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 چکيده
 هدف. است مالیات مشمول درآمد و مالی حسابداری درآمد بین رابطه طورکلی به سود هموارسازی و ابرازی مالیات انطباق

 های شرکت در سود هموارسازی و مالیاتی انطباق بین رابطه بر حسابرسی کمیته های ویژگی نقش بررسی حاضر پژوهش
 روش و است کاربردی های پژوهش جزء هدف، نوع ازنظر شده انجام پژوهش. باشد می بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته
 گرفته صورت استقرایی -قیاسی استدالالت چارچوب در پژوهش انجام. باشد می همبستگی محتوایی و ماهیت نظر از پژوهش

 شرکت 640 های داده از اطالعات، آوری جمع برای. است شده گرفته کمک پانلی تحلیل از ها فرضیه وتحلیل تجزیه برای و
 بین دهد می نشان پژوهش این نتایج. است شده استفاده 6931-6931 زمانی بازه در تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته
 مالی تخصص و حسابرسی کمیته استقالل همچنین دارد؛ وجود داری معنی و معکوس رابطه سود هموارسازی و مالیاتی انطباق

 .ندارد سود هموارسازی و مالیاتی انطباق میان رابطه بر تأثیری حسابرسی کمیته اندازه اما گذارند؛ تاثیر رابطه این بر
 .حسابرسی کمیته اندازه مالی، تخصص حسابرسی، کمیته استقالل سود، هموارسازی مالیاتی، انطباق :کليد واژگان

 

 مقدمه
و همکاران،  مهرانیگیرد ) کنندگان مورد استفاده قرار می ها توسط بسیاری از استفاده عنوان معیاری از عملکرد شرکت سود به
در مطالعات مربوط به  برانگیز چالشجذاب و  موضوعدو  عنوان به تواند میسود و کیفیت درآمد،  هموارسازیمروزه، (. ا6933

 گیری تصمیمعامل مهمی در  عنوان بهبه مقدار درآمد  گذاران سرمایه (. ازآنجاکه1663، 6)کانگ در نظر گرفته شود حسابداری
بنابراین  ؛کیفیت ســود را تضــمین کنند توانند می، تحقیقات نشان داده است که نوسانات کم و ثبات درآمد کنند میتوجه 

(. 6933)آریامند و ابراهیمی،  هستند که درآمد آنها پایدارتر است هایی شرکتبه خرید ســهام  مند عالقهبیشــتر  نگذارا سرمایه
 سودآوری روند از ثبات با تصویری دادن نشان منظور به تا است نوسان پر سودهای دارای های شرکت برای ای انگیزه امر همین
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 و مالياتی انطباق بين رابطه بر حسابرسی کميته های ویژگی نقش

سود هموارسازی  
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 دیگر طرفی از(. 6934 ثقفی،) نمایند سود هموارسازی به اقدام حسابداری شده پذیرفته اصول در چارچوب باال بازده کسب و
 غالب در اما باشد؛ می مربوطه های هزینه تأمین و درآمد منبع ترین مهم و ها دولت سیاستی ابزارهای ترین عمده از یکی ها مالیات
 پیشین شواهد اساس بر(. 6930 ملکیان،) وجود دارد تفاوت مالیاتی مراجع از سوی شده تعیین مالیات با ابرازی مالیات بین موارد

 را ها شرکت مالیاتی بار مالیات، مشمول درآمد هموارسازی پیشرفته، مالیاتی نظام یک در( 1666 ،1بالیلوک) و( 1663 ،6هانلون)
 چه هر که گفت توان می عبارتی به. شود منجر ها شرکت حسابداری اعداد در هموارسازی به باید تطابق درنتیجه کند، می کمتر

 . است کمتر مدیریت برای سود کاری دست فرصت و بیشتر اقتصادی سالمت باشد، باالتر انطباق میزان
صورت  ها به ای دیگر عالوه بر مالیات ابرازی که طی اظهارنامه و مطابق قوانین و ضوابط مربوطه توسط خود شرکت از جنبه

 نماید تا مالیات واقعی آنها را محاسبه و دولت نیز اقدام به بررسی و ممیزی اظهارات افراد می شود، خوداظهاری محاسبه می
تعیین نماید؛ لذا همواره این احتمال وجود دارد که مالیات  ابراز شده توسط افراد و بنگاهها متفاوت از مالیات تشخیصی و قطعی 

(. نکته موردتوجه در این میان این است که مالیات از یک سو عنصر 6931شده توسط کارگزاران باشد )مهرانی و سیدی،  تعیین
ها کاهنده سود و برای  شود. مالیات برای شرکت ها محسوب می اساسی و انکارناپذیر برای بودجه هر کشور و مدیران شرکت

کنند تا سود خالص  اده میهای مدیریت و هموارسازی سود استف ها از رویه بنابراین مدیران شرکت کشورها منبع درآمد است؛
(. به همین جهت تطبیق 1663، 9خود را که دارای تأثیر مستقیم بر مالیات عملکرد است تحت کنترل قرار دهند )مولیادی و انوار

شده برای محققان و سیاستگذاران حائز اهمیت  میزان مالیات با سودآوری شرکت و تأثیر آن بر محتوای اطالعاتی سود گزارش
(. با این تفاسیر بررسی رابطه انطباق مالیات ابرازی و مالیات تعیین 1664، 3و )بلی الک و همکاران( 1661، 4سکواست )پال

جهت حائز اهمیت است که بدون آگاهی از آثار رابطه  ربط با هموارسازی سود ضروری بوده و ازاین شده از سوی مراجع ذی
قابلیت مقایسه وضعیت مالی و نتایج عملکرد واحدهای اقتصادی اطمینان حاصل میزان  توان از مذکور بر گزارشگری مالی، نمی

تواند در استفاده  آگاهی از رابطه مذکور می ،شود های مالی  می نمود. درواقع ازآنجاکه هموارسازی سود منجر به تغییر در گزارش
  (. 1664، 0بهتر و آگاهانه تراز اطالعات مالی،  مفید واقع شود )لیو و همکاران

منظور محافظت از منافع سهامداران، وظیفه نظارت بر گزارشگری مالی را بر عهده دارد،  دیگر کمیته حسابرسی به سوی از
کننده است. اهمیت کیفیت سود ناشی از  های مالی گمراه دیگر رسالت اصلی این کمیته جلوگیری از ارائه صورت عبارت به

(. نتایج تحقیقات دالیوال و 6933ها به آن بستگی دارد )مهرانی و همکاران،  گروه گیری بسیاری از سودهایی است که تصمیم
  توانند می...  و استقالل، اندازه مالی، تخصص: شامل حسابرسی ی کمیته مختلف های نشان داد ویژگی (1666) 6همکاران

