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چكیده
اگرچه از آغاز هزاره سوم، موضوع اجتناب مالياتی از زوایای گوناگونی مورد بررسی قرار گرفته است، اما شواهد 
اندكی در رابطه با نوع كنش آن بر معيارهای كيفيت سود از جمله قدرت پيش بينی سود وجود دارد. بر این 
اساس، این پژوهش درصدد است تا تاثير اجتناب مالياتی بر قدرت پيش بينی سود شركت های پذیرفته شده 
در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دهد. به منظور آزمون فرضيه، اطالعات 99 شركت در دوره 
زمانی 1392- 1384 به صورت تحليل داده های تركيبی و با استفاده از نرم افزار EVIEWS7 مورد تجزیه و 
تحليل قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد كه اجتناب مالياتی، قدرت پيش بينی سود را كاهش می دهد. 
به بيان دیگر، اگرچه اجتناب مالياتی منجر به افزایش جریان های نقدی آینده گردیده اما ممکن است به دليل 
عدم قطعيت و تحقق آن از قدرت بينی پيش سود بکاهد. این یافته ها می تواند توجه سرمایه گذاران را به تاثير 
اجتناب مالياتی بر كاهش سودمندی اطالعات حسابداری و همچنين توجه سازمان مالياتی را به تدوین الزاماتی 

جهت افشای برنامه ها و رویه های مالياتی شركت های بورسی معطوف نماید.  
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1- مقدمه
كيفيت سود1 از موضوعاتی بوده كه از آغاز هزاره سوم در پی ورشکستگی شركت های بزرگ دنيا، افزایش 
ریسک ناشی از پيچيدگی محيط های تجاری و حتی ماجرای واترگيت2 سرفصل بسياری از پژوهش های 
ارقام  به درستی  اعتماد سرمایه گذاران  امر ممکن است كاهش  این  دليل  قرار گرفت.  مالی  و  حسابداری 
اطالعات  از  استفاده  با  تجاری  واحدهای  آتی  پيش بينی عملکرد  توان  آن كاهش  دنبال  به  و  حسابداری 
معتقدند   )2006( و جنکينز  برای سنجش كيفيت سود، والری  متفاوت  معيارهای  با وجود  باشد.  تاریخی 
كه قدرت پيش بينی سود3 از اهميت بيشتری برخوردار است. چون سرمایه گذاران می توانند از آن به عنوان 
قدرت  نمایند.  استفاده  آتی  نقدی  جریان های  بينی پيش  و همچنين  ارزش شركت  ارزیابی  برای  معياری 
و  سود  تاریخی،  اطالعات  اساس  بر  می توانند  سرمایه گذاران  كه  سودی  ميزان  به عنوان  سود  پيش بينی 
جریان های نقدی آتی را بينی پيش نموده و در آن سهيم باشند، تعریف می شود )الدماری و اسماعيل،2013(. 
اما فعاليت هایی مانند محافظه كاری4، مدیریت سود5 و اجتناب مالياتی6 كه نتيجه انعطاف پذیری روش های 
حسابداری، انگيزه های مالياتی، شکاف های قانونی و همچنين روحيه فرصت طلبی مدیران می باشد ممکن 
است بر كيفيت سود تاثير گذاشته و قدرت پيش بينی سود را كاهش دهند. بر این اساس هدف اصلی پژوهش 

