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  چكيده

كـه توجـه بسـياري از     باشـد  مـي يكي از موضوعات مهـم در تئـوري و عمـل حسـابداري     ي كار محافظه

 كارانـه  حسـابداري محافظـه  تعبير براي توضيح و تبيين چهار . را نيز به خود جلب نموده است پژوهشگران

؛ دعـاوي قضـايي؛   )قراردادهاي بدهي، اجرايي و حاكميت شـركت (قراردادها  :كه عبارتند از شود عنوان مي

 ؛سه مورد اول در ادبيات حسابداري مورد بررسي قرار گرفتـه اسـت  . نين و مقررات حسابداري و مالياتقوا

بررسـي  بـه  تحقيـق  اين  .معدودي صورت گرفته است بسيار مطالعات ،مورد آخردر خصوص با اين وجود 

و  گانهچند، از مدل رگرسيون اين منظوربراي . پردازد مي كارانه بر حسابداري محافظهبر درآمد ماليات تاثير 

متوسـط   ماليات بر درآمد؛ از و براي) 1995(ن ، از مدل فلتهام و اولسوكاري محافظهعملياتي نمودن براي 

نتيجـه بررسـي   . ه اسـت اسـتفاده گرديـد   و ماليـات تشخيصـي   شـركت  سـه سـال گذشـته   ابرازي  تماليا

و بـه  1390الـي   1381طـي بـازه زمـاني     پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهـران  شركت -سال1076

مثبت و معنـاداري بـين   درصد، رابطه  99در سطح اطمينان  مبين آن است كهنل نامتوازن، صورت مدل پ

 كـاري  محافظـه وجود دارد؛ وليكن رابطه معناداري بين ماليات تشخيصي و  كاري محافظهماليات ابرازي و 

در چـارك اول و چهـارم    كـاري  محافظـه تشخيصي رابطه ماليات ابرازي و  ،عالوه بر اين .مشاهده نگرديد

و طبقـه بنـدي گرديدنـد     كـاري  محافظـه  ميزان حسببر ها اين شركت. بررسي گرديدي نمونه ها شركت

؛ با اين حـال  ها وجود دارد در اين شركت  يكار بين ماليات ابرازي و محافظه يتر قويمشخص شد رابطه 

اسـاس و مطـابق بـا     اين بر .مشاهده نگرديددر اين گروه كاري  ت تشخيصي و محافظهاي بين ماليا رابطه

 .باشد ميماليات  ،كارانه محافظههاي اعمال حسابداري  يكي از انگيزهاذعان كرد توان  ، ميمباني نظري

، اندازه شركت، اهرم مالي، سودآوري، بر درآمد مالياتكارانه،  حسابداري محافظه :ليديك هايواژه 
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مقدمه-1
تئـوري و عمـل   هـا باشد که طـی قـرن  ارشگري مالی میهاي اصلی گزیکی از ویژگیکاريمحافظه

بطـور سـنتی حسـابداري    ).2007کیم و یانگ، ؛2003(واتس، تاثیر قرار داده استرا تحتحسابداري 
را هـا زیـان هیچ سودي را پیش بینی نکنید؛ ولی تمام کهکنندکارانه را با این مثل تعریف میمحافظه

هـاي تـاریخی  کنـد ثبـت  به نقل از پندورف اذعان می)1997و (باس. )2003(واتس،پیش بینی نمایید 
دهد حسابداري در اروپاي ي تضامنی نشان میهاشرکتمعامالت خصوصدرمیالدي15قرن اوایل 

کاري در حسـابداري و  رغم سابقه طوالنی مفهوم محافظه. علیبوده استکارانهمحافظهقرون وسطی 
م و قابـل قبـولی از   تـا بـه امـروز تعریـف منسـج     حـال ایـن بـا کاري در طی زمان، افزایش محافظه

کـیم و یانـگ،   ت (ارایـه نگردیـده اسـ   ،مورد پذیرش همگان واقع شـود اي کهي به گونهکارمحافظه
2007(  .

را به عنوان الزام به درجه باالتري از تائید پذیري براي شناسایی اخبار کاريمحافظه) 1997(باسو 
نیـز )1995فلتهـام و اولسـون (  . زیان تعریـف نمـوده اسـت   خوب مانند سود در مقابل اخبار بد مانند

گـزارش  حسابداري تعریف کردند که منجر بـه  هاي را انتخاب و بکارگیري مستمر رویهکاريمحافظه
سـود برمبتنیکاريمحافظه) از 1997و (تعریف باس.وندشمیشرکت هايداراییخالص از واقعکمتر

تـر  ه سعی در کمبدین صورت ک.باشدمیترازنامهبرمبتنی) 1995و تعریف فلتهام و اولسون (زیانو
) 2000ها دارد. گیـولی و هـاین (  یا بیش از واقع گزارش کردن بدهیهاداراییاز واقع ارزشیابی کردن 

کـه  باشد ارائه نمودنـد میزیانوسوددیدگاه ترازنامه و که مبتنی بر کاريمحافظهاز ترکیبیتعریف 
هاي حسابداري را انتخاب سیاستکاريمحافظههاآنسعی در کاهش سود انباشته گزارش شده دارد.

و درآمدها شود هاداراییه ارائه کمترین مبلغ براي اي که منجر بکردند به گونهدر شرایط ابهام تعریف
را کاريمحافظه) 2013ولک و همکاران (بر حقوق صاحبان سهام داشته باشد.را و کمترین اثر مثبت 

ـ کنهمچنین بیان مـی هاآنتعریف نمودند. هاداراییشناسایی کندتر سودها و ارزشیابی هرچه کمتر  د ن
هاي روشاز میان تالشی است براي انتخاب کاريمحافظه، هاي مالیصورتیدگاه تهیه کنندگان از د

ا، ارزشیابی کمتر از واقـع  هشناخت کندتر درآمدها، شناخت زودتر هزینهپذیرفته شده حسابداري که به
.شودمنتج هااز واقع بدهییا ارزشیابی بیش هادارایی

با توجه به اینکه درآمد مشمول مالیات، به سودها و درآمدهاي شناسـایی شـده وابسـته اسـت؛ در     
کننـد  ) اذعان مـی 1979دهد. براي مثال، واتس و زیمرمن (نتیجه محاسبه سود را تحت تاثیر قرار می
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مالیات بـر درآمـد   1913و 1909سال قبول استهالك به عنوان یک هزینه در آمریکا به دلیل قوانین 
بایست به عنوان یـک  باشند که بر اساس آن استهالك را میمیمصوب خزانه داري آمریکاهاشرکت

نماینـد  ) اسـتدالل مـی  1977ن (ود. گنتر و همکـارا نمشناسایی و گزارش هاي مالیصورتهزینه در 
) نیز اظهار 2001ن (رد. شکلفورد و شولیهاي حسابداري قرار دادرآمد مشمول مالیات تحت تاثیر روش

نمایند که سود حسابداري گزارش شده را منطبق این انگیزه را ایجاد میهاشرکتکردند مالیات براي 
کـه شـرکتی   نمایـد مـادامی  اسـتدالل مـی  )2003(واتسهرحالبر درآمد مشمول مالیات نمایند. به 

بهـره نیـز مثبـت باشـد؛ ایـن ارتباطـات بـراي        ايهنرخسودآور است و درآمد مشمول مالیات دارد و 
فعلـی  ارزش یق انداختن زمان شناسـایی درآمـدها  آورد که با به تعواین انگیزه را بوجود میهاشرکت
این حالت نیز مشابه با عقد قراردادها بطـور  نمایدها را کاهش دهند. وي همچنین استدالل میمالیات

.)2003(واتس،شرکت کمتر از واقع ارزیابی شوند هايیشود خالص دارایمتوسط باعث می
قراردادهـاي بـدهی، اجرایـی و حاکمیـت شـرکت)؛ دعـاوي       ا (قراردادهدلیل ) چهار 2003واتس (

نمایـد. در  تبیـین مـی  کارانـه براي حسابداري محافظـه قضایی؛ قوانین و مقررات حسابداري و مالیات
ولـیکن مطالعـات بسـیار معـدودي در     گرفته است، مورد بررسی قرار ادبیات حسابداري سه مورد اول 

کارانـه حلقـه مفقـودي    انگیـزه مالیـاتی حسـابداري محافظـه    رد آخر صورت گرفته است.خصوص مو
) نشـان دادنـد   2000باشـد. گیـولی و هـاین (   مطالعات حسـابداري مـالی و حسـابداري مالیـاتی مـی     

کن است این افزایش در نتیجـه افـزایش   که البته مم؛ تهافزایش یافاخیر هايسالکاري طی محافظه
کـاري در  انگیزه مالیاتی محافظـه هرحالبراي کاهش هزینه مالیات باشد. به هاشرکتنیاز و توانایی 

(کیم و فرعی و جانبی؛ موضوعی درست و قانونی براي کـاهش مالیـات باشـد   هايراهسایر امقایسه ب
کارانـه حسـابداري محافظـه  بـر درآمـد بـر    مالیـات هدف این تحقیـق بررسـی تـاثیر    ). 2007یانگ، 
باشـد. بـراي ایـن منظـور ابتـدا مفهـوم       یرفته شده در بورس اوراق بهادار تهـران مـی  ذي پهاشرکت