 های ویژگیبرخی از  معتقدند( 1664) 1انهمچنین سان و همکارتاثیرگذار باشند.  مالی گزارشگری بر فرآیند مؤثرتر طور به
باشد. نتیجه تحقیق  مؤثر هستند میکمیته حسابرسی در محدود کردن مدیریت سود تعهدی و افزایش کیفیت گزارشگری مالی 

 های کمیته حسابرسی بر مدیریت سود است. ( نیز بیانگر تأثیر ویژگی1616( و حسن و کاظم )1616) 3ایریاندانی و همکاران
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شود، تحت تأثیر  و تصمیماتی را که بر مبنای آن اتخاذ میمالی  های ها، هموارسازی سود گزارش تمامی این واقعیت توجه بهبا 
مالیات  سازد. لذا غالباً های مالی را متأثر می دهد و از طرفی دیگر مالیات مطالبه شده از سوی مراجع قانونی نیز گزارش قرار می

ن با توجهی دارد. همچنی های عمده و قابل های مالی، متفاوت از مالیات مطالبه شده و در برخی موارد تفاوت ابرازی در گزارش
ها یا ابزارهای هموارسازی سود باشد؛ و با در نظر داشت  تواند یکی از انگیزه مالیات ابرازی میدرنظر داشتن این واقعیت که 

شود و این  ی مشمول مالیات، تطبیق مالیات و سود اظهارشده، منجر به کاهش سود مشمول مالیات میاینکه توجه به سودها
 کمیته های ویژگی بررسی نقش به پژوهش این (؛ در1669امر حفاظی برای مدیریت شرکت خواهد بود )هانلون و همکاران، 

 بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت ودقطعی و هموارسازی س و ابرازی  مالیات بین انطباق رابطه حسابرسی بر
 پرداخت. خواهیم تهران

 

 مبانی نظری و پيشينه پژوهش

 هموارسازی سود
( هموارسازی سود، اقدامی 6933شود )اریامند و ابراهیمی،  میسود تعریف  نوساناتکاهش عمدی عنوان  بهسود را  هموارسازی

های متوالی در حول سطحی از سود است که سطح  شده در طول دوره سود گزارشهای  آگاهانه و عالمانه جهت کاهش نوسان
 و نظر اعمالهموارسازی سود عبارت اسـت از دیگر  عبارتی به .(6339، 6شود )هپ ورث عادی )نرمال( سود شرکت نامیده می

که  ای گونهالهای بعد؛ به س هها بو درآمدها و یا انتقال آن ها هزینهحسابداری  تثب تاخردم و صالحدید مدیریت شرکت در تق
 (1663و همکاران،  1)اترج تغییرات عمده برخوردار باشد دونچند سال مالی متوالی از روند سود ب طول درشرکت  شود میباعث 

و بدین ترتیب هزینه استقراض  کاهد میرا  شده مشاهدهواریانس سودهای جهت حائز اهمیت است که  ازآن هموارسازیدرواقع 
 بتواند مدیری درواقع اگر .و کارکنان اثر مساعد دارد فروشندگانشتریان، و بر روابط میان شرکت و م دهد میکاهش  را شرکت

)ترومن و  منتهی شـود سود هموارجریان  ککه به ی دهد میرجیح را ت ای گزینهتعیین کند،  گری رادوره گزارشی از دو یک سود
 (.1663، 9تیتمن

 مالياتی انطباق

قطعی میزان مالیات عملکردی است که پس از طی مراحل قانونی تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی به شرکت ابالغ  مالیات
مبلغی تقلیل  احتماالًمالیاتی است که بعد از برگ تشخیص و عدم اعتراض یا اعتراض و رفتن به کمیسیون که درواقع  گردد می

. مالیات ابرازی میزان مالیات اید پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شودیابد قطعی شده و برگ قطعی صادر و طی مهلت ب
نماید به  طریق اظهارنامه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ابراز می های مالی درج و از عملکردی است که شرکت در گزارش

ه مالیاتی اقدام به برآورد نرخ مالیات اساس آن ادار عبارتی سود ابرازی است که شخص در اظهارنامه عملکرد اظهارمی کند و بر
در این پژوهش، میزان یکسانی مالیات ابرازی اظهارشده به از انطباق مالیاتی  منظور کند بر درآمد شخص یا بنگاه اقتصادی می

 ،4خموسیبن محجوب السعد و ) شده توسط سازمان امور مالیاتی به شخص یا بنگاه است سازمان امور مالیات و مالیات ابالغ
1660). 
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صورت خوداظهاری  ها به عالوه بر مالیات ابرازی که طی اظهارنامه و مطابق قوانین و ضوابط مربوطه توسط خود شرکت
تعیین نماید؛ لذا  نماید تا مالیات واقعی آنها را محاسبه و شود، دولت نیز اقدام به بررسی و مییزی اظهارات افراد می محاسبه می

وجود دارد که مالیات ابراز شده توسط افراد و بنگاهها متفاوت از مالیات تشخیصی و قطعی تعیین شده  همواره این احتمال
سازی، اشتباهات سهوی و عمدی هر یک از  برداشت نادرست مودیان از قوانین و مقررات، حساب. توسط کارگزاران باشد

ل رویه مورد استفاده شرکت، مدیریت سود شرکت و ها، عدم قبو های متحمل شده شرکت طرفین، عدم قبول برخی از هزینه
 (. 6931عوامل بسیار دیگری ممکن است بر اختالف مالیاتی اثر بگذارد )مهرانی و سیدی، 

شده و سود مشمول مالیات بسیار موردتوجه قرارگرفته است. بحث مورد مناقشه  های مربوط به انطباق سود گزارش مزایا و هزینه
رابطه این است که آیا عاقالنه است فاصله شکاف مالیات ابرازی را از بین ببریم و به یک سیستم یا سیاستگذاران در این 

(. 1660های خود را دارند )السعد و خموسی،  انطباق باال برسیم؟ طرفداران و مخالفان در این زمینه هرکدام استدالل
کند به این دلیل که گزارش مالی تهاجمی را  پیشنهاد می( حسابداری مالی مالیات دفتری را 1663، 6مثال )دسایی عنوان به

شود. در مقابل مخالفان معتقدند که کاربران و مقامات مالی نیاز به اطالعات  دهد و باعث بهبود کیفیت درآمد می کاهش می
دهد  ی را نشان می( شواهد1663) 1شود. همچنین تانگ توجه اطالعات می فراوانی دارند و افزایش انطباق منجر به کاهش قابل

 تر مدیریت سود و اجتناب مالیاتی همراه است. که انطباق باال با سطوح پایین
مثال کشورهایی مانند  عنوان نکته موردتوجه این است که سطوح انطباق مالیاتی در کشورهای گوناگون متفاوت است. به