حاضر، بررسی تاثير انگيزه های مالياتی از جنبه اجتناب مالياتی بر قدرت پيش بينی سود می باشد.
ماليات یکی از ابزارهایی است كه در سایر كشورها ممکن است بر سياست ها و تصميم گيری های واحدهای 
تجاری تاثير گذارد. به طوری كه از یک سو هزینه اجباری تلقی شده و از سوی دیگر بر نحوه سرمایه گذاری 
و همچنين تامين مالی شركت ها اثر می گذارد )دزایی و دارماپاال، 2009(. به همين جهت، یکی از برنامه ها 
از  كه  به اندازه ای  سهامداران  است.  ماليات  هزینه  كاهش  می نمایند،  دنبال  شركت ها  كه  فعاليت هایی  و 
فعاليت های كاهش هزینه ماليات توسط مدیران خشنود می شوند، نگران پيامدهای ریسک مالياتی از جمله 
پرداخت ماليات بيشتر در آینده، جرایم مالياتی و... نيستند. اجتناب مالياتی را می توان به طوركلی استفاده از 
پيچيدگی ها، تکنيک ها و شکاف در قوانين مالياتی در نظر گرفت كه با كاهش هزینه های شركت، منجر 
به انتقال ثروت از دولت به سهامداران می شود )داولينگ،2013؛ كيم و همکاران،2010(. انتقال ثروتی كه 

ممکن است در رابطه با تحقق جریان های نقدی آتی آن ابهاماتی وجود داشته باشد. 
1.▄Earning▄Quality

2. واترگيت )Watergate( به افشای كمک های مالی 17 شركت بزرگ آمریکایی به سناتورهای این كشور اشاره دارد.
3.▄Earning▄Predictability
4. Conservatism  
5. Earning Management
6. Tax Avoidance
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مرور ادبيات اجتناب مالياتی نشان می دهد كه در بيشتر پژوهش ها به این اقدام مدیران به عنوان فعاليتی 
مخاطره آميز نگریسته شده كه بر شفافيت )دزایی و همکاران،2007(، عملکرد آتی )رجو و ویلسون،2012(، 
و  )كراتبری  سود  اعالم  همکاران،2010(،  و  )آتوود  سود  كيفيت  همکاران،2010(،  و  )كيم  ارزش شركت 
كابيک،2012(، اعتماد اجتماعی )كاناگارتنام و همکاران،2013( و ریسک شركت )گوئنتر و همکاران،2014( 
تاثير منفی می گذارد. با وجود ادبيات مزبور، پژوهش های اندكی رابطه بين فعاليت های مالياتی شركت ها و 
كيفيت سود را مورد بررسی قرار داده اند. از آنجایی كه امکان پيش بينی اطالعات مالی به ویژه سود توسط 
نقش  نمی توان  است،  تجاری  واحدهای  از سوی  مربوط  و  اطالعات شفاف  ارایه  سرمایه گذاران، مستلزم 
ماليات را در ارزیابی كيفيت سود نادیده گرفت. هانلون و هيتزمن )2010( معتقدند كه بازار ممکن است 
نسبت به شركت هایی كه از پناهگاه های مالياتی استفاده می كنند، واكنش منفی نشان داده و از این طریق 
ارزش شركت كاهش یابد. همچنين، آتوود و همکاران )2010( نيز نشان داده اند كه یکی از عوامل كاهش 
پایداری سود شركت ها، اجتناب مالياتی است. چنين فعاليتی اگرچه ممکن است بر جریان های نقدی جاری 
تاثير مثبت بگذارد، اما ممکن است تحقق جریان های نقدی در دوره های آتی را كاهش دهد. بر اساس 
آنچه گفته شد، همواره این نگرانی وجود دارد كه اطالعات مالی به ویژه سود به عنوان یکی از شاخص های 
تلقی  استفاده كنندگان  عملکرد مالی و همچنين قدرت پيش بينی سودها كه معياری جهت تصميم گيری 
می شود، دستخوش فعاليت های اجتناب مالياتی مدیران قرار گرفته و پيش بينی جریان های نقدی آتی را با 