پـس از مـروري بـر    نیز بخش سوم ردگیرد. هی آن مورد بررسی قرار میو دالیل توجیکاريمحافظه
بخـش  درهـاي تحقیـق   یافتـه گردد. ئه میاراتحقیقهايبه این حوزه، فرضیهادبیات تحقیق مربوط

گیـري اختصـاص   ز به نتیجهنیتحقیق حاضرسرانجام بخش پایانیوخواهند شد و تفسیر ارائهچهارم 
یابد.می



1393)، پاییز 71پژوهشنامه مالیات/شماره بیست و سوم (مسلسل 162

مبانی نظري -2
باشـد کـه توجـه نهادهـا،     مـی حسـابداري  در تئـوري و عمـل   کاري یکی از موضوعات مهم محافظه

). 2007؛ کـیم و یانـگ،   2012(اسـکات،  به خود جلب نموده استمختلف و پژوهشگران راهايگروه
بـال و  به عنوان مثـال  استارائه گردیدهکاري محافظهحسابداري وجودي دالیل مختلفی براي علل

فرانسـیس و  .به عنوان ابزاري براي کیفیت سود اسـتفاده کردنـد  کاريمحافظه) از 2005شیواکومار (
در نظـر  هـاي مـالی  صـورت هاي مطلوببه عنوان یکی از ویژگیکاري راه) محافظ2004همکاران (

ـ  گرفتند  ) ادعـا کردنـد   2002پـنمن و ژانـگ (  بـا ایـن حـال    شـود.  زایش شـفافیت مـی  که باعـث اف
.دهـد نتیجـه کیفیـت سـود را کـاهش مـی     شـود و در  مـی نفـی کاري باعث ایجاد اندوخته ممحافظه
داللـت دارد؛ یکـی از   هاداراییاندازه گیري درآمد و کاري که بر اعمال احتیاط در شناسایی و محافظه

آید. کمیته ویژه انجمـن حسـابداران   به شمار میهاي مالیصورتمحدود کننده هايمیثاقمهمترین 
کاري را از طریق طرز عمـل حسـابداران در شناسـایی سـود و زیـان تعریـف       محافظه1امریکارسمی 

(کـیم و  وقوع و سودها در زمان تحقق شناسـایی شـوند   ها به محض نماید؛ بدین صورت که زیانمی
ــگ،  ــتاندا ). 2007یان ــدوین اس ــت ت ــومی شــماره دو هیئ ــه مفه ــالیدر بیانی ؛2ردهاي حســابداري م
واکنش محتاطانه نسبت به عدم اطمینان به منظور کسب اطمینـان از در نظـر گـرفتن    کاري،محافظه

(ولک و نـدازه کـافی؛ تعریـف گردیـده اسـت     ماهیت عدم اطمینان و ریسک در شرایط تجـاري، بـه ا  
کاري به عنوان یکی از اجزاي در مفاهیم نظري گزارشگري مالی ایران نیز محافظه). 2013همکاران، 

؛ البته در این خصوص عبـارت احتیـاط بـه    استخصوصیات کیفی قابل اتکا بودن در نظر گرفته شده
اي از از کـاربرد درجـه  تیـاط عبـارت اسـت   احشـده اسـت.   گرفتهبکارکاري چنین ظهجاي واژه محاف

اي مراقبت که در اعمال قضاوت براي برآوردهاي حسابداري در شرایط ابهام مورد نیاز است، به گونـه 
اعمال هرحالها کمتر از واقع ارائه نشود. به ها یا بدهیو هزینهبیشتر از واقعهاداراییکه درآمدها یا 

و درآمدها را هاداراییضروري گردد یا اینکه وخته پنهانی یا ذخایر غیراحتیاط نباید منجر به ایجاد اند
بیشتر از واقع نشان دهد، زیرا این امر موجـب نقـض   عمداًها را ها و هزینهکمتر از واقع و بدهیعمداً

، 160(سـازمان حسابرسـی، نشـریه    گـذارد اتکاي اطالعات مالی اثـر مـی  طرفی است و بر قابلیت بی
1391(.

1. American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)
2. Financial Accounting Standards Board (FASB)
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موثر در قراردادهـاي مـابین شـرکت، اعتباردهنـدگان و     کاري را مکانیزمی) محافظه2003تس (وا
قـرارداد در  هـاي طـرف شـود و از  تر شـدن قراردادهـا مـی   گیرد که باعث کـارا اران در نظر میسهامد

توانـد از  کاري میعالوه بر این محافظهنماید. مدیریت محافظت میطلبانهفرصتاي خصوص رفتاره
.)2012(اسکات، دنمایوي حقوقی محافظت ت و حتی حسابرسان مستقل نیز در مقابل دعاشرک

و نماینـد  اي رفتـار بـه گونـه  سـعی دارنـد   هـا شـرکت کند کـه  ادبیات موجود حسابداري بیان می
. )2003(واتس،نه مالیـات خـود صـرفه جـویی نماینـد     که در هزیانه بکار گیرند کارمحافظهحسابداري 
در ایـن برهـه از   کارانه بسیار جذاب اسـت، مخصوصـاً  مال حسابداري محافظهی براي اعانگیزه مالیات

مالیات کمتـر  ،ي بزرگهاشرکتکه قوت گرفته است این تردید و گمان نماییم میمشاهدهزمان که 
ي بزرگ هاشرکتکه تصور اینهاي اخیر د در سالندهمیبرخی از مطالعات نشان . می پردازنداز واقع

تقویت گردیـده  هاي اخیر این تصور بعد از رسوایی؛استشدت یافتهپردازند ت واقعی خود را نمیمالیا
این شرکت تا قبل از ورشکسـتگی خـود مالیـات    ست؛اهاشرکتانرون نمونه خوبی از این نوع .است

و (کیمنمـود هنگفتی شناسایی و گزارش مـی که در همین اثنا درآمدهاي ، درحالیپرداختمیناچیزي 
هاي دولت در داخل کشور جهت کاهش وابستگی اقتصـاد  از سوي دیگر نگاه به برنامه). 2007یانگ، 

و تقویـت ایـن حـوزه از اقتصـاد، اهمیـت شناسـایی       به درآمدهاي نفتی و افزایش درآمدهاي مالیاتی 
باعـث  موارد این تمامینماید.را بیش از پیش نمایان میگیرندقرار میمالیاتی که تحت تاثیر عوامل

کارانـه حسـابداري محافظـه  بـر  مالیات بر درآمد عـاملی مـوثر  آیاشود کهمطرح شدن این سوال می
باشد یا خیر؟می

براعمـال عاملی اثرگذار بر درآمد مالیات این مقاله سعی دارد شواهد تجربی در خصوص اینکه آیا 
هـاي مالیـاتی و   ایـن مقالـه انگیـزه   بـه عبـارتی در  یا خیر ارائه دهـد. استانهکارمحافظهحسابداري 

تـرین  مهمی ازکاري، یکبراي آزمون انگیزه مالیاتی محافظهگیرد.کاري مورد بررسی قرار میمحافظه
بیـور و  ). 2007(کیم و یانـگ،  استکاري سنجش محافظهجهت معیار و مدل مناسب انتخاب ، مراحل
. نـوع اول  1شـرطی و غیـر شـرطی   سـت:  ادو نـوع  بـر  کـاري  ) اظهار نمودنـد محافظـه  2005رایان (

است. ایـن نـوع   3باشد که در واقع وابسته به اخبار اقتصاديمی2رویداديکاري شرطی یا پسمحافظه
است؛ قاعـده اقـل   در دفاتر حسابداريشناسایی اخبار بد نسبت به اخبار خوببه دنبال کاري محافظه

1. Conditional and Unconditional Conservatism
2. Ex- Post Conservatism
3. News Dependent Conservatism
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ارزش کاري است که در آن نزول محافظهبهاي تمام شده و خالص ارزش فروش مصداقی از این نوع
و به طـور واقعـی در   شودبه کمتر از بهاي تمام شده که در واقع نوعی از اخبار بد محسوب میدارایی

شوند؛ لیکن افزایش ارزش دارایی به بیش از بهاي تمـام شـده   سریع شناسایی میبازار رخ داده است،
شود. در این حالت با شناسایی نمیدر بازار رخ داده است،و آن نیز که در واقع مبین اخبار خوب است،

کـه  گیـرد صورت میمتقارنی نارفتار متفاوت و ،دارایی)کاهش یا افزایش ارزش ي (یک پدیده اقتصاد
که طبق آن تـابع مطلوبیـت افـراد    داشته باشد 1ریشه در تئوري چشم اندازتواند میاین موضوع البته

دهنـد مـی و زیـان واکـنش متفـاوتی از خـود نشـان     جه افراد نسبت به سود باشد؛ در نتینامتقارن می
اسـت کـه در   2رویـدادي شرطی یا پـیش کاري غیرمحافظه،کاريگر محافظه. نوع دی)2012(اسکات، 

کـاري ناشـی از بکـارگیري اسـتانداردهاي     باشد. این نوع محافظـه می3واقع مستقل از اخبار اقتصادي
ه است که سـود را مسـتقل از اخبـار اقتصـادي و شـرایط مربـوط کـاهش        حسابداري و قوانین مربوط

