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چكیده
قوانين و مقررات  ماليات در چارچوب  به كاهش  راهکارهائی است كه منجر  مالياتی شامل مجموعه   اجتناب 
شفافيت  درجه  مقابل  در  و  گذاشته  اثر  اطالعات شركت  شفافيت  درجه  بر  می تواند  مالياتی  اجتناب  می شود. 
اطالعات شركت نيز می تواند بر اجتناب مالياتی واحد تجاری اثر بگذارد. بر این اساس تبيين ارتباط متقابل بين 
این رفتارها و چگونگی ارتباط بين این دو می تواند قابل بررسی باشد. از این رو در این تحقيق، ارتباط متقابل بين 
اجتناب مالياتی و كيفيت افشا مورد بررسی قرارگرفته است. برای این منظور، نمونه ای متشکل از 104 شركت  
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی دوره 1393- 1389 انتخاب شده و با استفاده از روش سيستم معادالت 
همزمان )3SLS( ارتباط متقابل بين آن ها مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد كه بين اجتناب 
مالياتی و كيفيت افشا رابطه  متقابل و منفی وجود دارد. این یافته ها می تواند برای سياست گذاران مالياتی از جهت 

تبيين چگونگی ارتباط بين اجتناب مالياتی و ميزان كيفيت افشا مفيد باشد.
3SLS واژه های کلیدی: اجتناب مالياتی، كيفيت افشا، معادالت همزمان

1. Three- Stage Least Squares (3SLS)
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1- مقدمه
تلقی شركت به عنوان مجموعه ای از قراردادها سبب می شود تا انتظار داشته باشيم كه قراردادهای متفاوت 
منجر به هزینه های متفاوت برای واحد تجاری  شود )راس، 2010(. از جمله مهم ترین قراردادها، قراردادی 
است كه واحد تجاری با سهام داران و دولت می بندد. چرا كه در واقع دولت ها و سهام داران از جمله مهم ترین 
مطالبه كنندگان جریان های نقدی واحد تجاری هستند. دولت از این جهت سود قبل از ماليات واحد تجاری را 
مطالبه می كند تا ماليات خود را وضع كند و سهام داران از باقی مانده این سود و جریانات نقدی جهت كسب 
منافع خود استفاده می كنند )دسای و دارماپاال، 2006(. بر این اساس مدیران نيز در تالشند تا با برنامه ریزی 
اینکه چگونه  بررسی  لذا  كنند )چن و همکاران، 2009(.  را كم  مالياتی  تجاری، هزینه  واحد  فعاليت های 
می توانيم سود سهام داران را حداكثر كرده و در عين حال منافع دولت را حفظ كنيم، یکی از موضوعات 
چالش برانگيز و قابل بررسی در ادبيات مالی و حسابداری بوده است، در همين راستا اجتناب مالياتی از جمله 
موضوعاتی است كه به این دو مقوله مربوط می شود. اجتناب مالياتی ابزاری است كه مدیران در تالشند تا 
با استفاده ار آن از یک سو سبب كاهش سهم دولت از جریان های نقدی شركت شده و از سوی دیگر منافع 

سهام داران را حداكثر كنند )دسای و دارماپاال، 2006(.
به  اول  حالت  كرد:  بررسی  حالت  دو  در  را  مالياتی  اجتناب  موضوع  می توان  قراردادها  تئوری  قبول  با 
ابزاری جهت حداكثر  فرض عدم وجود تضاد نمایندگی مربوط می شود كه بر این اساس اجتناب مالياتی 
سازی ثروت سهام داران و ایجاد یک محيط شفاف اطالعاتی می باشد. حالت دوم  نيز به فرض وجود تضاد 
نمایندگی مربوط می شود كه بر اساس آن اجتناب مالياتی منجر به اعمال عدم شفافيت توسط مدیریت 
شده و ابهام فضای اطالعاتی را به همراه دارد. به همين دليل انتظار داریم در صورت وجود تضاد نمایندگی، 
اجتناب مالياتی بر ميزان شفافيت و درجه ابهام محيط اطالعاتی شركت اثر داشته و كيفيت افشای كمتری 

را به دنبال داشته باشد )چن و همکاران، 2010(.
از سوی دیگر افشای اطالعات با كيفيت باال، احتمال كشف موارد اجتناب مالياتی را افزایش داده و از این 
طریق انگيزه مدیریت برای اقدام اجتناب مالياتی كاهش می یابد و در نهایت منجر به افزایش درآمدهای 

مالياتی دولت می شود )لوبو و ژو، 2001(.
لذا انتظار داریم مطابق با مطلب فوق درجه شفافيت پایين منجر به اجتناب مالياتی بيشتر شود به عبارت 
دیگر می توانيم فرض كنيم كه ميزان شفافيت محيط اطالعاتی كه از سوی شركت ها اعمال می شود منجر 

به كاهش اجتناب مالياتی شده كه مستلزم اعمال معامالت و فعاليت های مالی پيچيده می گردد.
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با توجه به تئوری ها و مطالب فوق می توان احتمال وجود ارتباط متقابل دوسویه بين این دو متغير را 
اما  این دو متغير پرداخته اند،  به بررسي رابطه  یکسویه بين  پيش بينی كرد، هرچند كه تحقيقات متنوعي 
تحقيقی كه به بررسی ارتباط متقابل بين این دو متغير به صورت همزمان بپردازد، وجود ندارد لذا تحقيق 
حاضر درصدد است كه به بررسي رابطه  متقابل بين اجتناب مالياتی و كيفيت افشا به صورت همزمان بپردازد. 
این پژوهش از دو جهت می تواند به ادبيات حسابداری و مالی كمک كند. اول اینکه این ارتباط دوسویه 
برای اولين بار مورد بررسی قرار می گيرد و دوم اینکه با كشف این ارتباط كه اجتناب مالياتی می تواند بر 
محيط اطالعاتی شركت اثر بگذارد، به تبيين یکی دیگر از عوامل اثر گذار بر محيط اطالعاتی شركت ها 
پرداخت. انتظار می رود كه نتایج این پژوهش برای خط   مشی گذاران شركت های پذیرفته شده در بورس 
اوراق بهادار تهران كه در تالش هستند محيط اطالعاتی شركت ها را شفاف تر كنند، كمک كند و همچنين 
به سرمایه گذاران كمک كند تا با پی بردن به این ارتباط، رفتار مالياتی شركت هایی كه از درجه شفافيت 

