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چکیده

تاریخ دریافت ،1395/5/6 :تاریخ پذیرش1396/7/12 :

هدف این پژوهش بررسی تأثیر محافظه کاری بر رابطه بین جریان وجه نقد عملیاتی و درآمد مشمول مالیات
قطعی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد .این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی

و از نظر روش اجرا ،توصیفی– همبستگی و از نظر نوع دادهها ،ک ّمی میباشد .در این پژوهش برای جمع آوری

داده های مربوط به متغیرهای پژوهش از صورتهای مالی حسابرسی شده استفاده شد .جامعه آماری این
پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد و برای تعیین نمونه پژوهش از
روش غربالگری ( 388شرکت) طی بازه زمانی سال  1387تا  1391استفاده شده است .برای تجزیه و تحلیل
اطالعات و آزمون فرضیه ها از ضرایب همبستگی ،آماره  tو مدل رگرسیون خطی استفاده شده است .نتایج

حاصل از تحلیل دادهها و آزمون فرضیه ها نشان داد که بین جریان وجه نقد عملیاتی و درآمد مشمول مالیات
قطعی رابطه معنیداری وجود دارد و محافظه کاری بر رابطه بین جریان وجه نقد عملیاتی و درآمد مشمول
مالیات قطعی تأثیر دارد.

واژه های کلیدی :محافظه کاری ،جریان وجه نقد عملیاتی ،درآمد مشمول مالیات قطعی

 .1دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات دانشگاه عالمه طباطبائی ،مدیرکل مالیات های جنوب تهران mehrkam88@gmail.com
 .2دانشجوی دکتری مدیریت مالی ،کارشناس ارشد مالیاتی ،اداره کل امور مالیاتی شهر تهران (نویسنده مسئول) khoramniah@gmail.com
 .3کارشناس ارشد حسابداری ali.khoramnia@yahoo.com
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 -1مقدمه

هدف از گزارشگری مالی ،ارائه اطالعات طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی ،عملکرد مالی و انعطاف
پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیف گسترده ای از استفاده کنندگان صورتهای مالی و برای اتخاذ

تصمیمات ،مفید واقع میشود (منصوری .)1390 ،این هدف زمانی قابل دستیابی است که استانداردهای
بین المللی حسابداری در شرایط موجود به کار گرفته شود .در حالی که در گزارشگری مالی ایران ،عدم

به کارگیری برخی استانداردهای بین المللی حسابداری سبب شده است صورتهای مالی نتوانند به هدف
خود که ارائه اطالعات مفید برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی است نائل شوند.

یکی از استانداردهای بین المللی حسابداری که تأثیر به سزایی در کیفیت گزارشگری مالی دارد ،استاندارد

حسابداری مالیات بر درآمد (استاندارد شماره  )11است .نبود این استاندارد موجب انحراف صورتهای مالی
میشود ،چرا که این استاندارد ابزاری برای تفکیک اندازههای حسابداری مالی از اندازههای قوانین مالیاتی

است.

عدم به کارگیری استاندارد بین المللی حسابداری مالیات بر درآمد ،صورتهای مالی شامل صورت سود

و زیان ،ترازنامه و بالطبع شاخصها و نسبت های مالی مهم در بورس را دچار تحریف مینماید .در حالی
که در گزارشگری بین المللی ،وجود گزارش های مالیاتی موجبات بهبود گزارشهای مالی را فراهم خواهد
آورد (موسی زاده .)1385 ،در حال حاضر در ایران گزارشهای مالیاتی بر مبنای استانداردهای بین المللی

حسابداری وجود ندارد و تمامی اقدامات فعلی در ح ّد اجرای ماده  272قانون مالیاتهای مستقیم و به طور
مستقل ارائه میشود .کشف تقلبات ،پنهان کاریها و دستکاری ها در شرکتهای بزرگ از قبیل ورلدکام،
انرون و زیراکس که فرار مالیاتی از مقاصد سوء آنها بود ،سبب شد تا در مورد نحوه گزارشگری مالی چاره
اندیشی شود .عدم هماهنگی بین حسابداری و قوانین مالیاتی نیز فرصتی برای مدیران فراهم آورد تا بتوانند

درآمد دفتری و یا سود مشمول مالیات را دستکاری کنند .

فرآیند رسیدگی و تشخیص مالیات یکی از بخش هاي مهم نظام مالیاتی است و تنها با کارکرد درست این

بخش است که هدف هاي نظام مالیاتی تحقق پیدا می کند .حسابداران در این بخش از نظام مالیاتی نقشی

مهم و تعیین کننده دارند ،چرا که اظهار درآمد و مالیات و سپس رسیدگی به آن وابسته به خدمات حرفه
حسابداري است .به طور خالصه می توان گفت که حسابداري مالیات بر درآمد از دو جنبه اهمیت بیشتري

دارد :محاسبه دقیق سود واقعی قابل تقسیم بین سهامداران و محاسبه مالیات بر درآمد ،که به عنوان یک
بدهی بوده و باید به دولت پرداخت شود.
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خالء بین مالیات واقعی و مالیات پرداخت شده در کاهش شفافیت اطالعات مالی بی تأثیر نبوده است،

چراکه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان که تأمین کنندگان اصلی سرمایه شرکت هستند در تصمیم گیریهای

خود بیشتر از اطالعات مربوط به جریانهای نقدی عملیاتی استفاده می کنند (یحیایی و همکاران.)2010 ،

جریان وجوه نقد عملیاتی ،مبین کیفیت سود است ،زیرا به طور عمده تحت تأثیر سود (زیان) شرکتها

میباشد (دستگیر و خدابنده .)1381 ،غل ّو کردن و متهورانه بودن در گزارش های مالی باعث اختالل در

فرآیند تصمیم گیری و سرمایه گذاری سایر استفاده کنندگان میشود .از طرف دیگر اختالف بین گزارشهای
مالی متهورانه و گزارش های مالیاتی ،رابطه ای خواهد بود که از هر دو طرف ،مردم را متضرر خواهد کرد.

چرا که سرمایه گذارانی که تحت تأثیر اطالعات متهورانه و متورم ،تصمیم گیری می کنند مردم هستند و

درآمدهای مالیاتی نیز منابعی هستند که باید در راستای رفاه مردم و امور زیربنایی کشور سرمایه گذاری شود.
بنابراین ضروری است که ارتباط بین جریان وجه نقد عملیاتی به عنوان متغیری که کمتر مورد دستکاری

و تحریف قرار می گیرد و درآمد مشمول مالیات قطعی و همچنین اثرات محافظه کاری بر ارتباط بین این دو
متغیر بررسی شود ،زیرا تحلیل دقیق ارتباط بین این متغیرها می تواند به ممیزین مالیاتی در درک وضعیت

واقعی مؤدیان مالیاتی در فرایند تشخیص مالیات کمک کند.

این پژوهش ،مالیات را به عنوان یکی از عناصر محافظه کاری در گزارشگری مالی مورد بررسی و آزمون

قرار می دهد و علت استفاده از خالص جریان نقدی عملیاتی در این پژوهش آن است که متغیری است که

نشان دهنده سود قبل از تأثیر دو عامل مالیات و محافظه کاری می باشد و می تواند به درک واقعی ممیزین
مالیاتی از وضعیت مؤدیان مالیاتی کمک کند .باتوجه به مطالب ذکر شده ،در این پژوهش برآنیم که به

پرسش های اصلی پژوهش یعنی ارتباط بین محافظه کاری و جریان وجه نقد عملیاتی و همچنین تأثیر
محافظه کاری بر رابطۀ بین جریان وجه نقد عملیاتی و درآمد مشمول مالیات قطعی شده پاسخ دهیم .براي
این منظور ابتدا مفهوم محافظه کاری ،جریان وجه نقد عملیاتی و درآمد مشمول مالیات و دالیل توجیهی آن

مورد بررسی قرار می گیرد .در بخش بعدی فرضیه هاي پژوهش ارائه می گردد .در ادامه یافته هاي پژوهش

ارائه و تفسیر خواهند شد و سرانجام بخش پایانی پژوهش حاضر نیز به نتیجه گیري و پیشنهادات اختصاص
می یابد.