در اسـتانداردگذاران ناشـی از نـاتوانی   کاري عمومـاً . این محافظه)2005؛2000(بیور و رایان، دهدمی
را در پیش 5سیاست یکنواختی مطلقاستانداردگذاراننتیجهدراست؛ 4تعیین و برقراري شرایط مربوط

. مخارج تحقیـق، آمـوزش کارکنـان و    )2013(ولک و همکاران، ی را وضع نمودندگرفتند و رویه خاص
مصادیقی است که در دوره وقوع صرف نظر از وجود منـافع اقتصـادي آتـی بـه هزینـه دوره      ،تبلیغات

شود و شوند. به بیان دیگر در این موارد به شرایط فعلی و آتی رویداد اقتصادي توجهی نمیمنظور می
ها، منافع کاريافظهاز این نوع محهریکهرحالبه .شوداي اعمال میار اقتصادي رویهستقل از اخبم

.)2005(باسو، مختلفی دارند ن اثرات نفعامختلف ذيهايگروهو هزینه خاص و متفاوتی دارند و بر 
کارانه مستلزم این پیش فرض است که درآمد طبق دفـاتر  انگیزه مالیاتی براي حسابداري محافظه

رکت، ارتباط خیلی نزدیکی با درآمد مشمول مالیات آن دارد؛ به عبارتی بین درآمد مشمول مالیات و ش
، اختالف کمی وجود دارد. بهترین اسـتراتژي در چنـین   هاشرکتدرآمد شناسایی شده در دفاتر قانونی 

در ایـن  کـه  باشد میحالتی، افزایش درآمد طبق دفاتر شرکت و کاهش درآمد مشمول مالیات شرکت 
هاي قوانین مربوط، به این هدف قانونی یا ضعف و کاستیهايمعافیتتوان با استفاده از خصوص می

قـانونی؛ نـه گزارشـگري    دست یافت. البته منظور از افزایش درآمد شرکت، افـزایش درآمـد از محـل   

1. Prospect Theory
2. Ex Ante Conservatism
3. News Independent Conservatism
4. Relevant Circumstances
5. Rigid Uniformity
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باشـد.  مـی آنامثـال غیرقانونی؛ مانند فـرار مالیـاتی و  هايفعالیتمتقلبانه یا افزایش درآمد از طریق 
بـه ازاي هـر   هـا شرکتداد برخی از ) شواهدي ارائه نمودند که نشان می2004اریکسون و همکاران (

نمودنـد.  سنت مالیات پرداخـت مـی  20دالري که به صورت متقلبانه درآمدهاي خود را متورم کردند، 
قیمت پرداخت مالیات بیشتر و این انگیزه را دارند که بههاشرکتدهد برخی از این پژوهش نشان می

کین و اضافی، حاضرند درآمدهاي خود را بیش از واقع گزارش نمایند، کـه در ایـن حالـت نهایتـاً مـال     
).2007(کیم و یانگ، جامعه متضرر خواهند شد 

کاري باید به توضیحات و تفاسیر و قوانین مالیـاتی توجـه   هاي مالیاتی محافظهدر خصوص انگیزه
-کارانه را مجاز دانسته باشـد، در غیـر ایـن   بایست حسابداري محافظهقانون مالیاتی مینمود؛ چرا که

شده توسط بکارگرفتهکاري نماید و محافظهها و آثار مربوطه را غیر قابل قبول تلقی میصورت هزینه
تاثیري بر هزینه واقعی مالیات نخواهد داشت. در این خصوص با توجه بـه اینکـه مشـاهده   هاشرکت

صالح غیـر قابـل قبـول تلقـی     کاري مشروط عموماً از لحاظ مراجع قانونی و ذيشود که محافظهمی
توانند اعمال نمایند تا به اهداف خود کـه همـان کـاهش    میهاشرکتکاري که گردد، لذا محافظهمی

).2007(کیم و یانگ، باشد کاري غیرشرطی میمحافظهدست یابند،هزینه مالیات است
تحقیقینه پیش-3

کـاري مـورد   ) رابطه بین تقارن و عدم تقارن اطالعـاتی را بـا محافظـه   1386خوش طینت و یوسفی (
نشان دادند عدم تقارن اطالعاتی بین سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه منجـر بـه   هاآنبررسی قرار دادند. 

شـود.  اطالعـاتی نمـی  کاري منجر به عدم تقـارن شود، با این حال محافظهکاري میرات محافظهیتغی
نماید باشد که اذعان میی میمغایر با پیشنهاد هیات استانداردهاي حسابداري مالهاآننتایج پژوهش 

.شودایجاد عدم تقارن اطالعاتی میکاري منجر به محافظه
شـرکت 81را در گزارشگري مـالی کاريمحافظه) عدم تقارن اطالعاتی و 1387رضازاده و آزاد (

سـی  مـورد مطالعـه و برر  1385الی 1381زمانیطی دوره شده در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته 
گیري عدم تقارن اطالعاتی از تفاوت قیمت خرید و فروش سهام و بـراي  براي اندازههاآنقرار دادند. 

ی ان دادند بین عدم تقـارن اطالعـات  استفاده نمودند و نش)1997و (از مدل باسکاريمحافظهسنجش 
ابطه مثبت و معنـاداري وجـود   رهاي مالیصورتاعمال شده در کاريمحافظهگذاران و میزان سرمایه

.دارد
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را مورد بررسی قرار کاريمحافظههاي سیاسی و ) رابطه هزینه1388لر و شهریاري (ابراهیمی کرد
درجه جود دارد و بین رابطه منفی وکاريمحافظهوگذاري ت سرمایهبین اندازه و شددند و دریافتنددا

ولی بـین نـرخ   رابطه مثبت و معناداري وجود دارد،کاريمحافظهرقابت در صنعت و مالکیت دولتی با 
هرسـیدندک بـه ایـن نتیجـه    هاآنرابطه معناداري وجود نـدارد.  کاريمحافظهموثر مالیاتی و ریسک با 

.کاري ندارندمحافظهاز ر نرخ موثر مالیاتی باالتر، تمایل به استفاده بیشتبا يهاشرکت
، مالکیت دولتـی، انـدازه شـرکت و نسـبت     کارانهحسابداري محافظه) اثر 1388و باغبانی (بنیمهد

خـارج  دهزیانشرکت 48هاآنمورد بررسی قرار دادند. به این منظور هاشرکتدهیزیاناهرمی را بر 
مـورد بررسـی قـرار دادنـد و     1386لـی  ا1380شده از بورس اوراق بهادار تهران را طی بـازه زمـانی   

استدالل نمودنـد  هاآن. رابطه مستقیمی داردهاشرکتدهیزیانکارانه با دریافتند حسابداري محافظه
مـدیران در  دارانـه جانـب موثر بودن قراردادهـا و رفتارهـاي   کارانه مکانیزمی برايحسابداري محافظه

باشد.میدهزیاني هاشرکتسود در خصوص بیش نمایی 
و هزینه سرمایه را مـورد بررسـی قـرار دادنـد و     کاريمحافظه) رابطه 1388کردستانی و حدادي (

بر مبناي عدم تقـارن زمـانی   کاريمحافظهو هاشرکتدریافتند بین هزینه سرمایه بر اساس پرتفوي 
مبناي نسـبت  کاري برمچنین بین هزینه سرمایه و محافظهسود، رابطه منفی و معناداري وجود داد. ه

ابطه مثبت و معناداري وجود دارد.رارزش بازار به ارزش دفتري سهام 
کاري در کشـورهایی کـه سـاختارهاي قـانونی     ) نشان دادند سطح محافظه2000بال و همکاران (

شـود  بر اساس عـرف جامعـه تعیـین مـی    هاآنانعطاف پذیر یا به اصطالح باز (کشورهایی که قوانین 
بیشتر از کشورهایی است که سـاختار قـانونی انعطـاف    دارنداسترالیا، انگلستان و کانادا) مانند: امریکا، 

د: فرانسه، آلمـان و ژاپـن)   باشند ماننفاقد قوانین عرفی میکهناپذیر یا به اصطالح بسته (کشورهایی
دارند.

سود بـا  تقسیم هايسیاستیی که در هاشرکت) در پژوهشی نشان دادند 2002احمد و همکاران (
کارانـه دارنـد.  از حسابداري محافظـه تمایل بیشتري به استفاده ،باشنده میهاي شدیدي مواجتعارض

معیاري براي عـدم قطعیـت عملیـاتی اسـت و ارتبـاط      هادارایینشان دادند انحراف معیار بازده هاآن
اعـث کـاهش هزینـه    بهاشرکتکاري در این واقع اعمال محافظهدرکاري دارد. مستقیمی با محافظه

تواند کارایی قراردادهـاي بـدهکاران و   کاري میاست که محافظهاین شواهد مؤید آنشود؛بدهی می
د.مالکان را افزایش ده
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متفـاوتی در تفسـیر   هـاي نقـش شـرطی  شـرطی و غیـر  کاريمحافظه) نشان داد 2007گیانگ (
شرطی و تفسیر دعـاوي قضـائی   کاريهمحافظنمایند. تفسیر قراردادي منجر به کاري ایفا میمحافظه

منجـر بـه   شـود. سـایر تفاسـیر نیـز     شـرطی مـی  کـاري شـرطی و غیر  منجر به هر دو حالت محافظه
کـاري غیرشـرطی،   گردند. وي همچنین دریافت که با افزایش محافظـه شرطی میکاري غیرمحافظه
.ودتوازن برقرار نمتا بین این دو است یابد. بنابراین ضروريکاري شرطی کاهش میمحافظه

هاي مختلف را بایست مدلکاري می) نشان دادند براي سنجش محافظه2007گیولی و همکاران (
ها متفاوت اسـت  ) با سایر مدل1997و (نشان دادند نتیجه مدل باسهاآنهمزمان با هم استفاده نمود. 