مشکل روبرو سازد. 
بنابراین پرسش این پژوهش، بررسی این موضوع است كه آیا اجتناب مالياتی بر قدرت پيش بينی سود 
تاثير منفی دارد؟ طرح چنين پرسشی از این موضوع نشات می گيرد كه در رابطه با پيامدهای اجتناب مالياتی 
بر كيفيت اطالعات مالی و حسابداری به ویژه در مورد قدرت پيش بينی سود، پژوهش ها و شواهد اندكی 
وجود دارد. در حالی كه قدرت پيش بينی سود به عنوان یکی از معيارهای ارزیابی كيفيت سود همواره مورد 
توجه استفاده كنندگان برون سازمانی و درون سازمانی می باشد. همچنين از آنجایی  كه در حال  حاضر، اكثر 
طرح های پاداش مدیران در شركت های ایرانی مبتنی بر سود بعد از ماليات است، لذا این احتمال كه اجتناب 
مالياتی در شركت های ایرانی وجود دارد، افزایش می یابد. باتوجه به توضيحات فوق، هدف اصلی پژوهش 
حاضر مطالعه تاثير اجتناب مالياتی بر قدرت پيش بينی سود می باشد. در ادامه، پس از بيان مبانی نظری و 
پيشينه  پژوهش، فرضيه ها و روش شناسی پژوهش ارایه شده و بعد از آن تجزیه و تحليل نتایج و در نهایت 

نتيجه گيری و پيشنهادهای پژوهش ارایه خواهد شد.
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2- مبانی نظری پژوهش
زمانی كه از مرگ و ماليات در اقتصادهای پيشرفته به عنوان دو مقوله ای یاد شد كه غير قابل اجتناب بوده 
و راه گریزی از آنها وجود ندارد )استيگليتز،1986(، انتظار نمی رفت كه اجتناب مالياتی از آغاز هزاره سوم 
سرفصل بسياری از پژوهش های حسابداری و مالی قرار گيرد. پاسترناک و ریکو )2008(  اجتناب مالياتی را 
استفاده قانونی از شکاف های قوانين مالياتی جهت كاهش هزینه ماليات تعریف نمودند. همچنين، هانلون و 
هيتزمن )2010( نيز اجتناب مالياتی را به عنوان كاهش آشکار ماليات به ازای هر واحد از سود حسابداری یا 
جریان های نقدی در نظر گرفتند. دزایی و دارماپاال )2009( افزایش تفاوت بين سود حسابداری و مالياتی، 
نشانه های  جمله  از  مالياتی  بدهی های  شناسایی  بدون  شركت ها  سود  رشد  و  مالياتی  موثر  نرخ  كاهش 
فعاليت های اجتناب مالياتی مدیران برشمردند. مرور ادبيات حسابداری و مالی نشان می دهد كه به طوركلی 

دو دیدگاه در ارتباط با اجتناب مالياتی حاكم است.
دیدگاه نخست، هدف فعاليت های اجتناب مالياتی را تنها كاهش تعهدات و بدهی های مالياتی شركت ها 
قلمداد می كند. طرفداران این دیدگاه معتقدند كه از نظر سرمایه گذاران، اجتناب مالياتی به عنوان فعاليتی 
تلقی می شود كه ارزش شركت را افزایش داده و باید مدیران را برای بکارگيری چنين اقداماتی تشویق 
نمود و به آنها پاداش داد. نمونه بارز چنين وضعيتی را می توان مبنا قرار دادن سود بعد از ماليات به عنوان 
طرح های پاداش مدیران نام برد كه منجر به كاهش نرخ موثر مالياتی می شود. همچنين، زمان بر بودن این 
فعاليت برای مدیران و كشف آن توسط نهادهای نظارتی و مالياتی از هزینه های بالقوه این دیدگاه به شمار 
می رود. بنابر آنچه گفته شد می توان چنين نتيجه گيری نمود كه در این دیدگاه ممکن است تضاد منافع 
بين مدیران سهامداران طبق تئوری نمایندگی به فراموشی سپرده شده اما در مقابل، رابطه شركت دولت بر 

مبنای تئوری ذینفعان به چالش كشيده شود.
در دیدگاه دوم، فعاليت های اجتناب مالياتی ابعاد بيشتری از مسایل نمایندگی بين مدیران و سهامداران از 
قبيل فرصت طلبی مدیران و سوء استفاده از منابع شركت را شامل می شود )دزایی،b2009(. دزایی و دارماپاال 
)2009( معتقدند كه پيچيدگی فعاليت های اجتناب مالياتی می تواند ابزارها، پوشش ها و قضاوت هایی را برای 
مدیران ایجاد نماید كه زمينه ساز رفتارهای فرصت طلبانه آنها مانند دستکاری سود، معامالت با اشخاص 
از منابع شركت به نفع مدیران گردد. به عبارت دیگر، در این دیدگاه ممکن است  وابسته و سوء استفاده 