که در کشورهایی مانند  های خود برخوردارند، درحالی رشانگلستان، هلند و دانمارک معموالً از انطباق مالیاتی کمتری در گزا
به سمت  1661( نشان دادند که روسیه در سال 1660) 9فرانسه، فنالند و سوئد این همخوانی وجود دارد. گونچاروف و زیمرمن

ر موردبحث قرار گرفته های مربوط به افزایش سطح انطباق بسیا متحده مزایا و هزینه اما در ایاالت تر حرکت کرد؛ انطباق پایین
طلب  شود که مدیران فرصت تر می شود که افزایش انطباق منجر به یک سیستم مالیاتی بسیار ساده گونه استدالل می است. این

 (.1660)السعد و خموسی، و افزایش مالیات را بهبود بخشد  تواند کیفیت درآمد کند و به عبارت دگر، انطباق می را محدود می

 ميته حسابرسیهای ک ویژگی
منافع مدیران و ذینفعان  یک سازوکار کنترلی جهت همسو کردن عنوان بهحسابرسی در ساختار راهبری شرکتی،  ی کمیتهوجود 

است که از سه تا پنج عضو  ای کمیتهحسابرسی  ی (. کمیته6933شود )برزگر و همکاران،  میاز طریق نظارت و کنترل تشکیل 
 ازجمله .(6930شود )کامیابی و بوژمهرانی،  مینه در استخدام شرکت( تشکیل  یر اجرایی و)نه مد مدیره هیئتغیرموظف 

 های یافتهعزل حسابرسان مستقل، تعیین حدود خدمات حسابرسی، بررسی  حسابرسی شامل: انتخاب و ی کمیتهوظایف مهم 
 . مدیریت و حسابرسان است حسابرسان و حل اختالف بین

حسابرسی،  ی کمیته های ویژگی ترین اساسییکی از اند.  توجه قرارگرفته مورد کمیته حسابرسی موردهای متفاوتی در  ویژگی
اصلی مرتبط با اثربخشی  های مشخصهیکی از  عنوان بهحسابرسی  ی کمیتهحسابرسی است. استقالل  ی کمیتهاستقالل 

که ارتباط شخصی یا مالی با شرکت و  شوند میحسابرسی مستقل نامیده  ی کمیته . اعضایی ازباشد میحسابرسی  ی کمیته
اجباری  و قوانین برای تشکیل ها توصیهحسابرسی در اکثریت  ی کمیتهاهمیت استقالل  نداشته باشند مدیران اجرایی آن
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حسابرسی باید از مدیران مستقل  ی کمیتهتا اکثریت اعضای  کنند میکه توصیه یا الزام  شود میحسابرسی منعکس  ی کمیته
 که ارتباط داشتندبیان  (1664) 1ر همین اساس سان و همکاران(. ب1666) 6یوگی .ند که در استخدام شرکت نیستندباش

افشای موارد الزم در  مالی و های صورتموجب افزایش شفافیت و مطلوبیت  تواند میحسابرسی  ی کمیتهحسابرسان مستقل و 
 .گزارش ساالنه شود

تخصص مالی  بر اثربخشی این کمیته دارد، ای مالحظه قابل تأثیرحسابرسی که  ی کمیتهاعضای  های ویژگیکی دیگر از ی
 های کمیته معتقدند که (1666) 9دالیوال و همکاران .(6936 باشد )تختایی و همکاران، میحسابرسی  ی کمیتهاعضای 

حسابرسی فاقد  های کمیته به نسبت مؤثرتری طور بهمدیریت سود را  توانند میحسابرسی با حداقل یک کارشناس مالی 
 .تخصص مالی کنترل کنند

مالی  گزارشگری های شیوهموثرتری بر  صورت بهمتنوع  های تخصصحسابرسی بزرگ شامل اعضایی با  های همچنین کمیته
حسابرسی رابطه مثبت و  ی کمیتهحسابرسی و نقش نظارتی  ی کمیته که بین اندازه نشان داد( 1663، 4)وافیس .نظارت دارند

انجام  تری دقیقنظارتی خویش را به شکل  ی وظیفهحسابرسی با تعداد اعضای بیشتر،  های کمیته یعنی ؛معناداری وجود دارد
 .آن، عملکرد شرکت بهبود خواهد یافت درنتیجهداد که  خواهند

 

 سود هموارسازیو  ياتیارتباط انطباق مال
. بحث (6939)حیدرپور و عرب مختاری،  است یحسابداری و امور مال دانش رزمشترک در م ای مقولهود هموارسازی س یدهدپ

مربوط به مدیریت و هموارسازی سود و انطباق مالیاتی تا حدود زیادی مبهم است. انطباق مالیات ابرازی و هموارسازی سود 
ابق باالی حسابداری مالی با یک سیستم طورکلی رابطه بین درآمد حسابداری مالی و درآمد مشمول مالیات است. تط به

که در حسابداری مالی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات  مشترک برای اهداف حسابداری و مالیاتی سازگار است؛ درحالی
های مالی به عهده مدیریت واحد تجاری است، ممکن  که تهیه صورت (. ازآنجایی1660شود )ال سعد و خموسی،  استفاده می
الیل مختلف اقدام به مدیریت سود کند. از سوی دیگر اگرچه به دلیل  تفاوت در اصول حسابداری و قوانینی مالیاتی است به د
رود بین سود مشمول مالیات و سود حسابداری تفاوت و واگرایی وجود داشته باشد؛ اما این ابهام وجود دارد که ممکن  انتظار می

 (6939ها کمک کند )رحمانی و ارباب بهار،  دیریت سود در شرکتاست این تفاوت به وقوع مسائلی ازجمله م
کند، درنتیجه تطابق باید به  ها را کمتر می در یک نظام مالیاتی پیشرفته، هموارسازی درآمد مشمول مالیات، بار مالیاتی شرکت

انطباق باالتر باشد، سالمت  توان گفت که  هر چه میزان ها منجر شود. به عبارتی می هموارسازی در اعداد حسابداری شرکت
توان گفت  (. می1666، 0( و )بالیلوک1663، 3کاری سود برای مدیریت کمتر است )هانلون اقتصادی بیشتر و فرصت دست

جهت حائز اهمیت است که  ربط با هموارسازی سود و ازاین رابطه انطباق مالیات ابرازی و مالیات تعیین شده از سوی مراجع ذی
توان از میزان قابلیت مقایسه وضعیت مالی و نتایج عملکرد واحدهای  آثار رابطه مذکور بر گزارشگری مالی، نمی بدون آگاهی از
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آگاهی از رابطه شود،  های مالی  می ییر در گزارشاقتصادی اطمینان حاصل نمود. درواقع ازآنجاکه هموارسازی سود منجر به تغ
که  رود میگرچه انتظار (. ا1664، 6مفید واقع شود )لیو و همکارانتراز اطالعات مالی، ر و آگاهانه تواند در استفاده بهت مذکور می