متفـاوت اسـت، بایـد از    و با توجه به اینکه محیط گزارشگري از نـوع صـنعت، کشـور و دوره زمـانی    
.هاي متفاوتی استفاده نمودمدل

2004الـی  1991شرکت امریکا را طی دوره -سال30189یک نمونه بزرگ شامل )2005کلی (
زارشات مالی پرداخت. وي کاري در گمورد مطالعه قرار داد و به بررسی تاثیر هزینه مالیات بر محافظه

هاي مـالی صورتشده در شمول مالیات و درآمدهاي گزارش یی که بین درآمد مهاشرکتدر دریافت
هـا شرکتبه عبارتی این کارانه اعمال گردیده است.، بیشتر حسابداري محافظهدنداراختالف بسیاري

.کارانه دارندتمایل به استفاده بیشتر از حسابداري محافظه
بـراي ایـن   هـا آنسی قرار دادند؛ مورد برررا کاري ) اثر هزینه مالیات بر محافظه2006(کیم و باء
نتیجه استفاده نمودند. کاريمحافظه) به عنوان سنجش 1997کاري شرطی باسو (محافظهکار از مدل 

بـا ایـن   وجود نـدارد.  کاريمحافظههزینه مالیات و معنادار بین ايرابطهد دهنشان میهاآنپژوهش 
معیـار و انتخـاب در اسـتفاده ایـن محققـین  نشان دادند) در پژوهشی دیگر2007کیم و یانگ (حال 

ت بین هزینه مالیـا دهد مینشانهاآناه شدند و به همین دلیل نتایج تحقیقکاري دچار اشتبمحافظه
.رابطه معنادار وجود نداردکاري و محافظه

شرکت پذیرفتـه شـده در بـورس اوراق بهـادار کـره      -سال2251) با بررسی 2007کیم و یانگ (
کارانـه  به بررسی تاثیر هزینه مالیـات بـر حسـابداري محافظـه    2002الی 1997هايسالجنوبی طی

رابطـه مثبـت و   هـا شرکتکاري با میزان مالیات متحمل شده دریافتند سطح محافظههاند. آپرداختن
مالیـاتی بـاال، بیشـتر از    یي بـا نـرخ نهـای   هـا شـرکت نشان دادند هاآنمعناداري دارد. به بیان دیگر 

همـین رابطـه را   هاآنکه نمایند و بالعکس. با این حال هنگامیشرطی استفاده میکاري غیرحافظهم
بـه عبـارت دیگـر    اي را مشاهده نکردند.چنین رابطهکاري شرطی مورد بررسی قرار دادند،با محافظه
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کـاري شـرطی   افظـه کاري با استفاده و بکـارگیري معیـار مح  ادعا کردند انگیزه مالیاتی محافظههاآن
، انـه کارمحافظهحسابداريهاي مالیاتینشان دادند براي بررسی انگیزهاین محققینمشاهده نگردید. 

بـه گونـه اي کـه    ؛شود بسـیار مهـم اسـت   کاري استفاده میمعیار و مدلی که براي سنجش محافظه
نـد در ایـن خصـوص    اظهـار نمود هاند. آو حتی متضاد شواي کامال متفاوتنتیجهمنجر به تواند می
بایست به شرایط محیطی و قوانین مربوط توجه کافی نمود و استدالل کردند در ایـن خصـوص و   می
کاري شرطی نسـبت بـه سـایر معیارهـاي     مشابه کشور کره جنوبی استفاده از محافظههايمحیطدر 

تی در خصـوص  قـوانین مالیـا  هايمحدودیتاست. دلیل آن نیز ترمناسبکاري اندازه گیري محافظه
باشد؛ به عبارتی با توجه به اینکه قوانین مالیاتی عمدتا مبتنی بـر  میهازیانشناسایی نامتقارن سود و 

باشـد، لـذا اسـتفاده از معیارهـاي     ها مجاز نمـی س شناسایی زودتر زیانمبناي نقدي است، بر این اسا
در این تحقیـق کـه تـاکنون در    . با عنایت به تحقیقات فوق، استترمناسبکاري غیرشرطی محافظه

بررسـی  انـه کارمحافظـه مالیـات بـر درآمـد و حسـابداري     ادبیات داخلی انجام نشده است، رابطه بین 
شود.می
تحقیقهايفرضیه-4

تمایل دارند با راهکارهاي مختلف مالیات خود را هاشرکتبسیاري از دهد ادبیات حسابداري نشان می
توانند با بکـارگیري آن سـود   میهاشرکتاست که هاییسیاستیکی از کاري حداقل نمایند؛ محافظه

که شرکتی سودآور است و سـود مشـمول   مادامیهرحالقبل از کسر مالیات خود را کاهش دهند. به 
پرداختی هايمالیاتمالیات دارد، انگیزه دارد درآمدهاي خود را معوق نماید و بدین وسیله ارزش فعلی 

هـاي سـنگینی متحمـل    یی که مالیـات هاشرکت. )2003و واتس، 2007و یانگ، (کیم را کاهش دهد
تواننـد بـا   مـی هـا شرکتمالیات خود را ذخیره نمایند؛ در واقع این اند نیز انگیزه بیشتري دارند تا شده

مثبت رود رابطه مالیات متعلقه خود را کاهش دهند؛ بنابراین انتظار می،کاريبکارگیري بیشتر محافظه
هـم وجـود داشـته باشـد(کیم و یانـگ،      کارانهمحافظهحسابداريمالیات و معناداري بین نرخ موثرو

کـاري؛  هـاي محافظـه  ) بیان نمود، یکی از عوامل موثر بر انگیـزه 2003همانگونه که واتس ().2007
ـ  از سـوي دیگـر  گیـرد.  که در این تحقیق مورد بررسی قرار مـی باشدهزینه مالیات می گ کـیم و یان

داري وجود دارد. با توجه کارانه و هزینه مالیات رابطه معنا) نشان دادند بین حسابداري محافظه2007(
سـابداري  حمالیـات تشخیصـی بـا   ابـرازي و مالیـات رود بـین  نظـري تحقیـق انتظـار مـی    به مبانی
ـ یی کـه  هـا شـرکت ه باشـد. بـدین صـورت    و معناداري وجود داشتکارانه رابطه مثبتمحافظه ات مالی
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ینه مالیات در هزکارانهحسابداري محافظهکه با اعمال انگیزه بیشتري دارند ،اندبیشتري متحمل شده
در کـاهش  در به تعویق انـداختن مالیـات پرداختـی یـا     و از این طریق سعی دنخود صرفه جویی نمای

پژوهش به شرح ذیل هايفرضیهالذکر، با عنایت به موارد فوقلذا؛بر عملکرد خود دارندهزینه مالیات
گردد.تدوین می

دارد.وجودمعناداريومثبترابطهکارانهمحافظهحسابداريو مالیات ابرازيبین: یکفرضیه
دارد.وجودمعناداريمثبت و رابطهکارانهمحافظهمالیات تشخیصی و حسابداريبینفرضیه دو: 

حسـابداري  رویـه  هـا  خـی از شـرکت  ها درجه متفاوتی دارد و ممکن است برکاري شرکتمحافظه
ممکـن اسـت   نظر به اینکه .اي در پیش گرفته باشندکارانه و برخی دیگر حسابداري متهورانهمحافظه

عـالوه بـر آزمـون روابـط فـوق      لذا هم بر نتایج آماري تاثیر بگذارد؛ها باتجمیع آنیکپارچه کردن و 
کاري و پایین محافظهایی که در چارك باالهدیگر روابط مذکور براي شرکتیکباربصورت تجمیعی؛ 

،اي داشـتند کارانه و حسابداري متهورانههایی که حسابداري محافظهبه بیان دیگر شرکت،قرار داشتند
در واقـع پـس از   . ها بررسی و با نمونه اصلی مقایسه شودآزمون گردید تا روابط مذکور در این شرکت

هـا بـر حسـب میـزان     شـرکت کاري طبقه بندي گردیدند. فظهاظ محاها از لحشرکت،آزمون فرضیات
هـاي قـرار گرفتـه در    ند. سپس شرکتفترگاول تا چهارم قرار هايچاركاز هریککاري در محافظه

انتخاب داشتند)هایی که حسابداري محافظه کارانه و حسابداري متهورانه(شرکتچارك اول و چهارم
کاري براي جامعه آماري متشکل از چـارك اول و آخـر   محافظهو روابط مالیات ابرازي و تشخیصی و 

د تا ضمن بررسـی روابـط فـوق در    یگرد، بصورت مجزا آزمون جامعه آماري مورد مطالعه این پژوهش
تا ایـن روابـط در   شواهد تجربی در خصوص همبستگی و شدت روابط نیز فراهم گردد، هااین شرکت

اي اعمـال  حسـابداري متهورانـه  کارانه و حسابداري محافظههایی که جامعه آماري متشکل از شرکت
نمودند نیز بررسی گردد.