مالی بيشتری برخوردار هستند، را ساده تر برآورد كنند. 
بر همين اساس در ادامه ، ابتدا مبانی نظری و تحقيقات پيشين مورد بررسی قرار گرفته و پس از طرح 
ارائه  فرضيه ها، روش پژوهش بيان شده و در نهایت به تجزیه و تحليل داده ها و نتيجه گيری تحقيق و 

می شود. پرداخته  پيشنهادات 
2- مبانی نظری 

اجتناب مالیاتی
تعاریف متعددی برای اجتناب مالياتی در ادبيات حسابداری وجود دارد. هانلون و هيتزمان )2009( بر مبنای 
مقررات،  و  قوانين  چارچوب  در  مدیران  كه  "فعاليت هایی  را  مالياتی  اجتناب  نمایندگی،  تضاد  عدم  فرض 
موجب  كاهش ها  نوع  این  كه  معتقدند  آ ن ها  واقع  در  كرده اند.  تعریف  می دهند"،  كاهش  را  خود  ماليات 
صرفه جویی مالياتی می گردد و باعث افزایش ارزش می شود و در نهایت به نفع سهام داران است. در دیدگاه 
مقابل این موضوع، آقای پاسترناك و وریکو )2008( در چارچوب تضاد نمایندگی، اجتناب مالياتی را یک 
نوع پناهگاه مالياتی بيان كرده و برخالف دیدگاه قبلی معتقدند كه اجتناب مالياتی باعث ایجاد محيطی غير 

شفاف شده كه امکان مدیریت سود منفعت طلبی مدیران را فراهم می كند.
افشا و کیفیت آن

ارائه اطالعات مالی است )هندریکسن و ونبردا،  از سوی دیگر افشای اطالعات در حسابداری به معنای 
1992(. بلکویی )2000(، افشا را در برگيرنده  اطالعاتی می داند كه برای سرمایه گذار معمولی مفيد واقع 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ta

xj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             3 / 20

https://taxjournal.ir/article-1-1041-en.html


پژوهشنامه مالیات/شماره سی  ودوم )مسلسل 80(، زمستان 1281395

اطالعات  هيچ  كه  است  معنی  بدین  افشا  اصل  دیگر،  به عبارتی  نگردد.  خواننده  گمراهی  موجب  و  شود 
نباید حذف و یا پنهان شود )بلکویی، 2000(. همچنين  مهمی مورد توجه و عالقه سرمایه  گذار معمولی، 
و  بوده  مترادف  با هم  اطالعات  افشای  "شفافيت"  و  اطالعات حسابداری  افشای  "كيفيت"  اصطالحات 
جایگزین یک دیگر قلمداد می شوند. اگرچه ارائه  تعریف دقيق از "شفافيت" و "كيفيت" افشا كه بر آن اجماع 
وجود داشته باشد دشوار است ولی هابکينز )1996( كيفيت افشا را سهولت مطالعه و تفسير صورت های مالی 
توسط سرمایه گذاران تعریف نموده است. همچنين به عقيده كردستانی و علوی )1389( منظور از كيفيت 
افشا همان وضوح اطالعات است. علی رغم وجود این تعاریف در ادبيات حسابداری چگونگی رابطه بين 

اجتناب مالياتی و كيفيت افشای اطالعات حسابداری كمتر به بحث گرفته شده است.
ارتباط اجتناب مالیاتی و کیفیت افشای اطالعات

قبول فرض وجود ماليات در تحليل های مالی این قاعده كلی را كه بازارهای مالی كامل قلمداد می شوند را 
نقض كرده و سبب می گردد كه اصوال بازارهای مالی ناقص در نظر گرفته شوند )دسای و دارماپاال، 2006(. 
بر اساس فرض ناقص بودن بازارها، مدیران می توانند با تصميم گيری های سرمایه گذاری و تامين مالی و 
عملياتی خود به طور جداگانه بر ارزش شركت اثر بگذارند. با در نظر گرفتن فرض دسای كه ماليات را یک 
مسوليت اجتناب ناپذیر می داند، تصميمات مالی و عملياتی كه دارای اثرات مالياتی متفاوتی هستند و از 
هم جدا درنظر گرفته می شوند موجب كنار گذاشته شدن فرض ناقص بودن بازار می گردد. بر همين اساس 
بحث اجتناب مالياتی و چگونگی مدیریت و برنامه ریزی های مالياتی در جهت كاهش بدهی های مالياتی 
یکی از موضوع های مهم برای مدیران مالی شركت ها تلقی می گردد. بدیهی است كه اگر مزایای مالياتی 
را با اجتناب مالياتی در نظر بگيریم باید برای آن هزینه هایی را بپردازیم. به طور مثال مدیران واحدهای 
باید متحمل هزینه هایی گردند. در واقع در  انجام فعاليت های اجتناب مالياتی هستند  تجاری كه درصدد 
ادبيات حسابداری این هزینه ها تحت عنوان هزینه ابهام یا عدم  تقارن  اطالعاتی مطرح می شوند. به عبارتی 
مدیران با انجام اقدامات اجتناب مالياتی، فضا را برای ایجاد ابهام اطالعاتی فراهم می كنند )چن و همکاران، 
به  مالياتی منجر  "اجتناب  این دیدگاه كه  با  رابطه  ادبيات حسابداری، نظریه های متفاوتی در  2009(. در 
افزایش منافع سهام داران می شود" وجود دارد. یکی از نظریه های كالسيک در این رابطه بيان می دارد: از 
آنجایی كه مدیران با اعمال فعاليت های اجتناب مالياتی، ماليات پرداختی خود را كم می كنند، موجب افزایش 
منافع سهام داران شده و ارزش شركت را افزایش می دهند. در مقابل با قبول این كه شركت مجموعه ای از 
قراردادهاست انتظار داریم كه مدیران با انجام فعاليت های اجتناب مالياتی، یک محيط مبهم اطالعاتی را 
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ایجاد كرده و دست به صرفه جویی های مالياتی و رانت های خود زده و منفعت طلبی های خود را ادامه دهند 
)چن و همکاران، 2009(. به عبارت دیگر، اجتناب مالياتی پيچيدگی های معامالتی و فعاليت های مالی را 
افزایش داده و مدیران با انجام این اقدام، مقامات مالياتی را برای كشف پيچيدگی ها گمراه كرده و در نهایت 
این كار باعث ایجاد ابهام محيط اطالعاتی شركت ها می گردد. اما در سال های اخير بر خالف دیدگاه اول 