توسط آنان با درآمد  اظهارشدهکنند و درآمد  یاتی ارائهمال ینخود را طبق قوان یاتدر ایران، مدیران درآمد مشمول مال
 یاتموارد مال اتفاق به. در اکثر قریب یستن ونهگ ایننزدیک باشد اما در عمل  یا یکسان یاتیتوسط مقامات مال شده محاسبه

 تواند میتفاوت  این از عللاست یکی  یاتیمال یزینمم وسیله به شده اعالم یصیتشخ یاتمتفاوت از مال ها ی شرکتابراز
 (.6939)رحمانی، ود باشدس هموارسازی

 

 سود هموارسازیو  ياتیانطباق مالهای کميته حسابرسی بر رابطه   تأثير ویژگی
داخلی و  های کنترلمالی،  های صورتصحت  حسابرسی از طریق نظارت بر ی کمیتهکه  دهد میحسابرسی نشان  ی کمیته

شود )سان،  میمالی  های صورتاطالعات، کیفیت سود، کیفیت  فرآیند گزارشگری مالی موجب بهبود در مدیریت سود، افشاء
1664.) 

رسد که حسابرسی مالیاتی تأثیر بسزایی بر برآورده شدن انتظارات طرفین داشته باشد  میمنظور تعیین مالیات واقعی به نظر  به
خصوص مودیان مالیاتی که انتظار دارند با انجام حسابرسی مالیاتی، برگ تشخیص مالیات دریافت کنند که منطبق با گزارش  به

 (. 6930یان و فرزاد، ملک) حسابرسی مالیاتی باشد یا حداقل تفاوت زیادی با آن نداشته باشد
که در فرایند  طوری بههایی وجود دارد.  عی همیشه تفاوتطور که شواهد نشان داد میان مالیات ابرازی مودیان و مالیات قط همان

ای که حتی شواهد در  اندازه اخذ مالیات مشکالتی وجود دارد و تضاد و تقابل بین مودیان و کارشناسان مالیاتی وجود دارد به
ترین ابزارهای وصول با موانعی روبرو  یه اروپا و امریکا داللت بر آن دارد که فرایند اداری وصول مالیات حتی با پیشرفتهاتحاد

بوده است. به همین منظور دو پیشنهاد برای کاهش موانع در مراحل تشخیص و وصل مالیات ارائه گشته است. پیشنهاد اول، 
های مالیات در امر تشخیص و تعیین میزان مالیات است. این  عنوان نمایندگان اداره استفاده از خدمات حسابرسان مستقل به

کند  های مالیاتی را تقویت می شود، بعد نظارتی اداره های تشخیص مالیات می نحوه عملکرد عالوه بر آنکه موجب کاهش هزینه
پالمیر، ) مالیاتی مودی وجود خواهد داشتجای بررسی پرونده  زیرا زمان بیشتری برای بررسی نقطه نظرات حسابرسان به

که  طوری کنند به عنوان بازوی سازمان مالیاتی در بررسی و رسیدگی به امور مالیاتی، ایفای نقش می (. لذا حسابرسان به6319
مه پس از حصول اطمینان از شواهد عینی و قراین موجود و رسیدگی اسناد و مدارک مستند و مستدل ممیزی دفاتر، اظهارنا

سوی  توان گفت گامی به های مالی و نظایر آن درصدد امر تشخیص و اخذ مالیات برآید که در این صورت می مالیاتی و صورت
شده است. پیشنهاد دوم ایجاد بخش یا سلسله مراتبی از بازبینی توسط حسابرس مالیاتی است که وظیفه  عدالت مالیاتی برداشته

های مالیاتی، اقدام به برسی و  های مالیاتی، اما خارج از حوزه عهده گیرند و زیر نظر ادارههای مالیاتی را بر  بررسی پرونده
بررسی قرار گرفت و به  ( در نیوزیلند مورد1666) 1تشخیص مالیات مودیان نمایند. این موضوع توسط محققانی نظیر سانیال
تشخیص میزان مالیات مودی و نیز میزان رضایت  این نتیجه رسید که نحوه عملکرد این و بسیار حسابرسان در تعیین و

 (.6930مودیان در پرداخت مالیات تأثیر بسزایی دارد )ملکیان و فرزاد، 
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 پيشينه پژوهش
های داخلی بر  های کمیته حسابرسی و ارائه گزارش کنترل بررسی تأثیر ویژگی ( در تحقیقی با عنوان6933کاران )مهرانی و هم

های کنترل داخلی در بهبود  کیفیت سود نشان دادند که تعداد اعضای مستقل و کمیته حسابرسی و همچنین ارائه گزارش
های کنترل داخلی کیفیت  شکیفیت سود مؤثر است، بدین معنی که با افزایش استقالل و تخصص اعضا و همچنین ارائه گزار

( در تحقیقی 6933یابد؛ اما تعداد اعضا کمیته حسابرسی نقشی در بهبود کیفیت سود ندارد. برزگر و همکاران ) سود افزایش می
  در بورس اوراق بهادار تهران شده پذیرفته های شرکتحسابرسی بر اجتناب مالیاتی در  ی کمیته های ویژگی با عنوان تأثیر

حسابرسی بر اجتناب  ی کمیتهاندازه و تخصص مالی اعضای  حسابرسی شامل: استقالل، ی کمیته های ند که ویژگینشان داد
( در پژوهشی با عنوان تأثیر حسابرسی مالیاتی بر 6930. ملکیان و فرزاد )دارند معکوس و معناداری تأثیر ها شرکتمالیاتی 

های آذربایجان شرقی، غربی و شرق و جنوب تهران به این  مورد استان رابطه بین مالیات ابرازی، تشخیصی و قطعی، مطالعه
نتیجه رسیدند که اجرای حسابرسی مالیاتی تأثیری بر رابطه بین مالیات ابرازی و تشخیصی و همچنین رابطه بین مالیات 

وهشی به مطالعه رابطه انطباق ( در پژ6930اند ندارد. برجلو و مقدم ) هایی که حسابرسی مالیاتی شده ابرازی و قطعی در شرکت
شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان دادند که بین انطباق مالیات دفتری با  های پذیرفته مالیاتی و مدیریت سود در شرکت

 کمیته های ویژگی تأثیر بررسی( در تحقیقی با عنوان 6933) مدیریت سود رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. خراسانی
طلبانه مدیریت و  کمیته حسابرسی رفتارهای فرصت حسابداری نشان دادند که کاری محافظه و سود هموارسازی رب حسابرسی

( در 6939. رحمانی و اربابی بهار )کند کند و هم سویی منافع سهامداران و مدیریت را تضمین می بیش نمایی سود را محدود می
شده در بورس اوراق بهادار  های پذیرفته در شرکت سود یریتبا مد یزارو اب یصیتشخ یاترابطه تفاوت مالپژوهشی با عنوان 