اجتناب مالياتی و انحراف مدیران مکمل یکدیگر قرار گيرند. 
اجتناب مالياتی را می توان از جمله فعاليت هایی تلقی نمود كه پيامدهای مستقيم و غيرمستقيمی بر واحد 
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تجاری و جامعه دارند. به طوری كه هانلون و هيتزمن )2010( كاهش هزینه ماليات، افزایش جریان های 
نقدی و افزایش ثروت سهامداران را از جمله پيامدهای مستقيم و كاهش پناهگاه های مالياتی، احتمال وضع 
ماليات بيشتر، جرایم مالياتی، كاهش مسئوليت اجتماعی و به دنبال آن كاهش ارزش شركت را از جمله 
پيامدهای غيرمستقيم آن قلمداد نمودند. از آنجایی كه ممکن است پيامدهای غيرمستقيم اجتناب مالياتی بر 

شركت از اهميت بيشتری برخوردار باشد، در ادامه ادبيات مربوط به این زمينه ارایه می شود. 
مرور ادبيات مالی و حسابداری نشان می دهد كه به اجتناب مالياتی به عنوان عاملی كه تبادل اطالعات 
شركت را محدود می نماید، نگریسته شده است. دزایی و دارماپاال )2009(؛ و چن و همکاران )2010( نشان 
داده اند به جهت این كه اجتناب مالياتی با هدف پنهان نمودن ماليات واقعی شركت ها صورت می پذیرد، 
و  مدیران  بين  اطالعاتی  تقارن  عدم  و  گذاشته  منفی  تاثير  شركت ها  اطالعاتی  محيط  بر  است  ممکن 
سهامداران را افزایش دهد. باالكریشنان و همکاران )2012( نيز دریافتند كه اجتناب مالياتی، برقراری ارتباط 
واحد تجاری با منابع برون سازمانی را دچار مشکل ساخته كه این امر شفافيت گزارشگری مالی را كاهش 
می دهد. عالوه بر این، هانلون و اسلمرد )2009( معتقدند كه بازار ممکن است نسبت به پناهگاه های مالياتی 
رفتارهای فرصت  با  مالياتی  پناهگاه های  تركيب  احتمال  رابطه  در  و  داده  نشان  منفی  واكنش  شركت ها 
طلبانه مدیران از جمله دستکاری معيارهای عملکرد نگرانی هایی دارند. این نگرانی بازار ممکن است با نتایج 
پژوهش فرانک و همکاران )2009( كه نشان داده اند رابطه مثبت و قوی بين اجتناب مالياتی و گزارشگری 
مالی متقلبانه وجود دارد، مضاعف گردد. از سوی دیگر، دزایی و دارماپاال )a2009( اگرچه معتقد بوده اند 
كه اجتناب مالياتی بر ارزش شركت تاثير ندارد اما وجود ساز و كارهای نظارتی مانند سرمایه گذاران نهادی 
می تواند این رابطه را معنادار و مستقيم نماید. به بيان دیگر می توان چنين نتيجه گيری نمود كه با فرض 
وجود فعاليت های  اجتناب مالياتی، ساز و كارهای راهبری شركتی می تواند آن را به فعاليتی همسوی منافع 