كه بر مبنای تئوری نمایندگی بود نتایج عده ای از تحقيقات عکس این قضيه را نشان داده است. 
چن و همکاران )2009( در تحقيق خود به این موضوع اشاره كرده اند كه ممکن است واحدهای تجاری 
كه اجتناب مالياتی بيشتری دارند، افشای خود را برای از بين بردن ابهام اطالعاتی خود بيشتر كنند. بر 
این اساس انتظار می رود مکانيزم هایی از قبيل حاكميت شركتی و ساختار فاميلی شركت ها كه سبب تضاد 
نمایندگی می شوند، این ارتباط معکوس را تعدیل كرده و در نتيجه اجتناب مالياتی باعث افشای اطالعات 
بيشتری گردد )چن و همکاران، 2009(. از سوی دیگر یک سيستم افشاء مطلوب و با كيفيت می تواند رفتار 
فعاليت های  سایه  در  نتواند  مدیریت  تا  دهد  انعکاس  برون سازمانی  مالکان  به  را  اقتصادی  واحد  مدیریت 
ثروت  افزایش  جهت  در  فعاليت ها  آن  جهت گيری  و  كنند  دنبال  را  خود  شخصی  منافع  مالياتی  اجتناب 
و  رویدادها  اگر  است  پيچيده  مالياتی  اجتناب  برنامه های  اینکه  به علت  انجام گيرد. همچنين  سهام داران 
مبادالت شركت به صورت دقيق تر و به موقع به اطالع سهام داران برسد دغدغه آن ها از هزینه های پنهان 
مرتبط با فعاليت های اجتناب مالياتی اعم از مستقيم و غير مستقيم كاهش می یابد و استقبال آنان از این 
عملکرد با علم به اینکه فعاليت های اجتناب مالياتی مدیریت انتقال منابع آنان را به دولت كاهش می دهد 

كدر می شود )گوپتا، 1997؛ به نقل از حقيقت و محمدی، 1391(.
با توجه به مبانی نظری فوق و وجود تحقيقات اندك درباره رابطه یک طرفه این دو متغير، تحقيق حاضر 
در شركت های  اطالعات  افشای  كيفيت  و  مالياتی  اجتناب  بين  متقابل  رابطه  بررسی  به  تا  است  درصدد 
اجتناب  ادبيات  به  بتواند  پژوهش  این  می رود  انتظار  بپردازد.  تهران  بهادار  اوراق  بورس  در  شده  پذیرفته 
مالياتی از جهت توسعه تئوری ها و روش های پژوهش كمک كند. لذا مرور تحقيقات انجام شده و بازنگری 

روش های بکار گرفته شده در این تحقيقات می تواند مفيد باشد.
3- پیشینه پژوهش

علی رغم وجود تحقيقات گسترده در خارج كشور، در ایران تحقيقات اندكی درباره  ارتباط بين اجتناب مالياتی 
و كيفيت افشا انجام شده است. همچنين تحقيقی كه در داخل و خارج كشور ارتباط متقابل این دو متغير را 
مورد بررسی قرار دهد وجود ندارد. بر همين مبنا در ادامه تعداد محدودی از تحقيقات مرتبط، مورد بررسی 
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قرار می گيرد.
مالياتي، شفافيت  آیا رویه هاي جسورانه  این موضوع پرداختند كه  به  باالكریشنان و همکاران )2012( 
پيش بيني  خطاي  و  سود  كيفيت  اطالعاتي،  تقارن  عدم  معيار  از  آنان  خير.  یا  مي دهد  كاهش  را  شركت 
تحليل گران به عنوان معيار شفافيت شركت استفاده كردند. نتایج تحقيق نشان داد كه استراتژي جسورانه 
مالياتي شفافيت شركت را كاهش مي دهد. همچنين مدیران در شركت هاي با رویه هاي جسورانه مالياتي 

تالش مي كنند مسأله شفافيت را با افزایش دادن سطح افشاي مالياتي كاهش دهند.
وانگ )2011( به بررسی رابطه بين اجتناب مالياتی، شفافيت شركتی، و ارزش شركتی پرداختند. از دیدگاه 
او اجتناب مالياتی باعث افزایش ارزش برای سهام داران می شود و مدیران فرصت طلب برای منافع خاص 
با  شركت های  كه  بود  این  نشان دهنده  او  یافته های  می كنند.  اعمال  را  مالياتی  اجتناب  فرآیندهای  خود 
شفافيت باال كه به طور بالقوه هزینه نمایندگی كمتری دارند اجتناب مالياتی بيشتری را نسبت به شركت های 

با شفافيت پایين تر انجام می دهند.
چن و همکاران )2009( به مطالعه رابطه بين اجتناب مالياتی و شفافيت گزارشگری شركت بر مبنای 
تئوری نمایندگی پرداختند. این محققان از دامنه تفاوت قيمت پيشنهادي خرید و فروش به عنوان معيار 
استفاده  مالياتی  اجتناب  معيار  به عنوان  ماليات  و سود مشمول  تفاوت سود حسابداري  و  شفافيت شركت 
كردند. نتایج تحقيق آن ها نشان داد كه هرچه ميزان اجتناب مالياتی بيشتر باشد، ميزان ابهام در آن شركت 

بيشتر بوده و از شفافيت كمتری برخورداند.
پورحيدری و همکاران )1392( به بررسی تاثير اجتناب مالياتی بر شفافيت گزارشگری شركت های پذیرفته 
مالياتی و شفافيت  اجتناب  برای  استفاده  پرداختند. شاخص های مورد  تهران  بهادار  اوراق  بورس  در  شده 
گزارشگری به ترتيب نرخ موثر مالياتی و كيفيت اقالم تعهدی بود. نمونه آماری تحقيق شامل 75 شركت از 
شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1389 بود. نتایج این تحقيق 
نشان داد كه فعاليت های برنامه ریزی مالياتی، شفافيت گزارشگری مالی را كاهش می دهد. به عبارت دیگر 
می توان گفت كه فعاليت های اجتناب از پرداخت ماليات مستلزم پنهان كردن حقایق و معامالت پيچيده 
گزارشگری شركت  شفافيت  كاهش  باعث  و  می گذارد  منفی  تاثير  شركت  اطالعاتی  محيط  بر  كه  است 