شده بود نشان دادند که تفاوت  شده، کازنیک و لوئز برای مدیریت سود انجام های جونز تعدیل تهران که با استفاده از مدل
ی مختلف مدیریت سود قرار ها مالیات ابرازی و تشخیصی با مدیریت سود رابطه معناداری دارد و نتایج تحت تأثیر مدل

 باکیفیت بررسی محتوای اطالعاتی تفاوت مالیات ابرازی و قطعی و ارتباط آن( در  تحقیقی به 6931مدرس و برجی ) .گیرد نمی
ها نشان دادند  که بین تفاوت مالیات ابرازی و قطعی با ارزش بازار سهام و بازده سهام رابطه معناداری وجود ندارد.  شرکتسود 
ها نقش چندانی  های با کیفیت سود پایین عامل تفاوت مالیات ابرازی و قطعی در ارزیابی عملکرد شرکت نین در شرکتهمچ

 کند. ایفا نمی
حسابرسی با  کمیته اثربخشی و سود مدیریت: حسابرس های ویژگی ( در تحقیقی با عنوان نقش1616ایریاندانی و همکاران )

 حسابرسی زمان مدت و باشد مؤثرتر حسابرسی کمیته چه اندونزی نشان دادند که هرشرکت در بازار بورس  643مشاهده 
 از استفاده با همراه باشد، مؤثرتر حسابرسی کمیته هرچه این، بر عالوه. بود خواهد تر شایع سود مدیریت باشد، بیشتر خارجی

 اثربخشی بین رابطه همچنین حسابرس اعتبار که معنی این به بود، خواهد تر شایع سود مدیریت بزرگ، حسابرس چهار از یکی
 در حسابرسی کمیته تأثیر بر حسابرس تخصص کننده تعدیل اثر بعالوه،. کند می تقویت را سود مدیریت و حسابرسی کمیته
 کمیته حسابرسی، کیفیت ( در پژوهشی با عنوان تأثیر1616دهد. حسن و کاظم ) نمی ارائه توجهی قابل نتایج سود کاری دست

 کمیته اندازه و استقالل که، درحالی دهند می نشان اخیر، های دهه مالزی در از شواهدی: مالی گزارشگری کیفیت و سابرسیح
 کمیته حسابرسی کیفیت که دهد می نشان نتایج این، بر عالوه. دارد واقعی در مدیریت سود ناچیز ای نتیجه حسابرسی،
 کیفیت که دهد می نشان همچنین ها یافته. تهاجمی شود کمتر سود مدیریت شود که عملکرد این می به منجر حسابرسی
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( در پژوهشی به 1661) 6ساندویک. دارد واقعی سود مدیریت کردن محدود در مهمی نقش حسابرسی کمیته و حسابرسی
دهد که  نشان مییات پرداخت. نتایج مطالعه سود در واکنش به کاهش نرخ مال یریتو مد یدفترمالیات انطباق بررسی  

های با مالیات  های با انطباق مالیات دفتری باالتر را بیشتر از شرکت تغییرات در نرخ مالیات قانونی در حوزه حقوقی شرکت
و  یقطع یاتاثر انطباق مال( پژوهشی با عنوان 1660) 1دهد. بن محجوب السعد و خموسی دفتری کمتر تحت تأثیر قرار می

عنوان یک  انجام دادند  در این پژوهش که اثر انطباق مالیات قطعی و ابرازی بر هموارسازی سود به دسو یبر هموارساز یابراز
عنوان یک کشور اروپایی، دارای سطح باالیی از میزان انطباق  ابزار گزارشگری مالی صورت گرفته، اثبات شده که فرانسه به

 شود. عمل هموارسازی سود می ی بردفاتر است که موجب تأثیر منف مالیاتی با ارقام مندرج در
( به بررسی چگونگی شکاف بین درآمد قبل از مالیات و درآمد مشمول مالیات ابرازی درزمانی که مدیریت 1663) 9ویم و بوبکر

گیرد پرداختند و به این نتیجه رسیدند که رابطه معناداری بین تفاوت مالیات  زمان صورت می طور هم سود و مدیریت مالیات به
توجهی بین  طور قابل های واقعی وجود دارد. همچنین آنها دریافتند که به کاری فعالی ابرازی و اقالم تعهدی اختیاری و دست

ای سقف مجاز سود و معافیت  عنوان جایگزین شاخصه مالیات ابرازی و متغیرهای مدیریت سود و مدیریت مالیاتی، زمانی که به
ند، ارتباط معناداری وجود دارد. درنهایت آنها به این نتیجه رسیدند که بین تفاوت مالیات گیر مالیاتی مورد استفاده قرار می

بینی  ابرازی و شاخص رای مدیریت ارتباط معناداری وجود دارد که بیانگر این است که تفاوت مالیات ابرازی دارای قدرت پیش
در پژوهشی به بررسی تأثیر هموارسازی ( 1664) 4چنگ و همکارانشکنندگی مدیریت سود و وضعیت مالیاتی شرکت است. 

بـا محـیط  هایی شرکتدر  دهد میسود بر ضریب واکنش سود فعلی و سودهای آتی پرداختند؛ نتایج این پژوهش نشان 
و ضـریب واکـنش سودهای  شود میاطالعـاتی ضـعیف، هموارسازی سود فقط موجب افزایش ضریب واکنش سـود جـاری 

که محیط اطالعاتی قوی دارند، ضریب واکـنش سودهای آتی نیز با افزایش  هایی شرکتو در  یابد نمیآتی افزایش 
در پژوهشی به بررسی رابطه سطح تطابق درآمد حسابداری و  ( 1664) 3و همکاران بلیالکیابد.  میهموارسازی سود افزایش 

ت سود بیشتر در ارتباط است. آنها همچنین نتیجه گرفتند درآمد مشمول مالیات پرداختند و دریافتند که تطابق باالتر با مدیری
که ادعاهای اولیه در مورد مزایای افزایش تطابق در آمریکا، یعنی افزایش درستی گزارشگری مالی درنتیجه کاهش مدیریت 

سود مشمول  در پژوهشی به بررسی رابطه هموارسازی( 1661) 0میبری و همکارانشود.  سود، به آن میزان نیست که بیان می
مالیات  با سود مشمول ها شرکت.  آنها به این نتیجه رسیدند که اند پرداختهمالیاتی و محتوای اطالعاتی آن  مالیات، اجتناب

که  اند رسیدهاین نتیجه  که به هایی پژوهشهموارتر، از نتایج اجتناب مالیاتی آتی مطلوبی برخوردار هستند. برخالف 
که هموارسازی محتوای  اند رسیدهآنها به این نتیجه  ،دهد میمالی را افزایش  های صورتهموارسازی، محتوای اطالعاتی سود 