تحقیقروش -5
به هاشرکتواقعی اطالعات. باشداطالعات تاریخی میاستفاده از بانوع همبستگی از تحقیق این 

بور از مزاست. اطالعاتبررسی قرار گرفته بوسیله الگوي رگرسیون چندگانه موردتلفیقی وصورت 
براي و تطبیق یافتهاي مالیصورتو با اطالعات استخراج گردید»نوینوردرهآ«افزار نرم

نرم 6نسخه از از صفحه گسترده اکسل و جهت تجزیه و تحلیل اطالعات،سازي اطالعاتآماده
.گردیداستفاده EVIEWSافزار
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  دوره آزمون، جامعه و نمونه آماري -5-1

طي بازه  بهادار تهران ده در بورس اوراقي پذيرفته شها شركتكليه را  تحقيقعه آماري اين جام

، روش حذفي با توجه به پژوهشاين گيري در  روش نمونه. دهند شكيل ميت 1390الي  1381 زماني

هاي زير بودند به عنوان نمونه يي كه داراي معيارها شركت .باشد معيارهاي از پيش تعيين شده مي

  :انتخاب شدند پژوهش

 .گري مالي نباشد و واسطه ها بيمه، ها بانكگذاري،  ي سرمايهها شركتدر زمره  .1

 .باشد هما اسفند منتهي به پايان ها آنسال مالي  .2

 .در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده باشند 1381سال  قبل از .3

  .ها در دسترس باشد اطالعات مورد نياز اين تحقيق در مورد آن .4

كه  گرديدانتخاب  پژوهشاين شركت جهت بررسي در  146ا ابتد با توجه به معيارهاي فوق،

 - ن رو در اين تحقيق تنها سال از اي ؛موجود نبود ها آناطالعات برخي از متغيرها در مورد 

رابطه در اين . گرفتندقرار استفاده  مورد ن تمامي متغيرهاي تحقيق موجود بودندآكه در  هايي شركت

داشت كه نه تنها به صورت وجود ) مشاهده(شركت  -سال 1076تعداد هاي پرت،  پس از حذف داده

مختلف مدنظر  هاي سالبلكه در آن اطالعات مربوطه به وجود داشته؛  ها آنالعات مدنظر از كامل اط

 .هاي پنلي نامتوازن براي سنجش روابط استفاده گرديده است گرفته و از دادهقرار 

  مورد استفاده يمدل و متغيرها -5-2

متغير ماليات ابرازي  ،براي دقت بيشتر ابرازي و تشخيصي بر يكديگري ماليات متغيرهابا توجه به اثر 

براي فرضيه اول پژوهش از . قرار گرفتندبرازش و و ماليات تشخيصي بصورت جداگانه مورد بررسي 

مدل  ،مدل مورد استفاده در اين پژوهش. معادله اول و براي فرضيه دوم از معادله دوم استفاده گرديد

  )2007؛ كيم و يانگ: (باشد ميانه به شرح زير رگرسيون خطي چندگ

  : 1معادله 

������ = β	 + β���	�������� + β������� + β������
+ β������ + β�	��	� !"#"�$	�� +	β%	��	�� + 	& 

  : 2معادله 

������ = β	 + β�Gover	Tax�� + β������� + β������ + β������
+ β�	��	� !"#"�$	�� +	β%	��	�� + 	& 

  :آنركه د
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  :متغير وابسته

جهت . باشد و متغير وابسته تحقيق مي tدر سال  iكاري شركت  ميزان محافظه: ������	

براي در اين تحقيق . توان استفاده نمود هاي متعددي مي ها و مدل كاري از روش سنجش محافظه

ايده اصلي استفاده از . گرديداستفاده ) 1995(مدل فلتهام و اولسون  عملياتي نمودن محافظه كاري از

كاري، اين  ، به عنوان يك معيار از محافظه)رارزش دفتري به ارزش بازا(ارزش بازار به ارزش دفتري 

دفتري يك است كه يك سيستم حسابداري محافظه كارانه، تمايل به كم نمايي خالص ارزش 

از اين رو، يك نسبت ارزش بازار به دفتري . شركت نسبت به ارزش اقتصادي واقعي آن شركت دارد

، داللت بر درجه باالتري از محافظه كاري )و يك نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار كمتر(بيشتر 

ارانه تري در دهد شركت رويه محافظه ك به عبارتي بزرگتر بودن اين نسبت نشان مي .دارد و بالعكس

ريشه در كار تحليلي انجام شده  شديداًدفتري،  ارزش معيار نسبت ارزش بازار به. است پيش گرفته

محافظه كاري را  ،)1995(لسون هام و اواولين بار فلت. دارد »1مدل ارزشيابي سود باقيمانده«مبتني بر 

معرفي و تعريف نمودند و مشخصه محافظه كاري را گرايش  ،با توجه به مدل ارزشيابي سود باقيمانده

بعدها  .دارزش دفتري يك شركت نسبت به ارزش بازار آن دانستن »2سوگيري هاي رو به پايين«به 

بيور و كاري، همچون كارهاي  وط به محافظهكاري، در كارهاي تئوريكي مرب اين نوع نگاه به محافظه

به طور خالصه ميزان . )2009وانگ، ( د استفاده قرار گرفتمور ،)2000(و ژانگ ) 2000(رايان 

  : است محاسبه گرديده صورت بدينكاري در اين پژوهش  محافظه

�	
�� =
����

����

 

  :كه در اين رابطه

MV it: ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شركت i  در پايان سالt باشد مي.  

 BV it:  ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام شركتi در پايان سال t باشد مي.  

  :مستقل هايمتغير

���	������� مستقل متغيرو در سه سال قبل  i كتبيانگر متوسط ماليات ابرازي شر :

ماليات ابرازي  .گيرد فرضيه اول مورد استفاده قرار مي كه براي آزمون باشد مي 1در معادله  تحقيق

                                                           

1. Residual Income Valuation Model 

2. Downward Bias 
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متغير  مقايسه، قابليت و استانداردسازيبه منظور  ود و زيان استخراج گرديد وسها از صورت  شركت

 .ندگرديد تقسيم سال پايان در شركت هاي دارايي برمربوطه 

Gover	Tax
باشد  مي 2در معادله  تحقيق و متغيرمستقلi  شركت 1بيانگر ماليات تشخيصي :�

شده ماليات تشخيصي در واقع ماليات تعيين  .گيرد ميكه براي آزمون فرضيه دوم مورد استفاده قرار 

اطالعات . گردد ابالغ مي ها شركتباشد كه طي برگ تشخيص به  توسط سازمان امور مالياتي مي

اي اين بر. استخراج گرديد هاي مالي صورتپيوست هاي  به ماليات تشخيصي از يادداشت طمربو

 منظور به .گرديده است استفاده توسط سازمان امور مالياتيصادره  منظور از آخرين برگ تشخيص

  .گرديد تقسيم سال پايان در شركت هاي دارايي متغير مربوطه بر مقايسه، قابليت و استانداردسازي

  :متغيرهاي كنترلي

SIZEi,t:  شركتاندازه بيانگرi  سال  درt د نكرداستدالل ) 1986(ن واتس و زيمرم .باشد مي

رود اين  انتظار مي در نتيجه وي هستند سياسهاي  تر بيشتر در معرض مواجه با هزينهي بزرگها شركت

؛ 2007كيم و يانگ، (د كارانه داشته باشن گرايش بيشتري به استفاده از حسابداري محافظه ها شركت

براي . كنترلي در نظر گرفته شددر اين پژوهش به عنوان متغير اندازه شركت  بنابراين).2005كلي، 

  .استفاده گرديد ها دارايين اندازه شركت از لگاريتم طبيعي كل يتعي

LEVi,t:  بيانگر اهرم مالي شركتi لدر ساt  هـا  دارايـي بر كل  ها بدهياز تقسيم كل  كه است 

 ؛شركت است هاي دارايياعتباردهندگان بر  هاي گروهساير ادعاي  اهرم مالي بيانگر. است بدست آمده

كارانـه اعمـال نماينـد     را تحت فشار قرار دهند كه حسابداري محافظه ها شركتتوانند  مي ها گروهاين 

 كـاري  محافظـه توانـد عـاملي اثرگـذار بـر      اهرم مالي ميبنابراين  ).2005؛ كلي، 2007كيم و يانگ، (

  .در نظر گرفته شد كنترلي متغيرعنوان به نيز مالي  اهرمدر اين تحقيق  درنتيجه، باشد ها شركت

ROAi,t:  شركت  هاي داراييبيانگر بازدهi  در سالt سـودآوري جهـت سـنجش    كـه  باشـد  مي 

ه با توجه به اينكه ماليـات بـر مبنـاي درآمـد مشـمول ماليـات محاسـب        .استفاده شده است ها شركت

كـه   همـانطور . باشـد  مـي  هـا  شركت عملكرد برات مالي عاملي اثرگذار بر سودآوري شود، در نتيجه مي