 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش

محافظه کاری یعنی این که حسابدار از بین ارزش های ممکن برای دارایی ها ،کمترین ارزش و برای

بدهی ها ،بیشترین ارزش را گزارش کند .درآمدها باید دیرتر شناسایی شوند نه زودتر ،و هزینه ها باید زودتر
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شناسایی شوند نه دیرتر« .کمیته فنی سازمان حسابرسی ایران» ،محافظه کاری را با لفظی دیگر یعنی
احتیاط به رسمیت می شناسد و آن را به عنوان یکی از اجزای خصوصیات کیفی قابل اتکاء بودن معرفی

می نماید .ما به وسیله محافظه کاری حد وسطی از تکنیک های حسابداری را به دست می آوریم که ارزش
دفتری دارایی های خالص را نسبت ًا پایین نگه می دارد و بدون تناقض به کار برده می شود .برای مثال در
شرایط تورمی حسابداری الیفو برای موجودی های کاال نسبت به فایفو محافظه کارانه است .محافظه کاری

حسابداری ،یک مفهوم حسابداری است که منجر به کاهش سود انباشته گزارش شده از طریق شناخت

دیرتر درآمد و شناخت سریع تر هزینه ،ارزیابی پایین دارایی و ارزیابی باالی بدهی می شود .محافظه کاری
در حسابداری مفهومی است که از سابقه تاریخی برخوردار است به طوری که بلیس ( )1924معتقد است که
از گذشتههای بسیار دور این مفهوم در قالب این عبارت بیان میشده است :زیانها را پیش بینی کنید ولی

سودها را نه .این عبارت به این معنی است که درآمدهایی که منشاء اصلی سودها میباشند تا زمانی که
ادعای قابل اثباتی نسبت به وصول آن ایجاد نشده باشد ،نباید به عنوان درآمد شناسایی و در دفاتر ثبت شوند.
باسو ( )1997باتوجه به ادبیات تجربی نشان داد که حسابداری ،در شناسایی سود و زیان تمایل دارد

که درجه تأیید اخبار خوب (سود) نسبت به درجه تأیید اخبار بد (زیان) باالتر باشد .براین اساس میتوان
محافظه کاری را مخلوق عدم تقارن در تأیید شرایط سود و زیان دانست .واتز ( )2003محافظه کاری را

به عنوان میزان تفاوت تأیید پذیری شرایط شناسایی سود در مقابل زیان بیان کردند .با وجود انتقاد از
محافظه کاری ،نفوذ محافظه کاری در حسابداری از نظر طول زمان و ارزشگذاری با اهمیت میباشد .در این

راستا باسو ( )1997عقیده دارد ،نفوذ محافظه کاری در حسابداری حداقل به پانصد سال میرسد .چت فیلد

معتقد است که پیشینه تاریخی محافظه کاری ریشه در قرون وسطی دارد؛ زمانی که مباشرین دریافتند که
به کارگیری محافظه کاری تمهیدی برای خودحفاظتی میباشد.

بگنولی و واتز ( )1970محافظه کاری را به عنوان بانفوذترین اصل در ارزشگذاری معرفی می کند .پس

میتوان اذعان کرد که نفوذ محافظه کاری از نظر پیشینه تاریخی و از نظر ارزشگذاری در حسابداری
با اهمیت است .از طرفی هم اندازه گیری مالیات و ارتباط آن با گزارشهای مالی زمینه به کارگیری
محافظه کاری در حسابداری را فراهم کرده است .احتما ًال عدم تقارن در شناسایی سود در مقابل زیان موجب

میشود ،در واحد اقتصادی سودآور مدیران ارزش فعلی مالیات را کاهش دهند .پس با تأخیر در شناسایی
درآمدها و شناسایی زودتر هزینهها مقصود خود را عملی می کنند .در ادبیات حسابداری مالی ادعا میشود

اختالف دفتری مالیات می تواند اطالعاتی را درباره سود جاری ارائه دهد .به عنوان نمونه سود قبل از مالیات
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به سود مشمول مالیات می تواند معیاری از محافظه کاری یا حسابداری متهورانه باشد یا اینکه نشانه ای از
امکان تقلب (پالپو وبمارد )2000 ،یا معیاری جهت تشخیص دستکاری هزینهها (پنمان )2001 ،باشد.

گنتر و همکاران ( )1977عنوان کردند که درآمد مشمول مالیات هنوز هم تحت تأثیر روشهای حسابداری

است .به سبب اختالف بین قوانین و مقررات مالیاتی و اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری ممکن است
آنچه برای مقاصد حسابداری درآمد و هزینه محسوب میشود ،الزام ًا از دیدگاه قوانین مالیاتی درآمد و هزینه
محسوب نگردد .به عبارت دیگر ،باید اشاره نمود که هدف از تعیین سود در تهیه صورتهای مالی ،با هدف

از تعیین درآمد مشمول مالیات در قوانین مالیاتی متفاوت است .عالوه بر این ،برخی از اقالم درآمد و هزینه

که از دیدگاه مقاصد حسابداری در یک دوره مالی شناسایی میگردند ،ممکن است از لحاظ مقاصد قوانین و
مقررات مالیاتی ،در دورههای مالی دیگر شناسایی شوند و یا اینکه اساس ًا مبانی ارزشیابی برخی از اقالم بر

طبق قوانین و مقررات مالیاتی متفاوت از مبانی تشخیص مطابق اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری
باشد .هرکدام از موارد فوق به بروز اختالف بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات و در پی آن اختالف

بین مالیات بر درآمد برآوردی مسئوالن مالیاتی و بدهی مالیاتی مورد نظر شرکت منجر میگردد.
به طورکلی می توان محافظه کاری حسابداری را در سه مقوله به شرح زیر طبقه بندی کرد:

الف– مقوله رفتاری :بدبینی از خوش بینی بهتر است .به عنوان نمونه بر اساس رهنمودهای حسابدار

بدهی های احتمالی (زیان های احتمالی) تحت شرایط خاص شناسایی می شوند در صورتی که این رهنمودها
در خصوص دارایی های احتمالی (سودهای احتمالی) کاربرد ندارد.

ب -مقوله زمان :زودتر نشان دادن زیان ها و هزینه ها از دیرتر نشان دادن آنها بهتر است و دیرتر نشان

دادن سودها و درآمدها از زودتر نشان دادن آنها بهتر است.

ج -مقوله ارزش :کمتر نشان دادن سودها و درآمدها از بیشتر نشان دادن آنها بهتر است و بیشتر نشان

دادن زیانها و هزینه ها از کمتر نشان دادن آنها بهتر است.
 -1-2تفاسیر محافظه کاری

واتز ( )2003ریشه محافظه کاری در گزارشگری مالی را دالیل اقتصادی می داند و چهار عامل ذیل را در
شکل گیری آن ذکر می کند:

 -1تفسیر قراردادی محافظه کاری :قرارداد بین شرکت و اشخاصی که در استخدام آن هستند (مانند

مدیران) و همچنین قراردادهایی که بین شرکت و طرف های خارج از شرکت وجود دارد (بدهی به سهامداران

و سایر اعتباردهندگان).
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 -2تفسیر دعاوی قضایی محافظه کاری :افزایش در هزینه های دعاوی قضایی

 -3تفسیر قانون گذاری محافظه کاری :دیدگاه قانون گذاران و تعدیل کنندگان حسابداری مانند SEC :و
FASB

 -4تفسیر مالیاتی محافظه کاری :ارتباط بین سود گزارش شده و مالیات.

تفسیر قراردادی

تفسیر قراردادی اشاره به تضاد منافع بین طرف های قرارداد با واحد انتفاعی دارد .این قراردادها شامل قرارداد
مدیران و قرارداد بدهی به سهامداران و سایر اعتبار دهندگان می باشد .هرکدام از این طرف ها به دنبال منافع

خود می باشند .محافظه کاری ناشی از به کارگیری تکنولوژی کارآمد در شرکت و قراردادهای شرکت با
اشخاص و گروه های مختلف می باشد .بر اساس این تفسیر ،حسابداری محافظه کارانه برای نشان دادن کژ

منشی بوجود آمده بوسیله گروه های مختلفی است که اطالعات نابرابر و نامتقارن ،حقوق و مزایای نابرابر،
افق های فکری محدود و مسؤلیت محدود دارند.

مدیران برای افزایش منافع شخصی خود ،در استفاده از معیارهای حسابداری ،که مبنای اطالع رسانی

برای سرمایه گذاران است ،جانبدارانه عمل می کنند و در ارسال اطالعات اختالل ایجاد می نمایند .اگر
محدودیت هایی که این رفتار فرصت  طلبانه مدیر را محدود نماید ،وجود نداشته باشد ،در آن صورت ارقام
حسابداری موجود در گزارش های مالی ،جانبدارانه تهیه و ارائه خواهد شد .اما محافظه کاری به واسطه الزام
قابلیت اثبات و تأیید خود ،رفتار فرصت طلبانه و جانبدارانه مدیران را محدود می نماید .در عمل ،محافظه

کاری ،رفتار جانبدارانه مدیر را خنثی و شناسایی سود را به تأخیر می اندازد ،در نتیجه خالص دارایی ها و سود،
کمتر نشان داده می شوند .در قراردادها ،اثرات مزبور ،ارزش شرکت را افزایش می دهد .زیرا محافظه کاری

پرداخت های فرصت طلبانه مدیر به خود و سایر گروه ها نظیر سهامداران را محدود می نماید .ارزش افزایش
یافته شرکت میان همه گروه های طرف قرارداد شرکت ،تقسیم و رفاه هر گروه افزایش می یابد .در این

مفهوم ،محافظه کاری یک مکانیزم قراردادی کارآمد محسوب می شود.