 .دهد میاطالعاتی سود مشمول مالیات را کاهش 
 

 های تحقيق فرضيه
 فرضیه اول: بین انطباق مالیاتی و هموارسازی سود رابطه معناداری وجود دارد.
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 دهد. را تحت تأثیر قرار می سود هموارسازی و مالیاتی های کمیته حسابرسی  رابطه میان انطباق ویژگی فرضیه دوم:

 

 روش تحقيق
ها، از نوع تحقیقات نیمه تجربی پس رویدادی در حوزه  تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری داده

های  روش رگرسیون چند متغیره )استفاده از روش پانل با اثرات ثابت( و مدلتحقیقات اثباتی حسابداری است که با استفاده از 
آورد نوین و  افزار تدبیر پرداز و ره ها، از طریق نرم های مالی شرکت شده است. اطالعات مربوط به صورت اقتصادسنجی انجام

 EVIEWS9افزارهای  های از نرم وتحلیل داده و برای تجزیه شده است آوری های اینترنتی بورس اوراق بهادار تهران جمع پایگاه
در یک بازه  بازار سرمایه ایراندر  شده پذیرفتههای  شامل کلیه شرکت جامعه آماری پژوهش استفاده شده است. SPSS23و 

که با استفاده از روش حذف سیستماتیک و بعد از مدنظر قرار دادن  باشد می 6931-6931طی دوره زمانی ساله  6زمانی 
  عنوان جامعه آماری انتخاب شدند؛ شرکت به 640ارهای زیر تعداد معی

 در بورس فعال باشد؛ 6931 شده و تا پایان سال در بورس پذیرفته 6931شرکت قبل از سال  .6
 اسفند باشد و طی زمان تحقیق تغییر سال مالی نداشته باشد؛ 13. سال مالی شرکت منتهی به 1
 ؛لیزینگ و نهاد مالی نباشد ، بانکداری،اریگذ سرمایهفعالیت اصلی شرکت . 9
 . اطالعات موردنیاز در بخش تعریف متغیرها در دسترس باشد و4
 د.تغییر سال مالی نداده باش موردمطالعهشرکت در دوره . 3
 

 متغيرها و مدل تحقيق

( 1669) 6همکاران وایده لئوز  از سود،ی هموارسازگیری  ی اندازهبراباشد  سود می در این پژوهش هموارسازی متغير وابسته؛

 ازنماید. در این تحقیق  گیری می شود اندازه نماییم. این مدل حدی را که برای هموارسازی سود در نظر گرفته میاستفاده می
ری، گی نماییم.  برای این اندازه سود عملیاتی به انحراف استاندارد جریانات نقدی عملیاتی استفاده می استاندارد انحراف نسبت

دست  و سپس هموارسازی سود از رابطه زیر به ها در نظر گرفته کل دارایی نسبت به ی را،اتیعملی نقدات انیجر وعملیاتی  سود
 آید: می

SMTHi,t= (σ (OPEARi,t / ASSETSi,t) / σ (CFOi,t / ASSETSi,t)) 
 که در آن: 

ASSETSi,t ها دارایی: متوسط کل 
σ(OPEAR)I : عملیاتی انحراف معیار سود 

σ(CFO)i: انحراف معیار جریان نقدی عملیاتی 
کاری در سود عملیاتی در مقایسه با جریان نقد عملیاتی بیشتر است. هراندازه  ( معتقدند که امکان دست1669لئوز و همکاران )

انحراف معیار سود تر  های کوچک که انحراف معیار سود عملیاتی کمتر باشد، احتمال هموارسازی سود بیشتر بوده است. نسبت
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های  استفاده از سری عملیاتی به انحراف معیار جریان نقد عملیاتی بیانگر هموارسازی بیشتر است. انحراف معیارهای نیز با
 (. 6934بولو و حسنی القار، ) اند صورت چرخشی محاسبه شده های پنج سال قبل به زمانی داده

(BTC) دفاتر گیری انطباق مالیات با اندازه منظور ؛ انطباق مالیاتی است که بهمتغير مستقل
یا انطباق مالیات ابرازی با  6

ها استفاده شده و تفاوت مالیات  های مالی آن ها، از اطالعات مندرج در یادداشت توضیحی پیوست صورت مالیات قطعی شرکت
پائین تر  BTCبیانگر  باالترشود. تفاوت مالیات ابرازی و قطعی  عنوان شاخصی برای این متغیر محاسبه می ابرازی و قطعی به

 عکس این رابطه نیز صادق است. است و

گیری آن سه ویژگی استقالل کمیته  های کمیته حسابرسی است؛ که برای اندازه در این پژوهش ویژگی متغير تعدیلگر؛

متخصص در زمینه  اعضای تعداد(، Expertتخصص مالی ) حسابرسی، کمیته غیرموظف اعضای (، تعدادIndepحسابرسی )
 (، تعداد اعضای کمیته حسابرسی، استفاده شده است.ACSizeو اندازه کمیته حسابرسی ) ضاصنعت مربوطه بر تعداد کل اع

 همچنین تأثیر متغیرهای کنترلی زیر نیز بر این رابطه بررسی شده است:

 : شود می محاسبه تحقیق این در  زیر تک عاملی مدل وسیله ؛ بهسيستماتيک ریسک
rit=α0+βi× rmt+ ωit 

 ماهانه بازده های داده از استفاده با فوق مدل .است شده گرفته نظر در بازار بازده نرخ را rmt و شرکت بازده نرخ rit مدل این در
 ریسک شد. خواهند حذف باشند ماه 90 از کمتر ماهانه بازده دارای که مواردی و است شده برآورد سال پنج مدت برای

 شود. می گرفته نظر در بازار بازده نرخ شاخص ضریب (BETA) سیستماتیک

 شود. در پایان سال محاسبه می های شرکتاز طریق لگاریتم طبیعی ارزش دفتری کل دارایی که( SIZE) اندازه شرکت؛

 آید.  دست می ها به دارایی کل بهها  ؛ که از طریق تقسیم کل بدهی(LEV) اهرم مالی؛

    
    

  
 

 آید. دست می جمع حقوق صاحبان سهام به خالص برتقسیم سود  از که  (ROE)بازده حقوق صاحبان سهام؛ 
 های  پژوهش به شرح زیر ارائه خواهد شد. بر این اساس مدل

 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 

 

 های پژوهش یافته

 آمار توصيفی متغيرهای پژوهش

 دهد. های توصیفی متغیرهای پژوهش در طی زمان مورد برسی نشان می ، آماره6جدول 
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 آمار توصيفی متغيرها (:9) جدول
 های پراکندگی شاخص های مرکزی شاخص نام و تعداد متغیرها