می شود.
حقيقت و محمدی )1391( به بررسی رابطه اجتناب مالياتی با كيفيت افشاء و ارزش شركت و ميزان توجه 
افراد برون سازمانی به اجتناب مالياتی، پرداختند. بدین منظور نمونه ای متشکل از 600 سال شركت پذیرفته 
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شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره هشت ساله 1382 تا  1389 را مورد بررسی قرار دادند. یافته های 
پتانسيل تضاد نمایندگی كمتر و  باال،  با شفافيت  این مطلب بود كه شركت های  از  پژوهش آن ها حاكی 
برون سازمانی  افراد  و همچنين  دارند  پایين  شفافيت  با  به شركت های  نسبت  را  بيشتری  مالياتی  اجتناب 
اهميت خاصی برای اجتناب مالياتی شركت ها قائل نيستند. بنابراین در شركت هایی كه برنامه های اجتناب 

مالياتی اجرا می شود، وجود شفافيت قابل قبول از اهميت ویژه ای برخوردار خواهد بود.
مرور تحقيقات فوق نشان می دهد تحقيقی كه تا كنون ارتباط متقابل بين اجتناب مالياتی و كيفيت افشای 
اطالعات شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را انجام دهد وجود ندارد. بر این اساس تحقيق 
افشای اطالعات شركت های  حاضر در صدد است كه به بررسی رابطه متقابل اجتناب مالياتی و كيفيت 
بورسی بر اساس تئوری نمایندگی بپردازد. انتظار داریم تحقيق حاضر بتواند عالوه بر آزمون تئوری  نمایندگی 
برای توجيه ارتباط متقابل اجتناب مالياتی و كيفيت افشا در بازار سرمایه ایران به ادبيات اجتناب مالياتی از 

جهت توسعه روش شناسی بررسی كمک كند.
4- فرضیه های پژوهش

درجه   بر  مالياتی  اجتناب  داریم  انتظار  نمایندگی،  تضاد  وجود  فرض  و  نمایندگی  هزینه  تئوری  با  مطابق 
بگذارد. منفی  اثر  اطالعات  شفافيت 

و همچنين از آنجایی كه یک محيط اطالعاتی غير شفاف، فضا را برای اعمال رفتارهای فرصت طلبانه 
مدیریت فراهم می كند، انتظار داریم كه شفافيت پایين اطالعات منجر به فعاليت های اجتناب مالياتی بيشتر 

توسط مدیریت گردد.
از آنجایی كه در تحقيقات خارجی و داخلی تاكنون روابط متقابل این دو متغير  و طبق پيشينه تحقيق 
به طور همزمان سنجيده نشده، بنابراین با توجه به این موضوعات فرضيه هاي پژوهش به صورت زیر مطرح 

می شود:
y .آیا اجتناب مالياتی باال، كيفيت افشا اطالعات را پایين می آورد
y .آیا كيفيت افشای پایيِن اطالعاتی منجر به اجتناب مالياتی بيشتر می گردد
y .بين اجتناب مالياتی و كيفيت افشا رابطه متقابل وجود دارد

5- روش شناسی پژوهش 
زمانی 1389  دوره  براي  تهران  بهادار  اوراق  بورس  در  پذیرفته شده  پژوهش، شركت هاي  آماری  جامعه 
تا 1393 می باشد كه برای انتخاب نمونه پژوهش به روش هدفمند استفاده شده است. براي این منظور، 
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شركت هایی كه كليه شرایط زیر را به صورت همزمان داشته باشند جزو نمونه پژوهش قرار گرفته اند:
y  چون ارقام مالی و حسابداری مربوط به برخی از شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مانند بانک ها و موسسه های مالی )شركت های سرمایه گذاری، واسطه گری مالی، هلدینگ ها، ليزینگ ها( 
گردیده اند.  حذف  آماری  جامعه  از  شركت ها  این  باشد،  نيز  شركت ها  سایر  ارقام  شامل  است  ممکن 
دليل این امر، تفاوت در ماهيت فعاليت و اینکه پرتفوی دارایی های این گونه شركت ها از سهام سایر 

شركت های فعال در بازار بورس تشکيل شده می باشد
y .به جهت قابل مقایسه بودن و همچنين همگنی و تعميم نتایج، سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه باشد
y .صورت هاي مالی و یادداشت هاي توضيحی آنها به طور كامل در دسترس باشد
y .طی سالهاي 1389 تا سال 1393 تغيير سال مالی نداده اند
y  شركت ها در پایان سال مالی سودآور باشند. با توجه به معيار اجتناب از پرداخت ماليات كه از تفاوت سود

حسابداری و سود مشمول ماليات به دست می آید، شركت هایی انتخاب شدند كه سودآور بودند.
پس از اعمال محدودیتهاي فوق، 104 شركت براي بررسی و آزمون فرضيه هاي پژوهش، انتخاب شدند. 
سپس اطالعاتی كه مربوط به مبانی نظري پژوهش بودند، از منابع مختلف مانند كتب، نشریات و مقاالت 
داخلی و خارجی كه از پایگاه هاي اینترنتی یا كتابخانه هاي معتبر جمع آوري شده است. اطالعات و داده هاي 
خام مورد نياز شركت ها به منظور بررسی فرضيه هاي پژوهش از طریق نرم افزار تدبيرپرداز و وب سایت 
سيستم جامع اطالع رسانی ناشران )شبکه كدال( جمع آوري شده است. همچنين براي برآورد آماره توصيفی 
و تجزیه و تحليل و استنباط آماري، از نرم افزار Eviews 8 استفاده شده است. براي آزمون فرضيه ها از 
مدل معادالت همزمان استفاده شده است. در این مدل یکی از فرضيه هاي اصلی مدل هاي سنتی كه به 
تصادفی یا برون زا بودن متغير توضيحی مربوط است، نقض می شود. در واقع یک متغير درون زا تابعی از 