به نظر واتز تفسیر قراردادی ،با اهمیت ترین تفسیر محافظه کاری است ،زیرا اصلی ترین منبع محافظه کاری

به شمار می رود .اگرچه تفسیر قراردادی از نظر ادبیات ،تأکید بر قراردادی دارد که بین طرف های قرارداد

(مانند قرارداد بدهی و قرارداد پاداش مدیریت) است ،اما گسترۀ این تفاسیر به داخل سازمان (مانند حسابداری
مدیریت و سیستم کنترلی) نیز مربوط می شود.
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تفسیر دعاوی قضایی

بیور ( )1993و واتز ( )1993به کارگیری محافظه کاری در فعالیت های مربوط به اوراق بهادار را مناسب

می دانند .دلیل این امر ،به این خاطر است که دعاوی حقوقی بیشتر به دلیل بیشتر از واقع نشان دادن
عایدات و دارایی ها ایجاد می شود ،تا کمتر از واقع نشان دادن آنها .کالگ ( )1984دریافت که دعاوی حقوقی

خریداران اوراق بهادار علیه حسابرسان و واحدهای اقتصادی بیشتر از دعاوی حقوقی مربوط به فروشندگان
اوراق بهادار می باشد ،که نسبت آن سیزده به یک است .از زمانی که حسابرسان و مدیران دریافتند که

هزینه های دعاوی قضایی مربوط به بیشتر شناسایی کردن عایدات و دارایی ها بیشتر از هزینه های مربوط
به کمتر شناسایی کردن آنها می باشد ،اشتیاق بیشتری برای کمتر شناسایی کردن آنها یافتند.
تفسیر مالیاتی

از آنجا که درآمد مشمول مالیات و روش های محاسبه درآمد مشمول مالیات ،به سود گزارش شده وابسته

است ،در نتیجه ،محاسبه سود نیز تحت نفوذ و دستکاری بوده است .به گفته واتز و زیمرمن ( ،)1979قبول
استهالک به عنوان یک هزینه در آمریکا به دلیل الزام قانون مالیات بر درآمد شرکت ها ،مصوب خزانه داری
آمریکا بوده است که بر اساس آن استهالک باید به عنوان یک هزینه ،در صورت های مالی ثبت و گزارش

شود.

گنتر و همکاران ( )1977عنوان می کنند که درآمد مشمول مالیات هنوز هم تحت تأثیر روش های

حسابداری است ،البته به غیر از روش های استهالک .فورد و همکاران ( ) 2001نیز در تحقیق خود عنوان
کردند که مالیات ها ،انگیزه هایی را برای شرکت ها فراهم می آورند که به موجب آن ،شرکت ها سود حسابداری
را به گونه ای گزارش می کنند تا تشویق مالیاتی دریافت نمایند .تا زمانی که شرکت سود آور است ،درآمد

مشمول مالیات دارد .ارتباط و وابستگی بین درآمد مشمول مالیات و سود گزارش شده ،انگیزه انتقال سود
به دوره های آتی را فراهم می آورد .با انتقال سود به دوره های آتی ،ارزش مالیات ها کاهش می یابد .همانند

تفسیر قراردادی ،به طور متوسط این انگیزه منجر به کمتر از واقع نشان دادن خالص دارایی ها می شود.

تفسیر قانونگذاری

قوانین نیز انگیزه هایی را برای ارائه صورت های مالی محافظه کارانه برای شرکت ها بوجود می آورد .واتز

( ) 1977معتقد بود که ضرر ناشی از ارزیابی بیش از واقع دارایی ها و سود ،در مقایسه با منافع حاصل از

ارزیابی کمتر از واقع دارایی ها و سود ،در فرآیند سیاسی بیشتر مشاهده می شود .این پدیده انگیزه هایی را
برای قانون گذران و استاندارد گذاران فراهم می آورد تا آنان همچنان محافظه کار باقی بمانند .ظاهراً این
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موضوع باعث شده است که کمیسیون بورس اوراق بهادار ،تجدید ارزیابی دارایی های شرکت ها ،در سه

سال اول فعالیت شان را ممنوع کند .بر اساس قوانین بورس اوراق بهادار ،حسابداری باید محافظه کارانه

باشد و از اینکه حسابداری در سال  1929ارزیابی بیش از واقع سهام بورس اوراق بهادار نیویورک را داشته

است ،آن را مورد انتقاد قرار می دهد.
 -2-2انواع مدیریت سود

تحقیقات گسترده اي در زمینه مدیریت سود انجام شده است ،اما ادبیات مربوط به نوع خاصی از مدیریت
سود کمیاب است .مدیریت سود را می توان به دو گروه کلی تقسیم کرد :مدیریت واقعی سود و مدیریت
حسابداري سود .مدیریت واقعی سود ،تالش مدیریت براي دستکاري سود گزارش شده با استفاده از تغییر
زمان بندي و معیار اندازه گیري فعالیت هاي تجاري می باشد .انگیزه مدیران براي دستکاري فعالیت هاي

واقعی ،گمراه کردن برخی افراد ذینفع است که باور کنند اهداف گزارشگري مالی از طریق فعالیت هاي

عادي محقق شده است .مدیریت واقعی سود از طریق تغییر آرایش حساب ها انجام نمی شود ،بلکه مدیران

در این روش ،زمان انجام عملیات ،نحوه تخصیص منابع و یا زمان اجراي پروژه هاي سرمایه گذاري را تغییر
می دهند .جریان نقد فعالیت هاي عملیاتی ،به عنوان نماینده مدیریت واقعی سود محسوب می شود .مدیریت

اقالم تعهدي یا مدیریت حسابداري سود ،زمانی رخ می دهد که مدیر با استفاده از اختیارات حسابداري خود،
سود گزارش شده را بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداري ،دستکاري کند .در این نوع مدیریت سود،

اقالم تعهدي اختیاري به عنوان نماینده در نظر گرفته می شود .به بیان دیگر مدیریت سودهاي تعهدي ،فاقد

پیامدهاي جریان نقد مستقیم هستند.

در یک طبقه بندي دیگر ،بر اساس تعریف هاي ارائه شده ،مدیریت سود را می توان به سه دسته تقسیم

کرد :مدیریت سفید سود ،مدیریت سیاه سود و مدیریت بی رنگ سود .مدیریت سفید سود ،استفاده از
انعطاف پذیري در انتخاب روش هاي حسابداري براي انتقال اطالعات محرمانه درباره جریان هاي نقد آتی

است که باعث بهبود شفافیت گزارش ها می شود .مدیریت سیاه سود شامل تقلب ،فریبکاري ،ارائه نادرست

و آشکار گزارش هاي مالی است که باعث کاهش شفافیت گزارش ها می شود .مدیریت بی رنگ سود ،یعنی
دستکاري گزارش هاي مالی ،اما در محدوده رعایت استانداردهاي روشن و مشخص ،که شامل مدیریت
سود فرصت طلبانه و کارا است.

محققین سه نوع معیار برای اندازه گیری محافظه کاری مطرح نموده اند )1 :اندازه گیری مرتبط با نرخ بازده

سهام و سود  )2اندازه گیری خالص دارایی  )3اندازه گیری مرتبط با سود و تعهدات .تمامی این معیارها بر
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عدم تقارن زمانی در شناسایی سود و زیان های حسابداری گزارش شده به ویژه خالص دارایی ها ،سود و

اقالم تعهدی استوار اند (واتز .)2003،دسته اول بیانگر معیار عدم تقارن زمانی سود است که شکل اولیه
آن توسط باسو در سال  1997در قالب واکنش نسبت به اخبار خوب و بد واصله در طول یک دوره مالی

معرفی شد و در سال  2006توسط رویچود هاری و واتز به صورت واکنش سود نسبت به اخبار خوب و

بد واصله در طول چند دوره تعدیل شد .دسته دوم بیانگر معیار ارزش بازار به ارزش دفتری سهام است و

اولین بار توسط استوبر در سال  1966میالدی به منظور سنجش محافظه کاری مورد استفاده قرار گرفت.

دسته سوم بیانگر معیار اقالم تعهدی انباشته شده است که توسط گیولی و هاین در سال  2003میالدی
معرفی شد .بر اساس این معیار نرخ انباشتگی اقالم تعهدی منفی در طول زمان شاخصی از تغییر در میزان
محافظه کاری می باشد.

 -3-2صورت جریان وجوه نقد

بسیاری از استفاده کنندگان صورت های مالی به ویژه مدیران ،سرمایه گذاران و اعتباردهندگان عالوه بر

دسترسی به اطالعاتی نظیر وضعیت مالی (ترازنامه) و عملکرد مالی (صورت سود وزیان) ،نیازمند کسب
اطالعاتی در خصوص چگونگی ایجاد و مصرف وجوه نقد توسط واحد تجاری می باشند .اطالعات تاریخی
مرتبط با جریان وجوه نقد می تواند در پیش بینی و نسبت به مبلغ ،زمان و میزان اطمینان از تحقق از جریان

وجه نقد آتی به استفاده کنندگان صورت های مالی کمک کند (یکی از اهداف گزارشگری مالی) .اطالعات
مزبور بیانگر چگونگی ارتباط بین سودآوری واحد تجاری و توان آن جهت ایجاد وجه نقد و در نتیجه

مشخص کننده کیفیت سود تحصیل شده توسط واحد تجاری است.