 بیشینه کمینه انحراف معیار میانه میانگین عالمت اختصاری متغیرها

 و ابرازی مالیات انطباق
 قطعی

BTC 96/6 63/6 61/1 6 66/6 

 SMTH 66/6 03/6 13/6 61/6 93/9 سود هموارسازی

 BETA 36/6 43/6 40/6 96/6 16/1 سیستماتیک ریسک

 SIZE 46/64 63/64 36/6 03/66 63/63 شرکت اندازه

 LEV 06/6 09/6 19/6 69/6 34/6 مالی اهرم

 ROE 49/6 93/6 91/6 11/6 40/6 سهام صاحبان حقوق بازده

 Indep 31/6 00/6 46/6 666/6 666/6 استقالل کمیته حسابرسی

تخصص مالی کمیته 
 حسابرسی

Expert 
43/6 93/6 96/6 666/6 666/6 

 Big 93/1 66/9 44/6 666/9 666/3 حسابرسی کمیته اندازه

 

 انتخاب مدل اول
ها یکسان است  های ترکیبی با دو حالت کلی روبرو هستیم. در حالت اول عرض از مبدأ برای کلیه شرکت در انتخاب مدل داده

این حالت روش پانل ها متفاوت است که در  عرض از مبدأ برای تمام شرکت  که در این صورت با روش پول و در حالت دوم
 کنیم. لیمر استفاده می-شود. برای شناسایی دو حالت مذکور از آزمون اف  انتخاب می

 آزمون چاو یا ليمر و آزمون هاسمن )مدل اول( (:2) جدول
 نتیجه آزمون احتمال آزمون آماره اثرات آزمون

 رد فرض صفر F 91/1 (6.666) مقدار
 استفاده از مدل پانل

آماره 
2 

 صفر فرض رد 666/6 60/661

 ثابت اثرات با پانل

 
بنابراین فرض صفر یعنی  باشد؛ می 63/6دو برای مدل کمتر از  –و آماره کای Fمقدار احتمال آماره  1با توجه به جدول 

الزم است برای انتخاب الگوی اثرات ثابت شود، بنابراین استفاده از روش پانل ارجحیت دارد. لذا  برابری عرض از مبدأها رد می
دهد که روش مورد استفاده پانل با اثرات ثابت  یا اثرات تصادفی آزمون هاسمن انجام شود. نتایج آزمون هاسمن نیز نشان می

 باشد. می
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 نتایج برآورد مدل اول تحقيق(: 3)جدول 
 مقدار احتمال مقدار t مقدار ضرایب متغیر

BTC 16/6 61/9 666/6 

BETA 61/6 14/1 661/6 

SIZE 66/6 16/9 666/6 

LEV 96/6- 16/6- 611/6 

ROE 63/6- 06/6- 93/6 

 C )616/6 09/1 91/0 )مقدار ثابت 

 F 666/6   مقدار احتمال F 91/64 مقدار

R)ضریب تعیین
2
 31/6 دوربین واتسون 3613/6 (

 606/6 برا  –آماره جارکو  (P-Value) 4663/6 شده لیتعدضریب تعیین 

 
انطباق مالیات ابرازی و »مربوط به متغیر  tآماره  یدار یمعنشود که سطح  مالحظه می، 9 بر اساس نتایج ارائه شده در جدول

( در ناحیه رد 61/9(. همچنین مقدار آماره آن )16/6) باشد یم( و ضریب آن منفی 6666/6بوده ) 63/6از  تر کوچک« تشخیصی
 تفاوت. شود می محاسبه متغیر این برای شاخصی عنوان به قطعی و ابرازی مالیات که تفاوت گیرد ازآنجایی فرض صفر قرار می

گفت رابطه  توان یمدرصد  33بنابراین در سطح اطمینان  است و بالعکس؛ تر پائین BTC بیانگر باالتر قطعی و ابرازی مالیات
دیگر میزان باالی انطباق مالیاتی با دفتری، رابطه منفی با هموارسازی سود  بیان ی میان آنها وجود دارد. بهدار یمعنمعکوس و 

  شود. می دییتأی اول  پژوهش  دارد درنتیجه فرضیه
 

 انتخاب مدل دوم
 آزمون چاو یا ليمر و آزمون هاسمن )مدل دوم( (:4)جدول 

 نتیجه آزمون احتمال آزمون آماره اثرات آزمون

 رد فرض صفر F 91/66 (6.666) مقدار
 استفاده از مدل پانل

آماره 
2 

 صفر فرض رد 666/6 91/646

 ثابت اثرات با پانل

 
بنابراین فرض صفر یعنی  باشد؛ می 63/6دو برای مدل کمتر از  –و آماره کای F، مقدار احتمال آماره 4با توجه به جدول 

دهد که  شود، بنابراین استفاده از روش پانل ارجحیت دارد. نتایج آزمون هاسمن نیز نشان می برابری عرض از مبدأها رد می
 باشد. روش مورد استفاده پانل با اثرات ثابت می
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 نتایج برآورد مدل دوم تحقيق(: 3)جدول 
 احتمالمقدار  مقدار t مقدار ضرایب متغیر

BTC 13/6 60/9 666/6 

BETA 60/6 36/1 661/6 

SIZE 63/6 61/4 666/6 

LEV 13/6- 34/6- 661/6 

ROE 66/6- 60/6- 11/6 

(BTC * Indep) 96/6 60/1 6.663 

(BTC * Expert) 10/6 60/9 666/6 

(BTC * 

ACSize) 
61/6 90/6 660/6 

 C )691/6 96/1 61/9 )مقدار ثابت 

F 91/3 مقدار F 666/6    مقدار احتمال 

R)ضریب تعیین
2
 14/6 دوربین واتسون 3361/6 (

 643/6 برا  –آماره جارکو (P-Value)  3616/6 شده لیتعدضریب تعیین 

 
 («BTC * Indep)»مربوط به متغیر  tآماره  یدار یمعنشود که سطح  ، مالحظه می3بر اساس نتایج ارائه شده در جدول 

گیرد.  ( در ناحیه رد فرض صفر قرار می60/1(. همچنین مقدار آماره آن )96/6( و ضریب آن )663/6بوده ) 63/6از   تر کوچک
گفت استقالل  توان یماست؛ بنابراین  تر )انطباق مالیاتی( پائین BTC بیانگر باالتر قطعی و ابرازی مالیات تفاوت که ازآنجایی

 حسابرسی کمیته مالیاتی و همواری سازی سود تأثیرگذار است. به عبارتی استقاللکمیته حسابرسی بر رابطه میان انطباق 
مربوط به متغیر  t آماره یدار یمعنکند. همچنین سطح  رابطه معکوس میان انطباق مالیاتی و هموارسازی سود را تقویت می

«(BTC * Expert») ( در ناحیه رد 60/9(. همچنین مقدار آماره آن )10/6( و ضریب آن )666/6بوده ) 63/6از  تر کوچک
گفت تخصص مالی کمیته حسابرسی بر رابطه میان انطباق مالیاتی و همواری سازی  توان یمگیرد؛ بنابراین  فرض صفر قرار می

میان انطباق مالیاتی و هموارسازی سود را رابطه معکوس  حسابرسی کمیته سود تأثیرگذار است. به عبارتی تخصص مالی
( تأثیری بر رابطه انطباق مالیاتی 660/6داری ) دهد که اندازه کمیته حسابرسی با سطح معنی اما جدول نشان می کند؛ تقویت می

 و هموارسازی سود ندارد.
 