شركت و سهامداران تبدیل نماید.    
یکی دیگر از پيامدهای غيرمستقيم اجتناب مالياتی، تاثيری است كه بر برخی مفاهيم مانند سود و قيمت 
سهام دارد. مفاهيمی كه سرمایه گذاران واكنش یکنواختی نسبت به آنها نشان داده و برداشت مثبتی را در 
ذهن آنها ایجاد می نماید. به عنوان نمونه، كيم و همکاران )2010( نشان داده اند كه اجتناب مالياتی رابطه 
مستقيمی با ریسک سقوط قيمت سهام دارد. آنها معتقدند كه اگر اخبار نامطلوب درباره شركت به واسطه 
انباشته  اجتناب مالياتی، مدیریت سود و دیگر رفتارهای فرصت طلبانه برای چندین دوره  اقداماتی مانند 
گردد، ممکن است افشای آنی این اخبار نامطلوب منجر به سقوط قيمت سهام گردد. هانلون )2005( معتقد 
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بود كه تفاوت بين سود حسابداری و مالياتی )به عنوان معيار اجتناب مالياتی( بر پایداری سود و اقالم تعهدی 
آن تاثير دارد. او بيان نمود به دليل اینکه پایداری اقالم تعهدی غيراختياری از اقالم اختياری آن بيشتر 
است، تفاوت زیاد سود حسابداری و مالياتی نشانه افزایش اختيار مدیران در انعکاس اقالم تعهدی و كاهش 
پایداری سود است. كراتبری و كابيک )2012( بيان نمودند به دليل دسترسی مدیران به اطالعات محرمانه 
تاخير  به  را  مالياتی اعالم سود  اجتناب  مانند  فعاليت هایی  با  آینده شركت، ممکن است  درباره چشم انداز 

اندازند تا از این طریق معادالت بازار را تغيير داده یا استفاده شخصی از آن برند.     
3- پیشینه پژوهش

آتوود و همکاران )2010( نيز به بررسی اجتناب مالياتی و پایداری سود و ارتباط آنها با جریان های نقدی 
پرداختند. یافته ها حاكی از این بود كه هرچه تفاوت بين سود حسابداری و سود مشمول ماليات بيشتر باشد، 
پایداری سود كاهش یافته و سود رابطه ضعيف تری با جریان های نقدی آینده دارد. به طوركلی آنها چنين 

نتيجه گيری نمودند كه اجتناب مالياتی منجر به كاهش كيفيت سود می شود.
 بليالک و همکاران )2012( ارتباط بين اجتناب مالياتی، تفاوت بين سود حسابداری و مالياتی و پایداری 
پایداری سود  آیا  بود كه  این موضوع  بررسی  پژوهش  این  از  آنها  دادند. هدف  قرار  بررسی  را مورد  سود 
به منشاء تفاوت سود حسابداری و مالياتی وابسته است؟ یافته ها حاكی از این بود كه هرگاه تفاوت سود 
حسابداری و سود مالياتی ناشی از مدیریت سود باشد، پایداری سود و اقالم تعهدی آن كاهش اما اگر ناشی 

از اجتناب مالياتی باشد، پایداری سود افزایش می یابد. 
گوئنتر و همکاران )2014( در پژوهشی با عنوان اجتناب مالياتی و ریسک شركت، به بررسی این موضوع 
پرداختند كه آیا فعاليت های مالياتی شركت ها بر ریسک شركت تاثير داشته و تا چه حد بيانگر ریسک كلی 
شركت است. نتایج آنها نشان داد كه ریسک مالياتی )نوسان نرخ موثر مالياتی( رابطه مستقيمی با ریسک 

شركت در آینده دارد.
پورحيدری و همکاران )1392( به بررسی تاثير اجتناب از پرداخت ماليات بر شفافيت گزارشگری مالی طی 
سال های 1389-1380 پرداختند. نتایج تحقيق آنها نشان داد كه فعاليت های برنامه ریزی مالياتی، شفافيت 

گزارشگری مالی را كاهش می دهد. 
 فروغی و محمدی )1392( در پژوهشی به بررسی رابطه بين اجتناب مالياتی و ارزش و سطح نگهداشت 
بر سطح  مالياتی  اجتناب  كه  نمودند  نتيجه گيری  چنين  و  پرداخته  زمانی 1381-1388  بازه  در  نقد  وجه 