ترازنامه یک شرکت در یک مقطع زمانی مشخص منابع یک سازمان و چگونگی تأمین این تعهدات را

نشان می دهد و تا حدودی مبین قدرت مالی و نقدینگی سازمان است ،اما در قالب یک صورت مالی ایستا
فقط تصویری از یک لحظه شرکت ارائه می کند .صورت سود و زیان نیز فقط به ارائه منابع تحصیل شده

و مصرف شده در چرخه عملیات برای یک دوره مالی مشخص در قالب های درآمد و هزینه می پردازد و
نمایانگر قابلیت انعطاف پذیری و سودآوری مؤسسه است .این صورت های مالی مهم و مفید هستند ،اما

سؤاالت اساسی نیز وجود دارد که این صورت ها قابلیت پاسخگویی کامل به آنها را ندارند .سؤاالتی نظیر

اگر بدهی های این شرکت افزایش یافته به چه نحوی مصرف (سرمایه گذاری) شده است؟ در صورتی
که بدهی ها کاهش یافته باشد به چه نحوی این کاهش صورت گرفته است؟ و سیاست های دریافت
مبلغ فروش کاال و پرداخت وجه به فروشندگان بابت خرید چگونه است؟ کوشش در جهت پاسخگویی
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ای حسابداری ،خود را ملزم به تهیه و ارئه گزارش
به سؤاالتی از این قبیل باعث شده که مجامع حرفه ِ

مالی جدیدی نمایند که بتواند خأل اطالعاتی موجود را پرکند .بنابراین صورت جریان نقدی تهیه می شود
تا جوابگوی این سؤاالت باشد .زمانی که عدم تقارن اطالعاتی در رابطه با سهام یک شرکت افزایش یابد،
ارزش ذاتی آن با ارزشی که سرمایه گذاران در بازار سرمایه براي سهام مورد نظر قائل می شوند متفاوت

خواهد بود .در نتیجه ،ارزش واقعی سهام شرکت ها با ارزش مورد انتظار سهامداران تفاوت خواهد داشت
(دیاموند و ورچیا .)1991 ،پیش بینی جریان هاي نقدي براي استفاده کنندگان درون و برون سازمانی داراي

اهمیت ویژه اي است .مهمترین هدف گزارشگري مالی ارائه اطالعات براي پیش بینی جریان هاي نقدي
بیان شده است .برخی از صاحب نظران و مراجع تدوین کننده مبانی نظري و هدف هاي گزارشگري مالی

بر این باورند که با استفاده از سود حسابداري و اجزاي آن می توان جریان هاي نقدي را پیش بینی نمود
(ثقفی و هاشمی .)1383،اطالعات مربوط به جریان هاي نقدي ،می تواند در ارزیابی کیفیت سودآوري واحد
انتفاعی سودمند واقع شود و کیفیت سودآوري به نزدیکی سود به جریان وجوه نقد و همبستگی با آن اشاره

دارد .هرقدر همبستگی بین سود و جریان هاي وجوه نقد مرتبط با آن بیشتر باشد ،کیفیت سودآوري باالتر
خواهد بود .جریان هاي نقدي ناشی از فعالیت هاي عملیاتی یکی از شاخص هاي اصلی ارزیابی توان واحد
تجاري جهت بازپرداخت وام ها و حفظ توان عملیاتی واحد تجاري و پرداخت سود سهام بدون استفاده از
منابع برون سازمانی می باشد .در صورتی که بعضی از جریان هاي نقدي را نتوان به یک سرفصل خاص

محدود کرد ،چنین اقالمی به عنوان جریان هاي نقدي ناشی از فعالیت هاي عملیاتی طبقه بندي می شوند
(تاری وردی.)1389 ،

 -4-2گزارشگری مالیاتی ،گزارشگری مالی و شفافیت

هدف این بخش ،بررسی رابطه بین گزارشگری مالیاتی و گزارشگری مالی و تأثیر آن بر شفافیت است.
این بخش یک رویکرد مفهومی از تحریک کننده های اقتصادی ،فاکتورها و مکانیزم هایی است که رابطه

بین حسابداری مالیاتی و مالی و تأثیرات آنها بر شفافیت اطالعات گزارشگری مالی را احاطه کرده است.
مکانیزم های حمایت از مقامات مالیاتی

مالیات بر درآمد به دالیل مختلف دارای اهمیت زیادی برای مدیران و سهامدران می باشد .اول از همه،
مالیات بر درآمد نماینده بخش معناداری از درآمد است .عالوه بر این درآمد مشمول مالیات ممکن است

به روش های مختلفی محاسبه شود و این ممکن است اثرات مهمی بر شفافیت داشته باشد .مدیران باید

اطالعات حسابداری را (اغلب با مقررات مختلف) به حسابرسان مالیاتی و همین طور سرمایه گذاران و
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اعتباردهندگان گزارش کنند ،هرچند بین حسابداری برای مقاصد مالیاتی و مقاصد گزارشگری ممکن است
ارتباط و همسویی وجود داشته باشد .از آنجایی که مقررات مختلف هستند و مخارج مالیاتی کاهش دهنده
درآمد خالص برای مقاصد گزارشگری مالی است ،تحریک کننده های اقتصادی مختلفی مرتبط با هردو بخش

وجود دارد .مدیران ممکن است برای گزارش درآمد بیشتر برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان ،تالش
کنند از طریق استراتژی های برنامه ریزی مالیاتی یا حتی مدیریت سود ،درآمد مشمول مالیات را کاهش

دهند .نیاز فزاینده به مطابقت گزارشگری مالی و مالیاتی ممکن است رفتار فرصت طلبانه مدیران را محدود
و شفافیت اطالعات گزارش های مالی را توسعه دهد .حسابداری مالیاتی مستلزم محرک های اقتصادی و

مکانیزم هایی برای حمایت در مقابل رفتار فرصت طلبانه است که ممکن است شفافیت گزارش های مالی
را افزایش یا کاهش دهد.

علی رغم عدم تقارن اطالعاتی بین دولت و شرکت ها ،مقامات مالیاتی تالش می کنند با تنظیم قوانینی،

شفافیت اطالعاتی مؤدیان مالیاتی را بدست آورند .اطالعات برای مقامات مالیاتی زمانی می تواند شفاف

باشد که حاوی معیارهای قابل اعتماد از توانایی شرکت ها برای پرداخت مالیات باشد .مقامات مالیاتی باید
عالقه مند به معیارهای درآمد مشمول مالیات به جای معیارهای دارایی و بدهی باشند .درآمد مشمول مالیات

مقدار درآمدی است که نشان دهنده توانایی شرکت برای پرداخت مالیات بر درآمد در طول دوره است.
به طور واقعی توانایی پرداخت مالیات با معیارهای درآمد که به وسیله تنظیم کنندگان قوانین حسابداری

مالیاتی تعریف می شود ،بیان می گردد .تنظیم کنندگان قانون مالیاتی باید مراقب باشند که از اطالعات
منحرف کننده در مورد توانایی شرکت ها برای پرداخت مالیات اجتناب کنند .آنها باید قوانینی برای حمایت

از حقوق دولت تنظیم کنند ،چون عدم تقارن اطالعاتی می تواند ابزاری برای منافع شخصی مدیران باشد.

بنابراین برای حمایت از حقوق دولت تالش می شود قوانینی برای جلوگیری از به تعویق انداختن درآمد

توسط مدیران تنظیم شود.

مکانیزم های حمایت از سرمایه گذاری و اعتباردهندگان

سرمایه گذاران و اعتباردهندگان به گزارش های مالی برای تصمیم گیری اقتصادی نیاز دارند .سرمایه گذاران

برای ارزشیابی شرکت ها و تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری به اطالعات نیاز دارند .اعتباردهندگان در
مورد اینکه آیا سرمایه برای شرکت ها فراهم کنند یا خیر ،به اطالعاتی نیاز دارند که شامل ارزیابی ریسک
ورشکستگی و اعتباری است .همه اینها مرتبط با آینده است ،زیرا سرمایه گذاران ،بازدهی سرمایه گذاری را
برای آینده می خواهند و اعتباردهندگان خواهان برگشت وام ها و بهره هستند و ارزشیابی شرکت نیازمند
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ترسیم جریان های نقدی آتی است .سرمایه گذاران و اعتباردهندگان از گزارش های مالی برای حداقل کردن
ریسک های اطالعاتشان در مورد شرایط اقتصادی شرکت استفاده می کنند ،زیرا گزارش های مالی ،با
جریان های نقدی آینده مرتبط هستند و سرمایه گذاران و اعتباردهندگان در مورد درآمد در آینده به اطالعات
نیاز دارند .سهم درآمدها از این پیش بینی ها دلیلی است بر اینکه درآمدها پیش بینی بهتری از (و بنابراین

یک تقریب بهتر برای) جریان های نقدی آتی هستند تا جریان های نقدی جاری .این می تواند به توضیح
اینکه چرا درآمدها اغلب به جای جریان وجه نقد عملیاتی در مدل های ارزیابی و معیارهای عملکرد استفاده
می شود ،کمک کند .واتز و الفوند ( )2008بحث کردند که گزارشگری مالی محافظه کارانه یک مکانیزم

نظارتی است که توانایی مدیران برای دستکاری و غلوکردن در عملکرد مالی ،افزایش جریان نقدی و ارزش

شرکت را کاهش می دهد.