؛ دعاوي قضـايي؛  )قراردادهاي بدهي، اجرايي و حاكميت شركت(بيان شد، قراردادهاي منعقده  تر پيش

گذارنـد   كـاري اثـر مـي    بر تقاضا براي محافظه بودندكهقوانين و مقررات حسابداري و ماليات عواملي 

تقسيم سـود بـا    هاي سياستيي كه در ها شركتنشان دادند ) 2002(ن ااحمد و همكار. )2003واتس،(

                                                           

1. Government-prepared Tax Income 
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 هـا  آنكارانـه دارنـد؛    تمايل بيشتري به استفاده از حسابداري محافظـه  ،اند هاي شديدي مواجه تعارض

معياري براي عدم قطعيت عملياتي است و ارتباط مسـتقيمي   ها دارايينشان دادند انحراف معيار بازده 

كـاري در   از طرفي با توجـه بـه اينكـه كـاهش سـود بوسـيله اعمـال محافظـه        . اردكاري د با محافظه

يي است كه سودآوري بااليي دارند؛ لـذا  ها شركتتر از كه سودآوري پاييني دارند پرهزينهيي ها شركت

كارانـه اسـتفاده    يي كه سودآوري بااليي دارنـد بيشـتر از حسـابداري محافظـه    ها شركترود  انتظار مي

ابراين در اين پژوهش نيز متغير سودآوري كه از تقسيم درآمد قبل از كسـر ماليـات بـر كـل     نمايند، بن

  ).2007كيم و يانگ، (بدست آمده، به عنوان متغير كنترلي در نظر گرفته شد  ها دارايي

: Tax	Auditingبراي ايـن منظـور   . باشد مي tدر سال  iيانگر حسابرسي مالياتي شركت ب �

بور مورد ر گرفتند و چنانچه شركت در سال مزهاي مالي مورد مطالعه قرا هاي پيوست صورت يادداشت

رسيدگي توسط حسابداران رسمي قرار گرفته باشد عدد يك و در صورتي كه شركت توسـط مميـزان   

در نظـر بـه اينكـه    . ديده استمالياتي مورد بررسي قرار گرفته باشد، براي شركت عدد صفر منظور گر

گيرد؛ حسابرسي مالياتي  كاري مورد بررسي قرار مي اين پژوهش رابطه بين ماليات بر درآمد و محافظه

  . نيز به عنوان متغير كنترلي منظور گرديده است

: ��	زيان قبل از ماليـات داشـته باشـد      tدر سال   iچنانچه شركت . باشد متغير مجازي مي �

زيان پس از كسر بهره و قبل از كسر  ها شركتگاهي . گيرد و در غير اين صورت عدد صفر مي 1عدد 

در نتيجـه ايـن عامـل     ،شركت مالياتي نپـردازد ممكن است  به اينكه در اين شرايطنظر . ماليات دارند

ايـن رو جهـت    كارانه تحـت شـعاع قـرار دهـد؛ از     تواند انگيزه مالياتي را براي حسابداري محافظه مي

  .مزبور از اين متغير استفاده شده است شناسايي و كنترل اثر



1393)، پاییز 71پژوهشنامه مالیات/شماره بیست و سوم (مسلسل 174

تحقیقهاي یافته-6
آمار توصیفی-6-1

گردد.ارائه می)1جدول (جامعه آماري این تحقیق به تفکیک صنعت در 
به تفکیک صنعتتحقیقجامعه آماري- ) 1(جدول

بـه عنـوان متغیـر    کاریمحافظـه شـامل  پـژوهش )، آمار توصیفی مربوط به متغیرهاي 2(جدول در 
متغیرهـاي  نباشـد و همچنـی  مـی که متغیر مستقلو مالیات تشخیصی ابرازیمالیاتوابسته تحقیق و 

است.گردیدهارائه و حسابرسی مالیاتیسودآوري،مالیکنترلی شامل اندازه شرکت، اهرم
پژوهشآمار توصیفی متغیرهاي - ) 2(جدول 

نام متغیر
تعداد 

مشاهدات
بیشینهکمینهمیانهمیانگین

انحراف 
معیار

11.561.58- 10762.0271.6123.256کاريمحافظه
10760.0630.04800.3460.06ابرازيمالیات

0.5990.035- 10760.030.0250.289مالیات تشخیصی
10765.825.7344.568.0560.58اندازه شرکت
10760.6530.660.030.990.17اهرم مالی
0.6630.13- 10760.130.1050.313سودآوري

10760.450010.49حسابرسی مالیاتی

و متوسـط  ، هـا دارایـی درصـد  6نگین بطور میـا هاشرکتلیات ابرازي سه سال گذشتهمتوسط ما
مالیـات  به عبـارت دیگـر   ؛باشدي نمونه میهاشرکتهايداراییدرصد 3هاشرکتمالیات تشخیصی 

هايداراییدرصد 3متوسط بطورشود ابالغ میهاشرکتطی برگ تشخیص مالیات به که تشخیصی
هـاي دارایـی میـانگین باشـد. میبرخوردار نیزپراکندگی کمی ازکهباشدسال میدر پایانهاشرکت

%)12شرکت (17 شیمیایی %)6شرکت (9 الستیک و پالستیک شرکت 24
)16(%. صنعت دارویی

%)3شرکت (5 مواد غذایی %)6شرکت (8 محصوالت کانی و 
غیرفلزي

شرکت 16
)11(% فلزات اساسی

%)5شرکت (7 سایر صنایع %)6شرکت (8 ماشین آالت و تجهیزات رکت ش15
)10(% سیمان و گچ

%)100(تشرک146 جمع شرکت 27
)18(% خودرو و ساخت قطعات %)7شرکت (10 کاشی و 

سرامیک
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ي مـورد بررسـی   هاشرکتباشد. متوسط اهرم مالی ریال میاردمیلی661نیز ي مورد بررسی هاشرکت
نسبت به سهامداران تامین کننده سرمایه به غیر از هايگروهباشد که مبین ادعاي سایر میدرصد 65

ي مـورد  هـا شـرکت درصد از منابع مورد نیـاز  65بطور متوسطبه عبارتی باشدشرکت میهايدارایی
که هاشرکتسودآوري متوسط بررسی بوسیله اعتباردهندگان و سایر نهادها تامین مالی گردیده است. 

یعنـی باشـد،  مـی درصـد 13محاسبه گردیده نیـز هاداراییمالیات بر کل از تقسیم درآمد قبل از کسر
خود توانستند سود قبـل از کسـر مالیـات    هايداراییدرصد13ي مورد بررسی بطور متوسط هاشرکت

برسـان  شرکت توسـط حسا -لسا485ت مورد بررسی نیز مالیات شرک-سال1076از .کسب نمایند
شـرکت توسـط ممیـز مالیـاتی مـورد      591گی و تعیین گردیده است و ق.م.م) رسید272(طبق ماده 
مورد بررسی مورد حسابرسـی مالیـاتی قـرار    هايشرکتدرصد45ر گرفته است. در واقع رسیدگی قرا

ق.م.م مـورد  272باشد. این مطلب موید آن اسـت کـه مـاده    میايمالحظهاند که درصد قابل گرفته
.هاي بورسی قرار داشته استتوجه و استقبال شرکت

آمار استنباطی-6-2
فاده است3آزمون چاواز 2تلفیقییا 1هاي ترکیبیدادهاستفاده ازمدل تحلیل داده و براي انتخاب 

و فرضیه مقابل آن مبنی بر رکیبی استفاده از روش تبهمربوط فوق صفر آزمونفرض .شودمی
براي ها،آزمونمعناداري حاصل از اینو سطح Fباشد. با توجه به آمارههاي تلفیقی میاستفاده از داده

از 5و تصادفی4براي تشخیص اثرات ثابتهاي تلفیقی استفاده گردید. دادهازهابرازش تمام مدل
شود. فرضیه صفر آزمون فوق مربوط به استفاده از اثرات تصادفی و فرضیه استفاده می6ماره هاسمنآ

آماره کاي دو و باشد. با توجه به هاي تلفیقی و اثرات ثابت میابل آن مبتنی بر استفاده از دادهمق
باشد و براي میها از نوع پنل و اثرات ثابت تمام مدل،ح معناداري مربوط به آزمون هاسمنسط

ه یبراي فرضنتایج حاصل از برازش مدلاستفاده گردید.از مدل پنل و اثرات ثابت،هریکبرازش 
ارائه شده است.) 4جدول (ایج برازش مدل مربوط به فرضیه دوم در و نت)3(جدولیک در 

1. Pool
2. Panel
3. F Limer
4. Fixed Effects
5. Random Effects
6. Hausman Test



 1393، پاييز )71مسلسل (شماره بيست و سوم /پژوهشنامه ماليات                                    176

  )فرضيه يك( شماره يك نتايج حاصل از برازش مدل  - ) 3(جدول 

������ = β	 + β���	�������� + β������� + β������ + β������
+ β�	��	� !"#"�$	�� +	β%	��	�� + & 