نگهداشت وجه نقد و همچنين ارزش وجه نقد نگهداری شده تاثير منفی دارد.
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محمودی )1393( در پژوهشی به بررسی تاثير اجتناب مالياتی و پایداری سود در شركت های توليدی 
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1381 تا 1391 پرداخت. نتایج بيانگر این بود كه 
بين اجتناب مالياتی و پایداری سود رابطه مستقيم و معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، بين اختالف دائمی 
ماليات، اجتناب مالياتی از طریق نرخ موثر ماليات نقدی، اجتناب مالياتی از طریق نرخ موثر ماليات نقدی 
بلندمدت، اجتناب مالياتی از طریق نرخ موثر ماليات تعهدی و اجتناب مالياتی از طریق نرخ موثر ماليات 

تعهدی بلندمدت با پایداری سود رابطه مستقيم و معناداری وجود دارد.
آیا یکنواختی نرخ ماليات شركت،  فتحعليان )1393( در مطالعه ای به بررسی این موضوع پرداخت كه 
اطالعاتی در خصوص پيش بينی پذیری سود آتی و اجزای آن فراهم می كند. نتایج پژوهش او با استفاده از 
الگوی رگرسيونی لجستيک )نمایی( مک گوایر حاكی از این بود كه رابطه معناداری بين قابليت بينی پيش 
سود آتی و یکنواختی نرخ ماليات پرداختی در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود 

دارد. 
بازنگری پيشينه مزبور نشان می دهد پژوهشی كه به طور مستقيم تاثير اجتناب مالياتی بر قدرت پيش بينی 
سود را مورد بررسی قرار دهد، مشاهده نگردیده است. بر این اساس تحقيق حاضر درصدد است به بررسی 

تاثير اجتناب مالياتی بر قدرت پيش  بينی سود بپردازد. 
4- روش شناسی پژوهش

فرضیه پژوهش

مستند به مبانی نظری و پژوهش های انجام شده، پرداخت ماليات، كاهش سود و وجه نقد باقيمانده برای 
سهامداران را به همراه دارد. از این رو، شركت ها با فعاليت هایی مانند اجتناب مالياتی در پی كاهش و به 
برای  آميز  مخاطره  فعاليتی  را  مالياتی  اجتناب   )2012( ویلسون  و  رجو  می باشند.  ماليات  انداختن  تعویق 
شركت قلمداد نمودند كه ممکن است هزینه هایی برای شركت به بار آورد. از جمله این هزینه ها كه ممکن 
است به طور غيرمستقيم بر شركت تحميل گردد و بر نحوه تصميم گيری سرمایه گذاران نيز تاثير گذارد، 
كاهش كيفيت اطالعات مالی به ویژه سود می باشد. از آنجایی كه قدرت پيش بينی سود به عنوان یکی از 
معيارهای ارزیابی كيفيت سود، همواره مورد توجه استفاده كنندگان برون سازمانی و درون سازمانی می باشد، 
انتظار می رود تحت تاثير فعاليت های اجتناب مالياتی مدیران قرار گيرد. براین اساس، فرضيه پژوهش به این 
صورت قابل طرح است: اجتناب مالياتی تاثير منفی و معناداری بر قدرت بينی پيش سود دارد. روش پژوهش

این پژوهش از نظر هدف، كاربردی و از نظر روش و ماهيت، توصيفی رگرسيونی مبتنی بر تحليل داده های 
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تركيبی است. اطالعات مورد نياز از لوح فشرده شركت تدبيرپرداز، نرم افزار ره آورد نوین و گزارش های ارایه 
 Excel شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار جمع آوری شده و برای تجزیه و تحليل آن از نرم افزارهای
و Eviews7 استفاده شده است. نمونه های آماری از شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

طی سال های 1392- 1384 با درنظرگرفتن معيارهای زیر انتخاب شده است: 
سایر  داده های  دربرگيرنده  مالی  واسطه گری  و  سرمایه گذاری  شركت های  به  مربوط  اطالعات  چون   .1