 -5-2مطالعات داخلی و خارجی

مهرانی و سیدی ( )1392در پژوهشی با موضوع بررسی تأثیر مالیات بر درآمد و حسابداري محافظه کارانه
بر اجتناب مالیاتی شرکت ها دریافتند که بین مالیات ابرازي محافظه کاري با اجتناب مالیاتی شرکت ها

رابطه منفی و معناداري وجود دارد .این مطلب مبین آن است که اجتناب مالیاتی و محافظه کاري ابزارهایی
جایگزین براي کاهش مالیات می باشند ،به طوری که با افزایش اجتناب مالیاتی انگیزه محافظه کاري کاهش
می یابد؛ و بالعکس .عالوه بر این رابطه منفی بین متوسط مالیات ابرازي سه ساله شرکت و اجتناب مالیاتی

مبین آن است که شرکت ها بیشتر تمایل دارند محافظه کاري نمایند و ضمن کاهش سود ،صرفه جویی
مالیاتی نمایند ،تا این که بوسیله اجتناب مالیاتی مالیات بر درآمد خود را کاهش دهند.

صفار يزدي ( )1389در پژوهشی با عنوان بررسي تحليلي ارتباط ميان تغييرات اقالم صورت هاي مالي

و تغييرات ماليات در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دریافت که از میان اقالم
صورت های مالی ،هیچ یک توانایی پیش بینی مالیات را ندارند .اگرچه اقالم صورت های مالی با توجه به

تفاوت های زیاد استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی ،توانایی پیش بینی مالیات را ندارند و فرضیه های
اصلی پژوهش تأیید نشدند ،اما با توجه به وجود اختالف های دائمی (ناشی از معافیت های قانونی ،مالیات های

مقطوع و محدودیت های مجاز) میان سود حسابداری و سود مالیاتی ،در صورت حذف اثر آنها در مرحلۀ اول

و نیز تطابق قوانین مالیاتی و استانداردهای حسابداری در راستای کاهش اختالف های موقت (ناشی از مبانی
مختلف اندازه گیری و زمان بندی شناسایی درآمدها و هزینه ها) در مرحلۀ دوم ،در هریک از این دو مرحله
می توان انتظار وجود رابطۀ معنی داری میان تغییرات اقالم صورت های مالی و تغییرات مالیات را داشت.
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سدیدی ( )1387در پژوهشی با موضوع اثر محافظه کاری بر گزارشگری مالی دریافت که بین ذخیره

مالیات و محافظه کاری حسابداری رابطه ای معنادار و معکوس برقرار است که بسیار ناچیز است.

بیک پور ( )1385در مقاله ای مشکالت موجود در اجرای موفق ماده  272قانون مالیاتهای مستقیم را

مورد بررسی قرار داد و علل اختالف موجود را ناشی از اختالفات بین استانداردهای حسابداری و قانون
مالیاتهای مستقیم ،سود حسابداری و سود مالیاتی دانست.

بنی مهد ( )1385الگویی برای اندازه گیری محافظه کاری حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در

بورس اوراق بهادار تهران ارائه داد و به این نتیجه رسید که محافظه کاری به علت کاهش بازده داراییها و

بازده نقدی داراییها (نسبت جریان نقدی عملیاتی به جمع داراییها (و همچنین با افزایشهای بلند مدت،
کاهش مییابد و با افزایش بدهی رشد عملیات شرکتها ،زیاد میشود.

در تحقیقی که توسط سعید جمشیدی فرد ( )1381با عنوان مالیات و حسابداری  -تعارض صورت گرفت،

ضمن اشاره به برخی تعارضات موجود بین این دو ،با تکیه بر برخی مواد قانونی و اصالحیهها به بیان
گوشه هایی از نشانههای تعامل و نزدیکی قانون مالیاتها و اصول حسابداری پرداخته است.

شهنوازی ( )1385در تحقیق خود با عنوان «بررسی ضرورت افشای وجوه افتراق بین اطالعات مالی

تهیه شده بر مبنای استانداردهای حسابداری و اطالعات مالی تهیه شده بر مبنای قانون مالیاتهای مستقیم
ایران ،اطالعات تهیه شده بر مبنای قوانین مالیاتی را هدف قرار داده و به این نتیجه رسید که گزارشگری

مربوط به افشای وجه افتراق بین اطالعات مالی بر مبنای استاندارهای حسابداری و بر مبنای قوانین مالیاتی

با تصمیم گیریهای اقتصادی مرتبط است.

دارابی و همکاران ( )1391در پژوهشی با عنوان «رابطه بین جریان نقدي عملیاتی و سود عملیاتی با بازده

سهام شرکت ها و تأثیر عدم تقارن اطالعاتی بر این روابط دریافتند که سود عملیاتی و جریان نقد عملیاتی

داراي محتواي اطالعاتی جهت پیش بینی بازده سهام هستند و در این مورد محتواي اطالعاتی سود عملیاتی
بیشتر از جریان نقد عملیاتی می باشد اما در شرایط عدم تقارن اطالعاتی ،هرچه عدم تقارن اطالعاتی بیشتر

شود ،محتواي اطالعاتی سود عملیاتی کمتر و جریان نقد عملیاتی بیشتر می شود.

محسنی ملکی و عسگری ( )1391در پژوهشی با عنوان «بررسی تأثیر محافظه کاری مشروط و نامشروط

حسابداری بر جریان وجه نقد عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» دریافتند
که بین محافظه کاری مشروط حسابداری و جریان وجه نقد عملیاتی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد،
اما بین محافظه کاری نامشروط حسابداری و جریان وجه نقد عملیاتی رابطه معنی داری وجود ندارد.
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مجتهدزاده و فرشی ( )1391در پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه محافظه کاری حسابداری و تصمیمات

سرمایه گذاری مدیران طی سال های  1387-1389به بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و

سودآوری آتی پرداختند .آنها از جریان وجه عملیاتی به عنوان معیاری برای ارزیابی سودآوری آتی استفاده

کردند و به این نتیجه دست یافتند که بین محافظه کاری حسابداری و جریان وجه نقد عملیاتی رابطه
معنی داری وجود دارد.

احمدی و قصابی ( )1393به بررسی تأثیر محافظه کاری مشروط بر عملکرد شرکت در بورس اوراق

بهادار تهران پرداخته اند .در این پژوهش برای اندازه گیری عملکرد شرکت از معیار بازده دارایی ها استفاده
شده است .نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که محافظه کاری مشروط با عملکرد مالی شرکت و بازده غیر

عادی رابطه منفی معناداری داشته است .یعنی هرچه محافظه کاری بیشتر شده ،عملکرد مالی شرکت و

بازده غیرعادی در کوتاه مدت کمتر شده است.

گری و همکاران (  ) 2012به بررسی نقش مدیریت ریسك محافظه کاری حسابداری برای جریان وجه

نقد عملیاتی پرداختند و نتایج پژوهش نشان داد که هر دو نوع محافظه کاری مشروط و نامشروط حسابداری
رابطه منفی با خطر کاهش جریان نقدی عملیاتی دارند.

بیگلی و همکاران ( )2014در پژوهشی با عنوان «محافظه کاری مالی شرکت های خصوصی با هدف

تحلیل فاکتورهایی که شرکت ها را برای دنبال کردن سیاست های محافظه کاری مالی تحریک می کند» به
این نتیجه رسیدند شرکت های محافظه کار کوچکتر با دارایی های ناملموس زیاد و دارایی های ملموس کم

و نرخ مؤثر مالیاتی کمتر هستنند و سیاست های مالی سلسله مراتبی دنبال می کنند .همچنین شرکت های

محافظه کار از نظر مالی قبل از پذیرش سرمایه گذاری های جدید تمایل به افزایش نقدینگی و اهرم مالی
دارند.

سان و لیو (  )2011در پژوهشی با عنوان «تأثیر وسعت دید تحلیلگر بر روی محافظه کاری حسابداری»

دریافتند که وسعت دید تحلیلگر 1به صورت مثبت با محافظه کاری حسابداری ارتباط دارد.

بارث و همکاران ( ،)2001از معیار جریانهای نقد عملیاتی استفاده کردند .نتایج این مطالعات نشان دهنده

برتری جریانهای نقد عملیاتی نسبت به سود در پیش بینی جریانهای نقد آتی است .انگیزه استفاده از
جریانهای نقد عملیاتی به عنوان شاخصی برای پیش بینی ،ناشی از هدف اولیه در گزارشگری مالی است.

کاپلند و همکاران ( )1990معتقدند اگرچه معیارهای سنتی حسابداری می تواند ابزار مفیدی برای درک

و شناخت بازده جریانهای نقدی باشد ،ولی این معیارهای سنتی نمی تواند جایگزین شاخص های مستقیم
1. Analyst Coverage
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 -3روش شناسی پژوهش

 -1-3فرضیههای پژوهش

باتوجه به مطالب فوق ،فرضیههای این تحقیق در قالب دو فرضیه اصلی به صورت زیر قابل بیان میباشد:

 -1جریان وجه نقد عملیاتی بر درآمد مشمول مالیات قطعی تأثیر دارد.