متغير درون زاي دیگر می شود كه خود نيز به معرفی معادله دیگري نياز دارد.
بدین ترتيب به جاي یک معادله، چند معادله )سيستم معادالت( وجود دارد كه این وضعيت، موجب نقض 
فروض روش حداقل مربعات معمولی )OLS( می شود. سيستم معادالت همزمان وقتی مورد استفاده قرار 
می گيرد كه چند متغير وابسته وجود دارد كه بين آنها وابستگی متقابل برقرار است. بنابراین بایستی چند 

معادله یا یک سيستم معادالت براي آن ها تعریف شود.
به عنوان مثال فرض كنيد كه رابطه بين Y1 و Y2 به  صورت زیر باشد:

1 1 1 t 1 2t 1 1t

2 1 2 t 2 1t 2t

Y t X Y u Y
Y t X Y u

= α +β + γ +

= α +β + γ +
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در اینجا، دو معادله همراه با دو متغير وابسته )Y1 و Y2( و یک متغير توضيحی )X(  داریم، رابطه Y1 و 
Y2 دو طرفه است. ویژگی مهم معادالت فوق آن است كه Y2 و  Y1 عالوه بر این كه متغير وابسته هستند، 

به عنوان متغير توضيحی نيز ظاهر شده اند. این بدان معناست كه Y2 و  Y1 به ترتيب تابعی از u1 و u2 هستند، 
متغيرهاي تصادفی بوده كه در نقش متغير توضيحی ظاهر شده اند. از طرف دیگر در معادله اول Y2 تابعی 
از u2 است. در سيستم معادالت همزمان اگر از سيستم استفاده نشود فرض غيرتصادفی بودن Xtها نقض 
می شود. طبق معادله دوم،Y2 تابعی از Y1 است كه Y1 نيز به نوبه خود طبق معادله اول تابعی از u1  است. 
از طریق Y1 موجب تغيير Y2 خواهد شد، بدین ترتيب تخمين زننده هاي OLS بدون تورش   u1 لذا اگر
نخواهد بود. در معادله فوق Y1و Y2 متغيرهاي درون زا هستند، همچنين X در معادله باال متغيرهاي برون زا 
می باشد. با توجه به اینکه استفاده از روش OLS در الگوي معادالت همزمان منجر به برآوردهاي با تورش 
و ناسازگار خواهد بود، به همين دليل از روش هاي برآورد كمترین مجذورات سه مرحله اي )3SLS( و برآورد 
كمترین مجذورات دو مرحله اي )2SLS( استفاده می شود. روش )3SLS( نسبت به )2SLS( بهتر است، 
زیرا روش برآورد كمترین مجذورات سه مرحله اي )3SLS( روشی است كه معادالت ساختاري یک الگوي 
همزمان را به صورت همزمان و یک جا در نظر گرفته و برآورد می نماید. دو مرحله اول این روش همانند 
روش برآورد كمترین مجذورات دو مرحله اي 2SLS می باشد و در مرحله سوم ماتریس واریانس كواریانس 

جمالت خطا نيز در محاسبه دخالت داده می شود.
در كاربرد سيستم معادالت همزمان، وجود دو شرط قابليت تشخيص كه شامل شرط درجه اي و رتبه اي 
فرم  محاسبه ضرایب  امکان  آیا  كه  معناست  بدان  معادله  یک  تشخيص  قابليت  است.  می باشد ضروري 
ساختاري با استفاده از ضرایب فرم خالصه شده، وجود دارد یا خير. در صورت وجود این امکان گفته می شود 
غير  فوق  معادله  این صورت  غير  در  است،  مشخص  همزمان  معادالت  سيستم  یک  در  معادله  یک  كه 
مشخص یا كمتر از حد مشخص خواهد بود. اگر معادله كمتر از حد مشخص باشد، امکان برآورد ضرایب 
ساختاري وجود ندارد. یک معادله مشخص نيز دقيقًا یا بيش از حد مشخص خواهد بود. اگر معادله دقيقًا 
مشخص باشد در این صورت امکان برآورد ضرایب ساختاري وجود دارد و جواب منحصر به فردي براي آنها 
وجود خواهد داشت، اما اگر معادله بيش از حد مشخص باشد، امکان برآورد ضرایب ساختاري وجود دارد ولی 

بيش از یک جواب براي آنها بدست می آید. به عبارت دیگر:
 اگرK●–●k●<●m●–●1● باشد، معادله كمتر از حد مشخص خواهد بود.. 1
 اگر  K – k = m – 2 معادله دقيقًا مشخص خواهد بود.. 2
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اگر K – k > m – 3 باشد، معادله بيش از حد مشخص خواهد بود.. 3
كه:

K: تعداد كل متغيرهاي برون زای مدل؛
m: تعداد متغيرهاي درون زای معرفی شده در معادله؛

k: تعداد متغيرهاي برون زای معرفی شده در هر معادله؛
همچنين شرط رتبه اي نيز در صورتی تامين می شود كه هيچ تركيب خطی بين ضرایب متغيرهاي خارج از 
معادله مورد نظر وجود نداشته باشد. بدین منظور الزم است كه ماتریس ضرایب متغيرهاي خارج از معادله 
مورد نظر تشکيل و دترمينان آن بررسی شود. براي تامين شرط رتبه اي الزم است كه قدر مطلق دترمينان 
این ماتریس مخالف صفر باشد. جدول شماره یک نتایج شرط رتبه ای دستگاه معادالت همزمان را نشان 

می دهد.
5-1- مدل های پژوهش

برای آزمون فرضيه )1( از مدل )1( استفاده شده است.

i,t 0 1 i,t 3 i,t 4 i,t i,tDisc Tax Avoid Size Lev= α + α + α + α + ε  )1(

ضریب α1 كه ضریب تاثير اجتناب مالياتی را بر كيفيت افشا نشان می دهد.
همچنين برای آزمون فرضيه دوم از مدل دو بهره گرفته شده است

i,t 0 1 i,t 3 i,t 4 i,tTax Avoid Disc Size Lev= β +β +β +β + ε    )2(
ضریب β1 نيز ضریب تاثير كيفيت افشا را بر اجتناب مالياتی می سنجد.