 گیری بحث و نتیجه
 گذشته به نسبت مالی گیری تصمیم بدین ترتیب ساخته است. محدود را سود به دستیابی ها شرکت روزافزون رقابت

 بحران به سمت حرکت از هایی نشانه و بوده نامطلوب شرکت مالی که وضعیت هایی سال در است. مسلماً شده تر راهبردی
 .گردد می مواجه ابهام با شده گزارش سود دلیل این به و یابد می افزایش سود مدیریت انگیزه شود، پدیدار می مدیر برای مالی

 در شده گزارش یسود حسابدار اصوالًاین است که  یمال یو گزارشگر یاتدر مبحث مال یچیدهپ مسائل از یکی دیگر طرفی از
 ینوجود اختالف ب یلمتفاوت است. به دل یاتیمال قوانین بامطابق  یاتبا سود مشمول مال ها شرکتسود )زیان(  صورت

 ازمبلغ سود قبل  یاتی،مقامات مال یاز سو شده اعالم یاتوعدم پذیرش مال یاتیو مقررات مال ینو قوان یحسابدار یاستانداردها
  باشد. میمتفاوت  (مالیاتی سود) یاتمشمول مال درآمد مبلغ از (حسابداری سود) مالیات
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های  سود، در شرکت هموارسازی و مالیاتی انطباق بین رابطه بر حسابرسی کمیته های ویژگی این تحقیق با هدف بررسی نقش
شده در بورس اوراق بهادار  شرکت پذیرفته 640شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت. اطالعات الزم از  پذیرفته

. مالیاتی است انطباق برای شاخصی عنوان به قطعی و ابرازی مالیات آوری شد. تفاوت جمع 6931-6931تهران در بازه زمانی 
نشان داده  آزمون است. نتایج صادق نیز رابطه این عکس و است تر پائین BTC بیانگر باالتر قطعی و ابرازی مالیات تفاوت

انطباق مالیات ابرازی و قطعی، رابطه معناداری  تهران با شده در بورس اوراق بهادار های پذیرفتههموارسازی سود در شرکت
راهکارهای  ها با استفاده از مدیران شرکت کنند. به بیان بهتر میدارد و مدیران با رویکرد مالیاتی اقدام به هموارسازی سود 
توان  رو می دهند. ازاین مالیات عملکرد است، تحت کنترل قرار می ممکن برای سود خالص خود را که دارای تأثیر مستقیم بر

که تفاوت میان  هنگامیتوان گفت  واقع می های مدیریت سود خواهد شد. در بیان کرد انطباق مالیاتی باعث کاهش فرصت
یابد و عکس این حالت به این معنی است که  افزایش  قطعی بیشتر است، هموارسازی سود نیز افزایش می و ابرازی مالیات

مدیران  شود  به بیان بهتر کاهش تفاوت بین مالیات ابرازی و قطعی( باعث کاهش هموارسازی سود می)انطباق مالیاتی 
اهکارهای ممکن برای  سود خالص خود را که دارای تأثیر مستقیم بر مالیات عملکرد است تحت ها با استفاده از ر شرکت

 کاری سود خواهد شد. های دست توان بیان کرد انطباق مالیاتی باعث کاهش فرصت رو می دهند. ازاین کنترل قرار می
اما  پژوهش کامالً همسانی صورت نگرفته است؛در زمینه بررسی رابطه میان هموارسازی سود و انطباق مالیات ابرازی و قطعی 

(، مبیری و 1663(، ویم و بوبکر )1666های محجوب و خموسی ) آمده از این تحقیق مطابق با یافته دست توان گفت نتایج به می
 باشد. (،  می6933و رحمانی و اربابی بهار )( 1661)( بلیالک1661همکاران )

های کمیته حسابرسی استقالل و تخصص مالی کمیته حسابرسی این رابطه  ن ویژگیتیجه فرضیه دوم نشان داد که از میان
دهد که با افزایش تعداد اعضای غیرموظف در کمیته حسابرسی  و همچنین  کنند. این نتایج نشان می معکوس را تقویت می

رتی افزایش دانش مالی یابد؛ به عبا افزایش تخصص در صنعت از سوی حسابرسان این کمیته هموارسازی سود کاهش می
شده شود، اما تعداد اعضای کمیته  تواند منجر به افزایش پایداری و سود گزارش اعضا و عدم وابستگی آنها به کمیته می

 حسابرسی در این زمینه تأثیرگذار نیست.
اد اعضای مستقل و کمیته ( است که  نشان دادند که تعد6933های مهرانی و همکاران ) ای مطابق با یافته این نتیجه تااندازه

 ( نشان1616های کنترل داخلی در بهبود کیفیت سود مؤثر است. همچنین حسن و کاظم ) حسابرسی و همچنین ارائه گزارش
این نتیجه در تضاد با  اما دارد؛ واقعی سود مدیریت کردن محدود در مهمی نقش حسابرسی کمیته و حسابرسی کیفیت که دادند
 سود کاری دست در حسابرسی کمیته تأثیر بر حسابرس ( است که نشان داد تخصص1616ایریاندانی و همکاران ) های یافته
 دهد. نمی ارائه توجهی قابل نتایج

ای که امکان کاهش  شود قوانین مالیاتی با توجه به اختالف میان مالیات ابرازی و قطعی به سازمان امور مالیاتی پیشنهاد می
عالوه  سازند و در مورد شناسایی، بررسی و نسبت به آنها تجدیدنظر شود. به از مالیات را برای مودی فراهم می مالیات یا گریز

بین قوانین مالیاتی و استانداردهای حسابداری هماهنگی ایجاد شود و همچنین قوانین افشای مالیاتی را افزایش و اجباری کنند. 
های متفاوت برای مقاصد مختلف و همچنین امکان استفاده از  گیری روشکار در این صورت آزادی عمل مدیران در به

های حسابرسی از  شود که کمیته کاری ارقام حسابداری حداقل شود. همچنین پیشنهاد می ابزارهای گزارشگری مالی برای دست
 نند.اعضای غیرموظف و همچنین با تخصص در صنعت موردنظر برای هر کار جداگانه حسابرسی استفاده ک
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