 -2محافظه کاری بر رابطه بین جریان وجه نقد عملیاتی و درآمد مشمول مالیات قطعی تأثیر دارد.
 -2-3روش تحقیق

این تحقیق با توجه به هدف ،از نوع کاربردی و با توجه به روش اجرا ،توصیفی) غیرآزمایشی (و از نوع

همبستگی میباشد و سعی میشود رابطه بین متغیرهای تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی ،کشف و
بیان شود .برای گردآوری اطالعات از روش کتابخانه ای استفاده شد .اطالعات و داده های مورد نیاز مربوط

به ادبیات تحقیق و مبانی نظری از منابع کتابخانه ای و پایگاههای علمی و مقاالت داخلی و خارجی استخراج
میشود .برای گردآوری داده های تحقیق نیز از بانکهای اطالعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران،
پایگاه اطالعاتی مدیریت پژوهش ،توسعه و مطالعات اسالمی ،بانکهای اطالعاتی نرم افزارهای تدبیرپرداز

و ره آورد نوین و همچنین گزارشات هفتگی و صورت های مالی شرکتها حسب مورد استفاده شد.

جامعه آماری این تحقیق کل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشند که از

ابتدای سال  1387لغایت اسفند  1391در بورس فعال بودهاند .در این تحقیق برای انتخاب نمونه از روش

غربالگری (حذفی) استفاده شد .برای تجزیه و تحلیل اطالعات و آزمون فرضیه ها نیز از مدل رگرسیون
خطی استفاده شد .برای بررسی معنی دار بودن ضریب متغیرهای مستقل در هر مدل از آماره  tاستفاده
شده و براساس نتایج حاصل از بررسی معنی دار بودن کل رگرسیون طبق آماره  ،fدر سطح اطمینان %95

در خصوص تائید یا رد فرضیهها تصمیم گیری شد .همچنین به منظور بررسی نرمال بودن متغیر وابسته و
استقالل خطاها به ترتیب از آزمون کلموگروف -اسمیرونوف و آماره  d -دوربین واتسون استفاده گردید .در
این مطالعه برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار  SPSSبهره گرفته شده است.
برای آزمون فرضیههای تحقیق از مدل زیر استفاده شده است:

مدل شماره :1

= ETi, t
γ 0 + γ 1CONSVi.t + γ 2OCFi.t + γ 3CONSV × OCF + γ 4 BTMi.t + γ 5 InSIZEi.t + ε i

 CONSVبیانگر میزان محافظه کاری ET ،نشان دهنده درآمد مشمول مالیات قطعی BTM ،مؤید نسبت
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ارزش دفتری به ارزش بازار سهام شرکت OCF ،نشان دهنده خالص جریان وجه نقد عملیاتی و SIZE

نشان دهنده ارزش بازار شرکت میباشد.

 -3-3متغیرهای پژوهش
درآمد مشمول مالیات ()ET

درآمد مشمول مالیات :طبق ماده 105 ،ق.م.م .جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی
سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج تحصیل شود و پس از کسر معافیتهای مقرر

در این قانون مشمول مالیات خواهند شد ،که در این پژوهش مالیات قطعی شده توسط ممیز مالک است.

محافظه کاری ()CONSV

برای اندازه گیری محافظه کاری از مدل ارائه شده توسط گیولی و هاین ( )2000به صورت انباشته از سه

سال قبل استفاده خواهد شد که به صورت زیر قابل محاسبه است .در این معیار باال بودن مقدار ،CONSV

بیانگر محافظه کاری بیشتر میباشد.
مدل شماره :2

1

NIACCit 
∑CONSVi.t =−1 ∗ 1/ 3

TAit 
1− 2


در این مدل داریم:

 :CONSVi.tمیزان محافظه کاری برای شرکت  iدر سال .t

 :NOACCi.tاقالم تعهدی غیرعملیاتی که از اختالف کل اقالم تعهدی و اقالم تعهدی عملیاتی برای

شرکت  iدر سال  tقابل محاسبه است.

 :TAi.tکل داراییهای شرکت  iدر سال .t
جریان وجه نقد عملیاتی ()OCF

فعالیتهای عملیاتی عبارت از فعالیتهای اصلی مولد درآمد عملیاتی واحد تجاری است .فعالیتهای مزبور

متضمن تولید و فروش کاال و ارائه خدمات است و هزینهها و درآمدهای مرتبط با آن در تعیین سود یا
زیان عملیاتی در صورت سود و زیان منظور میشود .جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی اساس ًا

دربرگیرنده جریانهای ورودی و خروجی نقدی مرتبط با فعالیتهای مزبور است.
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نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار ()BTM

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار ،از طریق تقسیم ارزش دفتری سرمایه عادی بر ارزش بازار آن
(حاصل ضرب تعداد سهام منتشره و در دست سهامداران در قیمت بازار سهام) در انتهای دوره بدست خواهد
آمد.

اندازه شرکت ()SIZE

در این تحقیق برای اندازه گیری اندازه شرکت از متغیر ارزش بازار شرکت در پایان دوره استفاده خواهد شد

و منظور لگاریتم طبیعی حاصل ضرب تعداد سهام منتشره و در دست سهامداران در قیمت سهام در آخرین
روز از سال میباشد.

 -4تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیه ها
 -1-4آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

به منظور کسب شناخت بیشتر درباره جامعه آماری ،خالصه وضعیت آمار توصیفی مربوط به داده های

تحقیق در جدول شماره  1ارائه میگردد:

جدول ( -)1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
محافظه کاری

نسبت

درآمد
مشمول

جریان وجه

در خالص

ارزش

مالیات

نقد عملیاتی

جریان وجه

دفتری به

نقد عملیاتی

ارزش بازار

388

388

3267974/88

0/5873

قطعی
تعداد
میانگین

388

388

1259249/83 393185/04

اندازه شرکت

388

محافظه
کاری
388

-41/3141 3605881413803/82

انحراف معیار 2990698/907 4812265/82 1128783/61

1/0403

9052371500945/83

145/17

حداقل

0

-9768354

-12311989/34

-7/1248

8601600000

-1398/00

حداکثر

7724884

39599590

500816810/11

4/0401

8366971031600

0

منبع :یافته های پژوهش

جدول شماره  1میانگین ،انحراف معیار ،واریانس ،حداقل و حداکثر هرکدام از متغیرهای پژوهش را به

تفکیک نشان می دهد .مطابق جدول ،اندازه شرکت بیشترین و محافظه کاری کمترین میانگین را دارند
و همچنین اندازه شرکت بیشترین و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار کمترین انحراف معیار را دارند و
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حداقل داده ها مربوط به محافظه کاری در خالص جریان وجه نقد عملیاتی و حداکثر آنها مربوط به اندازه

شرکت می باشد.

در ادامه با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون به بررسی ارتباط متغیرهای تحقیق و همبستگی موجود

بین آنها پرداخته میشود .ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهای تحقیق درجدول شماره  2ارائه شده
است .باتوجه به نتایج حاصل از همبستگی پیرسون ،درآمد مشمول مالیات قطعی در سطح اطمینان %95

دارای همبستگی مثبت و معنی داری با جریان وجه نقد عملیاتی و اندازه شرکت میباشد و همچنین در سطح
اطمینان  %95دارای همبستگی منفی و معنی داری با محافظه کاری میباشد.

جدول ( -)2ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش
درآمد

متغیر

مشمول
مالیات
قطعی

درآمد مشمول
مالیات قطعی

جریان وجه نقد
عملیاتی

محافظه کاری در

خالص جریان وجه
نقد عملیاتی

نسبت ارزش دفتری
به ارزش بازار
اندازه شرکت
محافظه کاری
منبع :یافته های پژوهش

1

جریان
وجه نقد
عملیاتی

محافظه کاری

نسبت

در خالص

ارزش

اندازه

محافظه

جریان وجه

دفتری به

شرکت

کاری

نقد عملیاتی

ارزش بازار

0/478

-0/020

0/084

0/536

-0/236

0/000

0/697

0/100

0/000

0/000

0/267

0/071

0/472

-0/194

-0/020

0/164

0/027

1

0/000
1

0/071

0/695
1

0/000

0/001
0/095
0/061
1

0/000

0/590
-0/112
0/027

-0/222
0/000
1
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جدول شماره  2ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش را نشان می دهد که بیشرین همبستگی
مثبت بین متغیرهای درآمد مشمول مالیات قطعی و اندازه شرکت و بیشترین میزان همبستگی منفی بین

متغیرهای درآمد مشمول مالیات قطعی و محافظه کاری می باشد.
 -2-4نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها

در این قسمت ،ابتدا مدل تحقیق برآورد شده و آزمون مفروضات آماری مربوط به آن شامل نرمال بودن
باقیماندهها ،همسان بودن واریانس باقیماندهها ،استقالل باقیماندهها همراه با توضیحات و نتایج حاصل از
آن ارائه میگردد و سپس به تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها به صورت جداگانه پرداخته میشود.