متغیرهاي پژوهش و نحوه اندازه گیري آنها

روابط  براي سنجش   )3SLS( همزمان  به طور  مرحله اي  مربعات سه  حداقل  روش  از  حاضر  پژوهش  در 
استفاده شده است. ابزاري  و  برون زا  و  متغيرهاي درون زا  متغيرها شامل  از  بين دو دسته  متقابل 

y  از حل آن  مقدار  و  می شود  تعریف  معادله  یک  آن،  تعيين  براي  كه  است  متغيري  متغیر درون زا: 
می آید. به دست  معادالت  سيستم  همزمان 

y  متغیر برون زا: متغيری است كه مقدار آن خارج از سيستم معادالت تعيين می شود و براي تعيين مقدار
آن هيچ معادله اي تعریف نمی شود.

y  متغیر ابزاري: متغيري است كه براي تخمين اثر تصادفی تعدادي از متغيرهاي برون زا روي متغير
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درون زا مورد استفاده قرار می گيرد. در این پژوهش از متغيرهاي برون زا و از قبل تعيين شده به عنوان 

متغيرهاي ابزاري استفاده شده است )سوری، 1391؛ به نقل از فخاری و رجب بيگی، 1394(.
y متغیرهای درون زا

اجتناب مالياتی )Tax Avoid( به صورت كاهش قانونی و آشکار در پرداخت ماليات ها تعریف می شود. در این 
تحقيق به پيروی از كار پلسکو )2004( و دسای )2006( و دارماپاال )2009( از تفاوت بين سود حسابداری و 
سود مشمول ماليات استفاده شده است كه به منظور از بين بردن اثر مقياس، بر دارایی های اول دوره تقسيم 

گردیده است كه از طریق رابطه )3( به دست مي آید:

( )i,t i,t i,t i,t 1Tax avoid Taxinc Accinc / ASS −= −     )3(
Tax avoid: تفاوت بين سود حسابداری و سود مشمول ماليات شركتi در سال t كه اقالم با مالياتهاي 

مقطوع از آن كسر شده است؛
Taxinc: سود حسابداری شركت i در سال t؛

Accinc: سود مشمول ماليات شركت  i در سال t؛

.t-1 در سال i كل دارایی های شركت :ASS

در پژوهش حاضر، كيفيت افشا )Disc( امتيازهای تعلق گرفته به هر شركت است كه به وسيله سازمان 
افشا و اطالع رسانی  نظر كيفيت  از  از طریق اطالعيه »رتبه بندی شركت ها  و  تهران  بهادار  اوراق  بورس 
مناسب« منتشر می شود«. امتياز اطالع رسانی ناشران، بر اساس زمان ارائه اطالعات مربوط به پيش بينی 
درآمد هر سهم، صورت های مالی ميان دوره ای حسابرسی نشده 3، 6 و 9 ماهه، اظهارنظر حسابرس نسبت 
به پيش بينی درآمد هر سهم اوليه و 6 ماهه، اظهارنظر حسابرس نسبت به صورت های مالی ميان دوره ای 6 
ماهه، صورت های مالی حسابرسی نشده  پایان سال و تفاوت بين پيش بينی ها و عملکرد واقعی حسابرسی شده، 
و  سال  پایان  حسابرسی شده  مالی  صورت های  به موقع  ارائه  عدم  صورت  در  ضمنا  است.  شده  محاسبه 
زمان بندی پرداخت سود سهامداران، امتياز منفی به ازای هر روز تاخير در نظر گرفته شده است« )سازمان 
بورس و اوراق بهادار، 1386(. مزایا و دالیل استفاده از این معيار، سنجش كيفيت افشا به شرح زیر است:

1( امتيازهای كيفيت افشای شركت ها توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران و بر اساس شاخص های 
دقيق و عينی از قبيل زمان ارائه اطالعات مربوط و تفاوت پيش بينی ها با نتایج واقعی محاسبه شده است. 

بنابراین، معيار مورد استفاده از عينيت و قابليت اتکای كاافی برخوردار است.
2( بر خالف پژوهش های انجام شده در زمينه كيفيت افشا در بورس اوراق بهاادار تهران، معيار مذكور 
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فقط به كميت افشا توجه نمی كند بلکه به موقع بودن و قابليت اتکای اطالعات افشا شده را نيز مد نظر قرار 
می دهد. )ناظمی و همکاران، 94(.

y متغیرهای برون زا
در این پژوهش، متغير اندازه شركت )size( به عنوان یکی از متغيرهای برون زا در نظر گرفته شده است و از 

لگاریتم طبيعی دارائی ها به عنوان معياری برای كّمی كردن آن استفاده می شود.
همچنين اهرم مالی )Lev( نيز متغير برون زا در نظر گرفته شده است و با تقسيم جمع بدهی ها بر جمع 

می شود. محاسبه  شركت  دارائی های 
5-2 - بررسی شرط درجه ای معادله همزمان

جدول )1( در مورد شرط درجه اي نشان می دهد كه معادله همزمان پژوهش حاضر از نوع دقيقًا مشخص 
می باشد.

جدول )1(-  بررسی شرایط تشخیص شرط درجه ای سیستم معادالت همزمان

مدل K m k K – k m - 1 تشخيص

1 2 2 1 1 1
K – k = m – 1 است، بنابراین رابطه دقيقًا 

مشخص خواهد بود

2 2 2 1 1 1
K – k = m – 1 است، بنابراین رابطه دقيقًا 

مشخص خواهد بود
منبع: یافته های پژوهش

6- تحلیل داده ها و یافته ها
آمار توصیفی

به منظور بررسی و تجزیه و تحليل اوليه  داده ها، آماره هاي توصيفی متغيرهاي مورد مطالعه محاسبه و در 
جدول )2( ارائه شده است.
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جدول )2(- آمار توصیفی