گردیده اند.  حذف  نمونه  از  شركت ها  این  می باشد،  شركت ها 
2. به جهت قابل مقایسه بودن و همچنين همگنی و تعميم نتایج، سال مالی باید منتهی به پایان اسفند 

باشد.  ماه 
3. اطالعات مورد نياز برای سنجش متغيرها به ویژه نرخ موثر مالياتی نقدی طی پنج سال متوالی از سال 

1384 در دسترس باشند. 
بنابر آنچه گفته شد نمونه ای با 495 مشاهده )شركت - سال( انتخاب گردید كه دربرگيرنده 99 شركت برای 
5 سال می باشد. با توجه به فراگير بودن دوره مالی منتهی به 29 اسفند ماه، لذا تعداد كل شركت هایی كه 
دوره مالی آنها تا پایان سال 1383 به 29 اسفند منتهی می گردید، به عنوان مبنا انتخاب شده است. جدول 

)1( نحوه انتخاب نمونه آماری مورد بررسی در این پژوهش را به صورت خالصه نشان می دهد. 
جدول )1(- مراحل انتخاب نمونه آماری

تعدادعنوان

311تعداد كل شركت هایی كه تا پایان سال 1383، دوره مالی آنها منتهی به 29 اسفند بود

)24(شركت های سرمایه گذاری، واسطه گری مالی، بانک ها و بيمه ها

)119(شركت هایی كه صورت های مالی آنها حسابرسی نشده است

)69(شركت هایی كه فاقد اطالعات الزم برای محاسبه متغيرها بوده اند

99تعداد نمونه نهایی
منبع: یافته های تحقيق

5- مدل پژوهش و اندازه گیری متغیرها
برآورد   )1( مدل  طبق  كه   )2010( همکاران  و  آتوود  شده  تعدیل  مدل  از  پژوهش  فرضيه  آزمون  برای 

است: شده  استفاده  می گردد، 
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مدل )1( 

 CFOt+1=β0+β1EARN+β2TaxStd+β3EARN*▄TaxStd+β4SIZE+▄β5EARN*SIZE▄+▄β6

                      DEBT▄+β7EARN*DEBT▄+▄β8AB▄ACC▄+β9EARN*AB▄ACC+▄ɛit

در ادامه، به تشریح اندازه گيری متغيرهای مدل مزبور پرداخته می شود.
متغیر وابسته قدرت پیش  بینی سود

در این پژوهش مشابه پژوهش والری و جنکينز )2006( از مدل )1( برای اندازه گيری قدرت پيش  بينی سود 
استفاده می شود، به گونه ای كه اگر ضریب سود دوره جاری )β1( مثبت )منفی( و معنادار باشد بيانگر این است 

كه سود، دارای قدرت پيش  بينی بيشتر )كمتر( جریان های نقدی آینده است.

CFOi,t+1=β0+β1EARNi,t مدل )2( 

CFOi,t+1: جریان های نقدی حاصل از فعاليت های عملياتی در دوره بعد؛ و 
EARNi,t: سود عملياتی در دوره جاری.

جهت همگنی داده ها و همچنين كاهش ناهمسانی واریانس، جریان نقدی و سود عملياتی بر دارایی های 
اول دوره تقسيم شده اند.      

)TaxStd( متغیر مستقل اجتناب مالیاتی
در این پژوهش، برای محاسبه اجتناب مالياتی مشابه با تحقيق گوئنتر و همکاران )2014( عمل می شود. 
بدین صورت كه ابتدا نرخ موثر ماليات نقدی از طریق نسبت ماليات پرداختی به سود خالص قبل از ماليات 
از سال 1384 تا 1392 محاسبه می شود. سپس انحراف معيار نرخ موثر ماليات نقدی در بازه زمانی پنج 
ساله به عنوان معيار اجتناب مالياتی در نظر گرفته می شود. به عنوان نمونه، برای اندازه گيری اجتناب مالياتی 
سال 1388 ابتدا نرخ موثر ماليات نقدی سال های 1384 تا 1388 محاسبه و سپس انحراف معيار نرخ های 
محاسبه شده به عنوان معيار اجتناب مالياتی سال 1388 مورد استفاده قرار می گيرد. بدیهی است كه مقدار 
باالتر انحراف معيار نرخ موثر ماليات نقدی بيانگر ریسک مالياتی بيشتر و همچنين افزایش اجتناب مالياتی     