برآورد مدل

در این تحقیق برای آزمون فرضیهها از مدل زیر استفاده شده است:

= ET i .t
γ 0 + γ 1CNSV i .t + γ 2OCFi .t + γ 3CONSV ×OCF + γ 4BTMi .t
+γ 5InSIZEi .t + ε i
نحوه تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از رگرسیون چند متغیره بوده و همچنین پس از تحلیل باقیماندهها

با استفاده از روش استپ وایس ،متغیرهای مستقلی که بیشترین وابستگی را با متغیر وابسته که در اینجا

درآمد مشمول مالیات قطعی میباشد ،مشخص میگردد و مدل ریاضی آن را مشخص نموده و ارائه
میدهیم.

تحلیل باقیماندهها

 -1نرمال بودن باقیماندهها :برای بررسی نرمال بودن باقیماندهها از آزمون کولموگروف -اسمرنوف استفاده
میشود و طبق این آزمون دادهها نرمال هستند.

 -2همگنی واریانس باقیماندهها :برای بررسی این شرط از نمودار پراکنش باقیماندههای استاندارد و مقدار
متغیر وابسته استفاده میکنیم.

استقالل باقیماندهها :برای بررسی استقالل باقیماندهها از آزمون دوربین واتسون استفاده میکنیم.
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جدول ( -)3آزمونهای تأیید مدل
دوربین
واتسون
1/281
منبع :یافته های پژوهش

انحراف معیار
خطاها
954478/700
911124/136
892055/869
888658/065

جذر R

ضریب R

R2

مدل

0/285

0/287

0/536

1

0/375

0/380

0/617

3

0/348
0/380

0/352
0/387

2

0/593

4

0/622

مطابق جدول شماره  ،3مقدار دوربین واتسون برابر  1/281میباشد لذا با توجه به جداول آماری ،کران پایین

برابر  1/264و کران باال برابر  1/72میباشد .باتوجه به این ،مقدار دوربین واتسون بین این مقدار قرار دارد

پس استقالل دادهها نیز وجود دارد و مدل رگرسیون دارای سه شرط اصلی بوده و کامل است.

جهت بررسی همه متغیرهای مستقل با متغیر وابسته و اینکه کدام متغیرها بر درآمد مشمول مالیات قطعی

تأثیر میگذارد ،از روش استپ وایس استفاده کرده ایم.

نتایجی که از این روش به دست آمد نشان میدهد که متغیرهای جریان وجه نقد عملیاتی ،محافظه کاری،

اندازه شرکت و جریان وجه نقد عملیاتی ضرب در محافظه کاری ،بر درآمد مشمول مالیات تأثیر دارند .در

جدول شماره 4سطح معنی داری هر یک از متغیرها نشان داده شده است .باتوجه به اینکه سطح معنی داری
چهار متغیر جریان وجه نقد عملیاتی ،محافظه کاری ،اندازه شرکت و جریان وجه نقد عملیاتی ضرب در
محافظه کاری از  %5کمتر میباشد .هر چهار متغیر بر درآمد مشمول مالیات قطعی تاثیرگذار هستند.
جدول (-)4آزمون معنی داری ضرایب مدل رگرسیونی

سطح

ضریب

معناداری

F

0/000

155/252

میانگین

درجه
آزادی

141439579347685/84

1

911029589416/38

مدل

مجموع ضرایب

 141439579347685/84رگرسیون

386

351657421514725/0

نتیجه

387

493097000862410/9

کل

1

تأثیر محافظه کاری بر رابطه بین جریان وجه نقد عملیاتی و درآمد مشمول مالیات قطعی

سطح

ضریب

معناداری

F

0/000

104/494

0/000

78/551

0/000

60/350

درجه

میانگین

آزادی

8674516613923/62

2

830147191127/105

147
مدل

مجموع ضرایب

 173490332278475/25رگرسیون

385

319606668583935/56

نتیجه

387

493097000862410/8

کل

62507916861133/41

3

795763672601/59

 187523750583400/25رگرسیون

384

305573250279010/56

نتیجه

387

473097000862410/8

کل

47659215417421/58

4

789713157161/16

2

3

 190636861669686/3رگرسیون

383

302460139192724

نتیجه

387

493097000862410/8

کل

4

منبع :یافته های پژوهش

در نتیجه میتوان مدلهای زیر را برای تأثیر محافظه کاری بررابطه جریان وجه نقد عملیاتی ودرآمد مشمول
مالیات قطعی پیشنهاد نمود.

جدول ( -)5نتایج حاصل از آزمون رگرسیون خطی

سطح معناداری

t

0/004

2/921

0/000

12/460

0/011

2/570

0/000

8/570

0/000

6/214

ضرایب
استاندارد
B

0/536
0/399
0/289

ضرایب غیر استاندارد

مدل

انحراف معیار خطاها

B

52168/375

152372/519

مقدار ثابت

0/000

6/678

اندازه شرکت

49948/387

128368/648

مقدار ثابت

0/000

4/975

اندازه شرکت

0/011

0/068

جریان وجه نقد عملیاتی

1

2
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سطح معناداری

t

0/007

2/730

ضرایب
استاندارد
B

0/000

0/407

0/000

0/332

-0/175

0/000

-4/199

0/020

2/330

0/000

8/548

0/000

6/844

7/110

0/000

-4/016

-0/168

0/048

-1/985

0/393
0/321

-0/082

ضرایب غیر استاندارد

مدل

انحراف معیار خطاها

B

48918/508

133532/067

مقدار ثابت

0/000

5/080

اندازه شرکت

0/011

0/078

جریان وجه نقد عملیاتی

0/002

-0/007

خالص جریان وجه نقد

49571/803

115493/975

مقدار ثابت

0/000

4/904

اندازه شرکت

0/011

0/075

جریان وجه نقد عملیاتی

0/002

-0/006

خالص جریان وجه نقد

318/415

-632/202

محافظه کاری

محافظه کاری در

3

عملیاتی

محافظه کاری در

4

عملیاتی

منبع :یافته های پژوهش

ET =115493.975018+ 4.904E-008SIZ+.075 OCF-.006CONSV*OCF-632.202CONSV

در بررسی معنی دار بودن مدل باتوجه به این که مقدار احتمال آماره  Fاز  %5کوچکتر میباشد (،)0/000
با اطمینان  %95معنی دار بودن کل مدل تأیید میشود.

نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش

هدف از آزمون فرضیه اول تحقیق ،بررسی تأثیر جریان وجه نقد عملیاتی بر درآمد مشمول مالیات قطعی
میباشد و فرضیه آماری آن به صورت زیر تعریف میشود:

 :H0جریان وجه نقد عملیاتی بر درآمد مشمول مالیات قطعی تأثیر ندارد.
 :H1جریان وجه نقد عملیاتی بر درآمد مشمول مالیات قطعی تأثیر دارد.

باتوجه به نتایج ارائه شده در جدول  ،5از آنجایی که ضریب متغیر جریان وجه نقد عملیاتی مثبت 0/75

تأثیر محافظه کاری بر رابطه بین جریان وجه نقد عملیاتی و درآمد مشمول مالیات قطعی
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بوده و احتمال آماره  tآن کوچکتر از  %5میباشد ،در نتیجه فرضیه  H0رد شده و تأثیر جریان وجه نقد
عملیاتی بر درآمد مشمول مالیات قطعی در سطح اطمینان  %95مورد تأیید قرار میگیرد .در نتیجه فرضیه
اول تحقیق پذیرفته میشود .بنابراین رابطه مستقیم و معنی داری میان جریان وجه نقد عملیاتی و درآمد
مشمول مالیات قطعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران وجود دارد .به طوری که با

افزایش میزان وجه نقد عملیاتی ،میزان درآمد مشمول مالیات شرکتها افزایش می یابد .یافته اخیر با نتایج

تحقیقات روسین و جانسون ( )1999و سدیدی ( )1387سازگار میباشد.

نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش

در فرضیه دوم تحقیق به بررسی تأثیر محافظه کاری بر رابطه بین جریان وجه نقد عملیاتی و درآمد مشمول
مالیات قطعی شرکتها پرداخته شده است و فرضیه آماری آن بصورت زیر تعریف میشود:

 :H0محافظه کاری بر رابطه بین جریان وجه نقد عملیاتی ودرآمد مشمول مالیات قطعی تأثیر ندارد.
 :H1محافظه کاری بر رابطه بین جریان وجه نقد عملیاتی و درآمد مشمول مالیات قطعی تأثیر دارد.

با توجه به نتایج ارائه شده در جدول شماره  ،5از آنجایی که ضریب متغیر محافظه کاری منفی بوده

( )-%0/006و احتمال آماره  tآن کوچکتر از  %0/05میباشد در نتیجه فرضیه  H0رد شده و تأثیر محافظه

کاری بر رابطه بین جریان وجه نقد عملیاتی و درآمد مشمول مالیات قطعی در سطح اطمینان  %95درصد
مورد تأیید قرار میگیرد .بنابراین فرضیه دوم تحقیق پذیرفته میشود و میزان محافظه کاری رابطه معکوس

و معنی داری با درآمد مشمول مالیات شرکتها دارد .به طوری که با افزایش محافظه کاری از درآمد مشمول
مالیات شرکتها کاسته میشود.