انحراف معياركمترینبيشترینميانهميانگيننام متغير

0,06180,02490,07756800,0997اجتناب مالياتی

0,7496150,8110,070,180891كيفيت افشا

6,1172736,0234088,2556684,9137660,643739اندازه

0,567990,5848030,9745730,089110,1843. اهرم مالی
منبع: یافته های پژوهش

همان گونه كه از جدول )2( مشخص است، ميانگين اجتناب مالياتی عددی كوچکی است كه بيانگر این 
است كه شاید در شركت های بورسی ميزان اجتناب مالياتی كم است. همچنين مقدار صفر اجتناب مالياتی 
نشان دهنده شركت هایی از نمونه است كه بين سود حسابداری و سود مشمول مالياتی آن ها تفاوتی وجود 
نداشته است. ميانگين كيفيت افشا و انحراف معيار آن به ترتيب 0,75 و 0,18 است كه بيانگر این نکته 
است كه در شركت های ایرانی ميزان شفافيت در گزارشگری مالی كمتر از حد ميانه 0,81 است. همچنين 
بيشترین پراكندگی با توجه به انحراف معيار، مربوط به اندازه شركت است كه این مطلب را می رساند كه 
اجتناب  به  پراكندگی مربوط  آنجایی كه كمترین  از  و  برخوردارند  اندازه های متنوعی  از  نمونه  شركت های 

مالياتی است، می توان دریافت كه اكثر شركت های بورسی درگير اجتناب مالياتی هستند.
همبستگی بین متغیرها

مطالعه همبستگي، ابزاري آماري است كه بوسيله آن مي توان درجه اي را كه یک متغير با متغير دیگر از 
بين  چنانچه همبستگي  معادالت همزمان   در یک سيستم  كرد.  اندازه گيري  مرتبط مي شود،  نظر خطي 
متغيرهاي برون زا )در این تحقيق، اندازه و اهرم مالی( زیاد باشد، ممکن است منجر به مخدوش شدن نتایج 
شود. منظور از همبستگي باال، همبستگي شدید یعني بيش از 50 درصد مي باشد. همانگونه كه در جدول 3 
 VIF مشاهده مي شود، بين متغيرهاي برون زا همبستگي بيشتر از 50 درصد وجود ندارد و همچنين آماره

نشان می دهد كه بين متغيرها هم خطی وجود ندارد.
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جدول )3(- همبستگی بین متغیرها

VIFاهرم مالیاندازهكيفيت افشااجتناب مالياتیمتغير

1,33---1اجتناب مالياتی

1,061--0,03691-كيفيت افشا

1,026-0,12881-0,1236اندازه

0,067411,048-0,1935-0,3446-اهرم مالی

منبع: یافته های پژوهش

آمار استنباطی
براي آزمون فرضيه هاي پژوهش از سيستم معادالت همزمان استفاده شده است، یعنی رابطه بين اجتناب 
مالياتی و كيفيت افشا به صورت متقابل مورد تحليل قرار گرفته است كه نتایج به دست آمده از حل معادالت 
همزمان در جداول 4 و 5 ارائه شده است. همانطوركه در جدول 4 و 5 مشاهده می شود بين اجتناب مالياتی 
و كيفيت افشا رابطه منفی و معناداري در سطح 95 درصد وجود دارد. ضریب اجتناب مالياتی در معادله 
اول 0,1608- است كه نشان می دهد كه با افزایش اجتناب مالياتی، كيفيت افشای اطالعاتی واحدهای 
تجاری كاهش می یابد. همچنين نتایج جدول 4 نشان می دهد كه اندازه شركت بر كيفيت افشا تاثير منفی و 
معناداری با ضریب 0,0409- دارد. یعنی با بزرگ شدن شركت ها، كيفيت افشای اطالعات كاهش می یابد. 
همچنين اهرم مالی نيز تاثير منفی و معناداری بر كيفيت افشای شركتی دارد. ضریب 0,2226- بيانگر این 

است كه با افزایش نسبت بدهی، كيفيت افشای اطالعات نيز پایين می آید.
همچنين نتایج مندرج در جدول 5 نمایانگر تاثير منفی و معنادار كيفيت افشای اطالعات بر اجتناب مالياتی 
است. یعنی با كاهش كيفيت اطالعات شركت ها، زمينه الزم برای فعاليت های جسورانه مالياتی مدیران 
و ترفندهای فرصت طلبانه آنان افزایش می یابد و ضریب تاثير آن 0,0506- است. همچنين نتایج، بيانگر 
تاثير مثبت و معنادار اندازه شركت با ضریب تاثير 0,0178 بر اجتناب مالياتی است؛ یعنی با بزرگ شدن 
شركت های بورسی، به تناسب، اجتناب مالياتی نيز بيشتر می گردد. اما اهرم مالی تاثير منفی  و معناداری 
بر اجتناب مالياتی دارد. به عبارتی دیگر با افزایش نسبت بدهی اجتناب مالياتی شركت های بورسی كاهش 
می یابد. همچنين آماره دوربين واتسون معادله اول 1,98 و معادله دوم 1,99 است كه از آنجایی كه بين 1,5 

تا 2,5 است، نشان دهنده عدم وجود مشکل خودهمبستگی بوده و قابل قبول می باشند.
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جدول )4(- برآورد معادله کیفیت افشا

متغير وابسته: كيفيت افشا

معنی داریآماره tخطای استانداردضریبمتغير

1,13690,078214,52330,0000مقدار ثابت

2,7680,0372-0,16080,0770-اجتناب مالياتی

3,42490,0006-0,04090,0119-اندازه

5,13320,0000-0,22260,0433-اهرم مالی

0,0686ضریب تعيين1,9842دوربين واتسون

منبع: یافته های پژوهش

جدول )5(- برآورد معادله اجتناب مالیاتی

متغير وابسته: اجتناب مالياتی

معنی داریآماره tخطای استانداردضریبمتغير

0,08800,05101,72640,0846مقدار ثابت

2,04510,0411-0,05060,0247-كيفيت افشا

0,01780,00652,72560,0065اندازه

7,81930,0000-0,18560,0237-اهرم مالی

0,2484ضریب تعيين1,9933دوربين واتسون

منبع: یافته های پژوهش

7- نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
اجتناب مالياتی به مجموعه فعاليت ها در چارچوب قوانين و مقررات اطالق می شود كه مدیران درصددند با 
توسل به آن ها ماليات پرداختی خود را كاهش دهند تا از این طریق از خروج وجه نقد از شركت جلوگيری 
كنند و در نهایت باعث افزایش ارزش شركت شوند. قدرمسلم این فرآیند می تواند محيط اطالعاتی شركت 
را تحت تاثير قرار دهد و با پنهان كاری و كتمان واقعيت ها منجر به كاهش شفافيت و كيفيت افشا شود و 