 معناداريسطح  tآماره  خطاي استاندارد ضريب متغيرنام 

 0.0000 5.322 0.803 4.274 مقدار ثابت

 0.0004 2.82 0.979 2.763 ابرازي ماليات

 0.0000 - 7.495 0.131 - 0.982  اندازه شركت

 0.0000 10.619 0.369 3.92  اهرم مالي

 0.0000 10.07 0.549 5.53  سودآوري

  0.9086  0.115 0.125 0.014  حسابرسي مالياتي

 0.0007 3.41 0.177 0.60  متغير مجازي

 0.48 ضريب تعيين تعديل شده   0.56 ضريب تعيين

 F  7.53آماره 

 1.61 دوربين ـ واتسون 
 )0.000(  سطح معناداري

  آزمون چاو

  سطح معناداري

3.52  

)0.000( 

  

  

  آزمون هاسمن

  سطح معناداري 

44.16  

)0.000(  
  

  )فرضيه دوم( نتايج حاصل از برازش مدل شماره دو - ) 4( جدول

������ = β	 + β�Gover	Tax�� + β������� + β������ + β������
+ β�	��	� !"#"�$	�� +	β%	��	�� + & 

 سطح معناداري tآماره  خطاي استاندارد ضريب نام متغير

 0.0003 3.605 1.155 4.162 مقدار ثابت

 0.275 - 1.093 1.843 - 2.015 تشخيصي ماليات

 0.0000 -7.24 0.179 - 1.297  اندازه شركت

 0.0000 12.653 0.529 6.698  اهرم مالي

 0.0000 13.767 0.749 10.32  سودآوري

  0.0106  -2.56 0.155 - 0.398  حسابرسي مالياتي

 0.0001 3.82 0.311 1.187  متغير مجازي

 0.568 تعيين تعديل شده ضريب   0.638 ضريب تعيين

 F  9.024آماره 

 1.66 دوربين ـ واتسون 

 )0.000(  سطح معناداري

  آزمون چاو

  سطح معناداري

3.29  

)0.000( 

  

  

  زمون هاسمنآ

  سطح معناداري 

38.65  

)0.000(  
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رفت رابطه مثبت و معناداري بین مالیات ابرازي و تشخیصی و طبق فرضیه پژوهش انتظار می
به ترتیب برابر با و سطح معناداري متغیر مالیات ابرازي tباشد. آماره کارانه برقرارحسابداري محافظه

درصد رابطه مثبت 99باشد، این نتیجه بیانگر آن است که در سطح اطمینان ) می0.0004) و (2.82(
را توان فرضیه اول پژوهش وجود دارد؛ از این رو نمیکاريمحافظهو معناداري بین مالیات ابرازي و 

حسابداري زه بکارگیريِانگی،ابرازيوسط با افزایش مالیاتدهد بطور متد؛ نتیجه فوق نشان میرد نمو
به ترتیب برابر نیز و سطح معناداري متغیر مالیات تشخیصی tآماره . شودبیشتر میتر کارانهمحافظه
- گردد. آماره دوربینفرضیه دوم پژوهش رد میجهتباشد؛ از این ) می0.275) و (-1.09معادل (
به اینکه مقدار باتوجه.باشدمی) 1.66ل دوم معادل (و براي مد) 1.61(براي مدل اول معادلواتسون

اول بین اجزاي باقیمانده مدل شدید مرتبهخودهمبستگیباشد؛ لذا ) می2.5) الی (1.5آماره فوق بین (
از لحاظ آماري دهد کل مدل اول و دوم نیز نشان میفیشرFوجود ندارد. آماره و سطح معناداري 

باشد، که در این یین بیانگر قدرت توضیح دهندگی متغیرهاي مستقل مید. ضریب تعنباشمعنادار می
که باشد و نشان از آن دارد باشد که از لحاظ آماري قابل توجه می) می0.57() و 0.48(تحقیق 

باشند، چرا که قدرت باالیی در خصوص توضیح متغیرهاي انتخاب شده در این تحقیق مناسب می
کاري رابطه منفی و معناداري کنترلی اندازه شرکت با محافظههاي . متغیردهندگی متغیر وابسته دارند

، عالوه بر ایندارندکاريمحافظهسودآوري و اهرم مالی نیز رابطه مثبت و معناداري با هايو متغیر
مشاهده نگردید.کاري و محافظهرابطه معناداري بین حسابرسی مالیاتی 

که در واقع هاشرکتبراي چارك اول و چهارم ، 2و 1ه نتایج حاصل از برازش مدل براي فرضی
و )5جدول (اند در اي در پیش گرفتهو متهورانهکارانهحسابداري محافظهیی است که هاشرکتبیانگر 

گردد.ارائه می)6(
ها که بر اساس سطح و سطح معناداري متغیر مالیات ابرازي براي چارك اول و آخر شرکتtآماره 

باشد، این نتیجه بیانگر آن ) می0.0041) و (7ري طبقه بندي گردیدند به ترتیب برابر با (کامحافظه
کاري درصد رابطه مثبت و معناداري بین مالیات ابرازي و محافظه99است که در سطح اطمینان 

وجود دارد. 
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  براي چارك اول و آخر 1شماره  نتايج حاصل از برازش مدل - ) 5( جدول

������ = β	 + β���	�������� + β������� + β������ + β������
+ β�	��	� !"#"�$	�� +	β%	��	�� + & 

 معناداريسطح  tآماره  خطاي استاندارد ضريب نام متغير

 0.165 1.39 1.96 2.728 مقدار ثابت

 0.0041 2.886 2.519 7.271 ابرازي ماليات

 0.0029 - 2.995 0.316 - 0.947  اندازه شركت

 0.0000 6.87 0.839 5.76  اهرم مالي

 0.0000 6.162 1.228 7.57  سودآوري

  0.5318  0.626 0.3 - 0.188  حسابرسي مالياتي

 0.5378 0.617 0.38 0.233  متغير مجازي

 0.566 ضريب تعيين تعديل شده   0.685 ضريب تعيين

 F  5.76آماره 

 1.685 دوربين ـ واتسون 

 0.000  سطح معناداري

  آزمون چاو

  سطح معناداري

2.437  

)0.000( 

  

  

  آزمون هاسمن

  سطح معناداري 

21.994  

)0.0012(  
    

  براي چارك اول و آخر 2شماره نتايج حاصل از برازش مدل  - ) 6(جدول 

������ = β	 + β�Gover	Tax�� + β������� + β������ + β������
+ β�	��	� !"#"�$	�� +	β%	��	�� + & 

 سطح معناداري tآماره  خطاي استاندارد ضريب نام متغير

 0.4447 0.765 2.373 1.816 مقدار ثابت

 0.834 0.209 3.246 0.681 تشخيصي ماليات

 0.001 - 3.319 0.364 -1.21  اندازه شركت

 0.0000 9.823 1.007 9.89  اهرم مالي

 0.0000 8.76 1.455 12.75  سودآوري

  0.0874  - 1.714 0.355 0.609  حسابرسي مالياتي

 0.1001 1.649 0.683 1.127  متغير مجازي

 0.648 ضريب تعيين تعديل شده 0.75 ضريب تعيين

 F  7.169آماره 

 1.95 دوربين ـ واتسون 

 )0.000(  سطح معناداري

  آزمون چاو

  سطح معناداري

2.264  

)0.000( 

  

  

  آزمون هاسمن

  سطح معناداري 

20.16  

)0.0026(  
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باشد. متغیر وابسته مییزان و جهت اثر گذاري متغیر مستقل رويمتغیر نیز بیانگر مضریب 
) و 7.271باشد؛ به ترتیب (می) 3جدول (بیشتر از ) 5جدول (در هاشرکتضریب مالیات ابرازي 

حسابداري ثیر مالیات ابرازي بر دهد تاباشد. این مطلب نشان میکه قابل توجه می،)2.763(
اعمال باشد؛ به بیان دیگر در سطوح باالي مالیات،متفاوت میهاي مختلف چاركدر کارانهمحافظه

و سطح معناداري tآماره باشد.در مقایسه با حسابداري متهورانه بیشتر میکارانهحسابداري محافظه
رد فرضیهباشد؛ از این رو این ) می0.834) و (0.209تشخیصی به ترتیب برابر معادل (متغیر مالیات 

اول بین اجزاي شدید مرتبهخودهمبستگیدهدمینشان ها نیز واتسون مدل-گردد. آماره دوربینمی
دهد کل مدل از لحاظ آماري فیشر نیز نشان میFباقیمانده مدل وجود ندارد. آماره و سطح معناداري 

د.باشنمعنادار می
رينتیجه گی-7

نهادهـا و  محققـان،  مـورد توجـه   کـه  باشـد میحسابداري هاي مطرح در از حوزهکاري یکی محافظه
هـاي بـدهی، اجرایـی و    قراردادها (قرارداد) چهار دلیل 2003. واتس (باشدمینفع متعددذيهايگروه

ســابداري بــراي حرا قــوانین و مقــررات حســابداري و مالیــات حاکمیــت شــرکت)، دعــاوي قضــایی،
. کارانه تبیین نمودافظهمح

کـاري محافظـه روي کارایی قراردادها بـه عنـوان نقـش    بر کاريمحافظهبیشتر ادبیات مربوط به 
اي بـراي کـاهش مالیـات    کاري به عنوان وسـیله روي محافظهبر نیز پژوهشاین در رکز شدند. متم