یافته اخیر با نتایج تحقیقات هانلون ( )2010همسو میباشد .این موضوع از منظر تئوری مالیاتی محافظه کاری

قابل تبیین میباشد .بر اساس تئوری تفسیر مالیاتی محافظه کاری حسابداری ،اگر محدودیتهایی که رفتار
فرصت طلبانه مدیر را محدود نماید ،وجود نداشته باشد درآن صورت ارقام حسابداری موجود در گزارشهای

مالی جانبدارانه تهیه و ارائه خواهد شد .لذا میتوان پیش بینی کرد که با افزایش محافظه کاری میزان درآمد

مشمول مالیات شرکتها کاهش یابد .نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از این است که محافظه کاری
اثر معکوسی بر جریان وجه نقد عملیاتی و درآمد مشمول مالیات قطعی دارد .به طوری که با افزایش

میزان محافظه کاری از میزان درآمد مشمول مالیات شرکتها کاسته میشود .همچنین در بررسی اثر
محافظه کاری بر رابطه بین جریان وجه نقد عملیاتی و درآمد مشمول مالیات ،یافتههای تحقیق مؤید این

است که با افزایش جریان وجه نقد عملیاتی از میزان تأثیر محافظه کاری بر میزان درآمد مشمول مالیات
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کاسته میشود.

 -5نتیجه گیری

تعدادی از مطالعات قبلی ،مالیات را به عنوان یکی از عوامل و عناصر محافظه کاری معرفی کردهاند .این
پژوهش صراحت ًا مالیات را به عنوان یکی از عناصر محافظه کاری در گزارشگری مالی مورد بررسی و آزمون
قرار داد .علت استفاده از خالص جریان نقدی عملیاتی در این پژوهش آن است که متغیری که نشان دهنده

سود قبل از تأثیر دو عامل مالیات و اصل محافظه کاری باشد در دست نیست .حسابداری محافظه کارانه
برای نشان دادن مخاطرات اخالقی بوجود آمده بوسیله گروههای مختلفی که اطالعات نابرابر و نامتقارن،

حقوق و مزایای نابرابر و مسئولیت محدود دارند ،پدید آمده است .لذا میتوان پیش بینی کرد که با افزایش
میزان محافظه کاری ،میزان مالیات شرکتها کاهش یابد .احتما ًال عدم تقارن در شناسایی سود در مقابل
زیان موجب میشود در واحد اقتصادی سودآور ،مدیران ارزش فعلی مالیات را کاهش دهند .پس با تأخیر

در شناسایی درآمدها و شناسایی زودتر هزینهها مقصود خود را عملی می کنند .بر اساس تئوریهای موجود
انتظار یک رابطه معکوس میان محافظه کاری و درآمد مشمول مالیات شرکتها وجود دارد .با این وجود

میزان این رابطه متأثر از محیط اطالعاتی شرکتها میباشد .در نتیجه انتظار میرود در شرکتهایی که

عدم تقارن اطالعاتی کمتر بوده و دارای یک محیط اطالعاتی شفاف و باکیفیت تری هستند ،محافظه کاری

تأثیر ناچیزی بر میزان درآمد مشمول مالیات شرکتها داشته باشد.

نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون (جدول شماره  )2نشان دهنده همبستگی مثبت و معنی داری

( )0/478بین جریان وجه نقد عملیاتی و درآمد مشمول مالیات قطعی شده می باشد که نتایج حاصل از آزمون

فرضیه اول این پژوهش با آزمون رگرسیون خطی را تأیید می کند و ضریب همبستگی منفی و معنی دار
( )-0/236بین محافظه کاری و درآمد مشمول مالیات قطعی شده نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم این
پژوهش با آزمون رگرسیون خطی را تأیید می کند ،همچنین ضریب همبستگی مثبت و معنی دار ()0/267

بین حاصل ضرب محافظه کاری در خالص جریان وجه نقد عملیاتی و جریان وجه نقد عملیاتی نشان می دهد
که محافظه کاری جریان وجه نقد عملیاتی را تحت تأثیر قرار می دهد که نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم
این پژوهش با آزمون رگرسیون خطی را تأیید می کند و مقایسه همبستگی مثبت و معنی دار ( )0/478بین
جریان وجه نقد عملیاتی و درآمد مشمول مالیات قطعی با همبستگی منفی ( )-0/020بین حاصل ضرب

محافظه کاری در خالص جریان وجه نقد عملیاتی و درآمد مشمول مالیات قطعی شده نشان می دهد که
محافظه کاری رابطه بین خالص جریان وجه نقد عملیاتی و درآمد مشمول مالیات قطعی شده را تحت تأثیر
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قرار می دهد که نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم این پژوهش با آزمون رگرسیون خطی را تأیید می کند.

همچنین همبستگی منفی و معنی دار بین اندازه شرکت و محافظه کاری ( )-0/222نشان می دهد که با
افزایش اندازه شرکت محافظه کاری کاهش می یابد که نتایج پژوهش بیگلی و همکاران ( )2014را تأیید

می کند.

نتایج آزمون فرضیه اول و اثر مثبت جریان وجه نقد عملیاتی بر درآمد مشمول مالیات شرکتها ،با نتایج

تحقیقات روسین و جانسون ( )1999و سدیدی ( )1387سازگار میباشد .به سازمان امور مالیاتی کشور
پیشنهاد میشود که جریان وجه نقد عملیاتی شرکتها را به دلیل اینکه یک متغیر قبل از تأثیر دو عامل
مالیات و محافظه کاری است و کمتر تحریف و دستکاری میشود را در فرآیندهای رسیدگی در طرح جامع

مالیاتی مد نظر قرار داده و توجه بیشتری به آن معطوف دارند .همچنین به ممیزین مالیاتی پیشنهاد می شود
در فرآیندهای رسیدگی مالیاتی به ارتباط بین جریان وجه نقد عملیاتی و درآمد مشمول مالیات شرکت ها

توجه نمایند ،زیرا تحلیل ارتباط بین جریان وجه نقد عملیاتی و درآمد مشمول مالیات شرکت های مختلف

می تواند می تواند به صورت یک معیار برای ارزیابی درجه اعتباری دفاتر و صورت های مالی مؤدیان مالیاتی
و رتبه بندی میزان ریسک آنها معرفی شود.

براساس نتایج آزمون فرضیه دوم و اثر معکوس محافظه کاری بر رابطه بین جریان وجه نقد عملیاتی و

درآمد مشمول مالیات قطعی شده که با نتایج تحقیقات هانلون ( ،)2010روسین و جانسون ( ،)1999گیلوی
و هین ( ،)2000و سدیدی ( )1387همسو میباشد ،پیشنهاد می شود سازمان امور مالیاتی کشور تدابیری را
برای سنجش محافظه کاری با توجه به اهمیت آن در ارزیابی ریسک مؤدیان مالیاتی در فرایندهای رسیدگی

مالیاتی در طرح جامع مالیاتی ،بیندیشد .همچنین باتوجه به روابط بین سه متغیر محافظه کاری ،جریان وجه

نقد عملیاتی و درآمد مشمول مالیات قطعی شده ،معیارهای جدیدی برای ارزیابی ریسک مؤدیان مالیاتی

در ماژول رتبه بندی ریسک مؤدیان مالیاتی تعبیه نمایند .همچنین به ممیزین مالیاتی پیشنهاد می شود در
بررسی و تحلیل رابطه بین جریان وجه نقد عملیاتی مؤدیان مالیاتی و میزان درآمد مشمول مالیات آنها،
اثرات محافظه کاری بر این رابطه را با توجه به ویژگیهای صنعت مربوطه و هدف گزارشگری مد نظر
قرار دهند .همچنین ممیزین مالیاتی می توانند از طریق درک و تحلیل ارتباط بین جریان وجه نقد عملیاتی

و درآمد مشمول مالیات قطعی در صنایع مختلف و اثرات محافظه کاری بر این ارتباط به نرم های جهت
رسیدگی دقیقتر در صنایع مختلف و همچنین به معیاری جدید برای ارزیابی ریسک (با توجه به اهمیت
ارزیابی ریسک مؤدیان مالیاتی در طرح جامع مالیاتی) مؤدیان مالیاتی دست یابند .پیشنهاد میشود در این
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راستا هیأت استانداردهای حسابداری مالی به تدوین استانداردهای مبادرت نماید که در راستای آن برای
استانداردهایی که امکان کاهش کیفیت اطالعات مالی را فراهم میآورد ،کنترلها و محدودیتهایی لحاظ

نمایند .همچنین زمینه را برای به کارگیری و سازگاری استاندارد بین المللی حسابداری مالیات بر درآمد
شماره  11با محیط گزارشگری مالی ایران فراهم آورند .زیرا خأل بین مالیات واقعی و مالیات پرداخت شده

در کاهش شفافیت اطالعات مالی بی تأثیر نبوده است.

براساس نتایج کلی حاصل از این پژوهش پیشنهاد می شود سازمان امور مالیاتی کشور در ماژول ارزیابی

ریسک مؤدیان مالیاتی به روابط بین سنجه ها و معیارهای جریان وجه نقد عملیاتی ،محافظه کاری و درآمد
مشمول مالیات ابرازی مؤدیان مالیاتی توجه نماید.
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