یک شکاف اطالعاتی بين استفاده كنندگان درون سازمانی وبرون سازمانی ایجاد كند. 
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از سوی دیگر كيفيت پایين اطالعات افشا شده می تواند زمينه الزم را برای انجام معامالت و فعاليت های 
پيچيده شركتی فراهم نموده و از این طریق مدیران دست به انجام فعاليت های جسورانه مالياتی و اعمال 
فرصت طلبانه خود در جهت دستيابی به منافع زده و به اینگونه كيفيت پایين اطالعات، اجتناب مالياتی را 
افزایش دهد. بر اساس چنين ارتباط همزمانی، در این پژوهش به بررسی رابطه متقابل بين اجتناب مالياتی 
و كيفيت افشای اطالعات شركت های بورسی از طریق رگرسيون معادالت همزمان 3SLS پرداخته شده 
است. به این منظور از تفاوت بين سود حسابداری و سود مشمول ماليات به عنوان معيار اجتناب مالياتی و 
نمره افشای سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان معيار كيفيت افشای اطالعات استفاده شده است. تجزیه و 
تحليل نتایج نشان می دهد كه بين اجتناب مالياتی و كيفيت افشا رابطه  منفی و معناداری وجود دارد. یعنی 
بالعکس. در  افشای اطالعات كاهش می یابد و  اجتناب مالياتی، كيفيت  افزایش  با  ایرانی  در شركت های 
توجيه این ارتباط می توان گفت كه مدیران شركت هایی كه دست به فعاليت های اجتناب مالياتی می زنند با 
اعمال معامالت و فعاليت های پيچيده، فضای اطالعاتی واحد تجاری را مبهم كرده و سعی در گمرا ه كردن 
استفاده كنندگان صورت های مالی می نمایند. از طرف دیگر نيز كيفيت باالی افشای اطالعاتی زمينه الزم 
را برای فعاليت های اجتناب مالياتی كه توسط مدیران اعمال می شود را محدود می نماید. به عبارت دیگر 
برای اعمال استراتژی های جسورانه مالياتی، یک فضای مبهم اطالعاتی الزم است تا با این ترفند زمينه 
الزم برای اقدامات فرصت طلبانه مدیریت فراهم گردد. چرا كه یک فضای اطالعاتی شفاف مانع اجتناب 

مالياتی می گردد.
یافته های این پژوهش نشان داده است كه اجتناب مالياتی با كيفيت افشا ارتباط متقابلی داشته است و 
می توان با آگاهی از یکی به چگونگی تغييرات دیگری پی برد. در مطالعه تطبيقی انجام شده با توجه به 
تحقيقات گذشته مالحظه شد كه یافته های این پژوهش با یافته های چن و همکاران )2009(، باالكریشنان 
و همکاران )2012( و پورحيدری و همکاران )1392( كه به صورت یک طرفه اثر فعاليت های جسورانه مالياتی 
را بر شفافيت گزارشگری به عنوان معيار كيفيت گزارشگری مورد بررسی قرار داده بودند همخوانی دارد 
اما با پژوهش حقيقت و محمدی )1392( و وانگ )2011( كه به بررسی رابطه یک طرفه بين كيفيت افشا 
و اجتناب مالياتی پرداختند همخوانی ندارد. احتمال می رود كه تفاوت یافته ها به تفاوت در روش تجزیه و 
تحليل داده ها مربوط باشد چرا كه هریک از مطالعات قبلی تنها به صورت یک طرفه به ارتباط بين متغيرها 
پرداخته بودند در حالی كه از نظر مفهومی ارتباط متقابلی بين این دو متغير موجود می باشد و وجود ارتباط 

منفی متقابل بين متغيرها مطابق با تئوری نمایندگی از استدالل تئوریکی بيشتری برخوردار است .
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ارائه پیشنهادات

با توجه به یافته های تحقيق می توان پيشنهادهای زیر را مطرح كرد:
1. به سرمایه گذاران توصيه می شود تا در خرید خود  به ميزان كيفيت افشای شركتی توجه كنند چون عدم 
رعایت كيفيت افشا می تواند با اجتناب مالياتی همراه بوده كه در نهایت بر ارزش آینده شركت اثر خواهد 

گذاشت.
2. همچنين دولت می تواند با آگاهی از كشف ارتباط متقابل بين كيفيت افشا و ميزان اجتناب مالياتی در 

مورد وصول درآمد مالياتی خود پيش بينی و قضاوت كند.
است.  پرداخته شده  اطالعات  افشای  كيفيت  و  مالياتی  اجتناب  متقابل  رابطه  بررسی  به  پژوهش  این  در 
یافته های این پژوهش نشان دهنده یک رابطه منفی بين اجتناب مالياتی و كيفيت افشای اطالعات می باشد. 
در این راستا برای تکميل این پژوهش و انجام پژوهش های بيشتر در حوزه های مرتبط، پيشنهادهای زیر 

ارائه می گردد:
y بررسی رابطه متقابل اجتناب مالياتی و عدم تقارن اطالعاتی
y بررسی رابطه متقابل اجتناب مالياتی و كيفيت سود
y بررسی رابطه متقابل اجتناب مالياتی و مدیریت سود

محدودیت های پژوهش
با  نتایج آن  تا  نيز مانند هر پژوهش دیگری دارای محدودیت هایی است كه باعث می شود  این پژوهش 
احتياط بيان شده و الزم است خواننده در زمان تفسير نتایج و تعميم دهی به آن ها توجه نمایند. این پژوهش 
دارای برخی محدودیت های ذاتی و همچنين محدودیت های ناشی از شرایط مکانی و زمانی بوده كه در 

ادامه به آن ها اشاره می شود:
y  در انتخاب نمونه ها شرایط خاص اعمال گردیده كه در تعميم دهی نتایج به سایر شركت ها، باید جانب

احتياط رعایت شود.
y  كيفيت افشاء هر ساله چهار بار برای دوره های سه ماهه منتهی به 3/31، 6/31، 9/30، 12/29 توسط

سازمان بورس اعالم شده است، كه در این پژوهش فقط نمره مربوط به 12/29 لحاظ شده است كه 
می تواند در كسب شواهد دقيق تر محدودیت ایجاد كند.

y  شركت های كه برای نمونه آماری انتخاب شده اند، درآمد مشمول ماليات آن ها باید منفی و صفر نباشد
كه این امر موجب كاهش حجم نمونه آماری شده است.
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