کـاهش  مالیات خود را تعددي،مراهکارهاي وسیله تمایل دارند بهاشرکتبسیاري از . شده استتاکید
سـود قبـل از   ،گیري آنتوانند با بکارمیهاشرکتاست که هاییسیاستیکی از کاريمحافظه.دهند

ست و سود مشمول که شرکتی سودآور امادامیهرحالکاهش دهند. به را مالیات و به تبع آن مالیات
را خـود  يهامالیاترآمدهاي خود ارزش فعلیدشناسایی با تعویق انداختن دارد تا مالیات دارد، انگیزه 

.  کاهش دهد
انگیـزه  ،مالیـات ابـرازي و تشخیصـی   با افزایش رفتانتظار می،وحهبا توجه به مبانی نظري مطر

در کارانـه حسـابداري محافظـه  را بـر  بر عملکرد مالیات تاثیراین پژوهش افزایش یابد. کاريمحافظه
در ایـن خصـوص بـراي    .دادمورد بررسـی قـرار   ق بهادار تهرانبورس اورادهي پذیرفته شهاشرکت

متوسط ، از و براي مالیات بر عملکرد)1995، از مدل فلتهام و اولسون (کاريمحافظهعملیاتی نمودن 
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که طی برگ تشخیص توسط سازمان سال اخیر و مالیات تشخیصیطی سههاشرکتمالیات ابرازي 
استفاده گردید. بطور جداگانه گرددیابالغ مهاشرکتامور مالیاتی به 

دهـد  نشان می1390الی 1381طی بازه زمانی شرکت) -سال1076(شرکت 146نتیجه بررسی 
و حسـابداري  هـا شـرکت مالیـات ابـرازي   و معناداري بـین درصد، رابطه مثبت99در سطح اطمینان 

کاريمحافظهین مالیات تشخیصی و با این حال رابطه معناداري بوجود دارد.هاشرکتانهمحافظ کار
ي نمونه که بر اسـاس  هاشرکتعالوه بر این رابطه فوق نیز در چارك اول و چهارم مشاهده نگردید.

باشد، با این تفـاوت کـه در طبقـات    طبقه بندي گردیدند نیز موید رابطه فوق میکاريمحافظهسطح 
مالیـات  دوم ریشه در شـرایط محیطـی دارد.   البته رد شدن فرضیهباال این رابطه شدت بیشتري دارد.
گردد و عموما ایـن  ابالغ میبرگ تشخیص مالیات به مودي مالیاتی توسط اداره امور مالیاتی تعیین و 

هـا نیـز   گردد؛ عالوه بر این نظر به اینکه شرکتابالغ میو پس از پایان سال مالی اطالعات با تاخیر 
برخی از شوند؛ فرایند قانونی مربوطه مینمایند و واردض میعموما به برگ تشخیص و مفاد آن اعترا

گردند؛ در نتیجه ممکن است رد شدن فرضیه مربـوط  این اطالعات به درستی و بطور کامل افشا نمی
در مستلزم بررسی بیشتر و تحقیق جداگانه البتههاي مربوطه باشد که شرایط محیطی و محدودیتبه

باشد.میاین خصوص 
توان اظهار نمود کـه مالیـات،   در حسابداري میشدهاساس و مطابق با مبانی نظري مطرحبر این

دارنـد بـا اعمـال    سـعی هـا شـرکت باشـد کـه  کارانـه محافظهیکی از انگیزه هاي اعمال حسابداري 
کـیم و  مطـابق بـا پـژوهش   تحقیقنتیجه این .کارانه مالیات خود را کاهش دهندحسابداري محافظه

باشد.می) 2003و تبیین واتس () 2007(یانگ



181کارانهمالیات بر درآمد و حسابداري محافظهۀبررسی رابط

فهرست منابع
هـاي سیاسـی و   هزینـه )، بررسی رابطـه بـین   1388، علی و علیرضا شهریاري (کردلرابراهیمی -1

حسـابداري و حسابرسـی،   هـاي بررسیسیاسی) در بورس اوراق بهادار تهران، فرضیهکاري (محافظه
.16-3، صص 57شماره 

کاري حسـابداري، مالکیـت دولتـی، انـدازه     )، اثر محافظه1388باغبانی (، بهمن و تهمینه بنیمهد-2
، 58حسـابداري و حسابرسـی، شـماره    هـاي بررسـی ، هاشرکتدهیزیانشرکت و نسبت اهرمی بر 

.70-53صص 
)، رابطه بین تقـارن و عـدم تقـارن اطالعـاتی بـا      1386خوش طینت، محسن و فرشته یوسفی (-3

.59-37، صص 20بداري، شماره کاري، مطالعات حسامحافظه
کـاري در  )، رابطـه بـین عـدم تقـارن اطالعـاتی و محافظـه      1387رضازاده، جواد و عبداله آزاد (-4

.80-63، صص 54حسابداري و حسابرسی، شماره هايبررسیگزارشگري مالی، 
اري و در حسـابد کاريمحافظه)، بررسی رابطه بین 1388کردستانی، غالمرضا و مجید حدادي، (-5

.50-23صص ، 23شماره هزینه سرمایه، پژوهشنامه حسابداري مالی و حسابرسی، 
کمیته فنی سازمان حسابرسی، استانداردهاي حسابداري، مرکز تحقیقات تخصصی حسـابداري و  -6

.1391، 160حسابرسی، سازمان حسابرسی، نشریه شماره 

7. Ahmed, A., B. Billings, R. Morton, and M. Stanford-Harris
(2002). “ The Role of Accounting Conservatism in Mitigating
Bondholder-Shareholder Conflicts over Dividend Policy and in
Reducing Debt Costs”The Accounting Review 77: 867 – 890.
8. Ball R, Kothari S.P, and Robin A. (2000) ”The Effect of
International Institutional Factors on Properties of Accounting
Earnings”. Journal of Accounting & Economics. 29: 1-52.
9. Ball, R. and L. Shivakumar (2005).” Earnings Quality in
U.K.Private Firms: Comparative LossRecognition Timeliness “.
Journal of Accounting and Economics 39, 83-128.
10. Basu, S. (1997).” The Conservatism Principle and the
Asymmetric Timeliness of Earnings “. Journal of Accounting and
Economics 24 (1) : 3 - 37.



1393)، پاییز 71پژوهشنامه مالیات/شماره بیست و سوم (مسلسل 182

11. Basu, S. (2005). Discussion of ‘‘Conditional and
Unconditional Conservatism: Concepts and Modeling’’ Review of
Accounting Studies 10: 311-321.
12. Beaver, W. and S. Ryan. (2000).” Biases and Lags in Book
Value and their Effects on the Ability of the Book-to-Market Ratio
to Predict Book Return on Equity “. Journal of
AccountingResearch 38: 127-148.
13. Beaver, W. and S. Ryan. (2005).” Conditional and
Unconditional Conservatism: Concepts andModeling”. Review of
Accounting Studies 10: 269-309.
14. Francis, J., R. Lafond, P. Olsson and K. Schipper. (2004).”
Cost of Capital and Earnings Attributes “.Accounting Review 79
(4) : p. 967-1010.
15. Givoly, D., and C. Hayn. (2000). ‘‘The Changing Time-series
Properties of Earnings, Cash Flows and Accruals: Has Financial
Reporting become More Conservative? “Journal of Accounting
andEconomics 29: 287 - 320.
16. Givoly, D., C. K. Hayn, and A. Natarajan. 2007.” Measuring
reporting conservatism “. The Accounting Review 82(1) : 65-106.
17. Kelley, S. (2005). “ Taxes, Conservatism in Financial
Reporting, and the Value Relevance of Accounting Data “ .
Working paper, University of Washington.
18. Kim , B. and K. Jung. (2007).” The Influence of Tax Costs on
Accounting Conservatism “. Working Paper Working Paper.
Korea Advanced Institute of Science and Technology.
19. Kim, J. O. and G. S. Bae. (2006).” Conservatism and
Corporate Income Taxes“. Korean Journal ofTaxation Research
23: 79-103.
20. Penman, S. and X. Zhang. (2002).” Accounting Conservatism,
the Quality of Earnings, and StockReturns “. Accounting Review
77: 237-264.



183کارانهمالیات بر درآمد و حسابداري محافظهۀبررسی رابط

21. Qiang, X., (2007).” The Effects of Contracting, Litigation,
Regulation, and Tax Costs on Conditional and Unconditional
Conservatism: Cross-sectional Evidence at the Firm Level
”.Accounting Review 82, 759-765.
22. Scott,W, R .(2012). “ Financial Accounting Theory”, Sixth
Edition, Person Canada.
23. Wang, R, Z. (2009) . measures of accounting conservatism: a
construct validity perspective . Journal of Accounting
Literature.Vol. 28, p165-203.
24. Watts, R. (2003a) .“Conservatism in Accounting Part I:
Explanations and Implications” .Accounting Horizons 17 (3) :
207-222.
25. Feltham, G.A., and J.A. Ohlson. (1995). “ Valuation and Clean
Surplus Accounting for Operating and Financial Activities”.
Contemporary Accounting Research 11(2): 689-731.
26. Wolk, H,I. Dodd J, Rozycki, J (2013) .” Theory Accounting,
Conceptual Issues in a Political and Economic Environment “,
Edition 8 United Stated of America. Sega publications.