شركت هاست.
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متغیرهای کنترلی
در این پژوهش از سه متغير كنترلی استفاده شده است كه عبارتند از:

)SIZE( اندازه شرکت

و كيفيت سود  اندازه شركت  با  ارتباط  در  دیدگاه متضاد  دو  از  و حسابداری حاكی  مالی  ادبيات  بازنگری 
می باشد. طرفداران دیدگاه اول معتقدند كه كيفيت سود در شركت های بزرگ باالتر است. به عنوان نمونه، 
پایدارتر  كالركسون )2000( معتقد است قدرت پيش بينی كنندگی سود شركت های بزرگ به جهت روند 

سود، بيشتر است. 
از  بيشتر  كوچک  شركت های  در  سود  كيفيت  كه  داده اند  نشان  پژوهشگران  دیگر  طيف  مقابل،  در 
شركت های بزرگ می باشد. استدالل آنها بر این اساس است كه عواملی همچون افزایش فشار از سوی 
با  بيشتر  مذاكره  و  چانه زنی  قدرت  می شود،  سياسی  هزینه  به  منجر  كه  را  خصوصی  نهادهای  و  دولت 
حسابرسان، گسترده تر بودن فرصت ها و موقعيت های انتخاب رویه های حسابداری در شركت های بزرگ 
بيش از شركت های كوچک بوده كه همين امر ممکن است بر كيفيت سود تاثير منفی بگذارد. پژوهش های 
انجام شده در این راستا نشان می دهد كه قدرت پيش بينی كنندگی سود در شركت های كوچک بيشتر از 
این  لونکانی و فرت،2000؛ كيم و همکاران،2003(. در  شركت های بزرگ است )فرت و اسميت،1992؛ 

اندازه شركت از لگاریتم طبيعی مجموع دارایی ها به دست می آید. پژوهش، 
)DEBT( نسبت بدهی

الدماری و اسماعيل )2013( نشان داده اند كه نسبت بدهی ممکن است قدرت پيش بينی سود را تحت 
تاثير قرار دهد. در این پژوهش این متغير از طریق تقسيم مجموع بدهی ها به مجموع دارایی ها اندازه گيری 

می شود. 
)AB ACC( اقالم تعهدی غیرعادی

و  )الدماری  مدیریت سود  مانند  دیگری  عوامل  تابع  است  ممکن  پيش بينی سود  قدرت  كه  آنجایی  از 
اسماعيل،2013( قرار گيرد از اقالم تعهدی غيرعادی برای كنترل مدیریت سود استفاده می شود. دیچاو و 
دیچو )2002( معتقدند كه اگر هر خطای برآورد اقالم تعهدی كمتر باشد، كيفيت سود افزایش می یابد. در 
این پژوهش، باقيمانده مدل تعدیل شده جونز )1995( به عنوان معيار اقالم تعهدی اختياری بر اساس مدل 

)3( در نظر گرفته شده است.
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مدل )3( 

     TA i, t/A i, t -1=α 0(1 /A i, t -1)+α 1[ (ΔREV i , t-ΔAR i , t) /A i, t -1]+α 2(PPE i, t/A i, t -1)+ɛ i , t

با تفاوت سود عملياتی و جریان های نقدی  برابر است  t كه  i در سال  TAi,t: كل اقالم تعهدی شركت 

،t در سال i تغيير در فروش خالص شركت ΔREVi,t:،1-t در سال i كل دارایی های شركت :Ai,t-1 .آتی 
ΔARi,t: تغيير در حساب های دریافتنی شركت i در سالPPEi.t ،t: ارزش ناخالص اموال، ماشين آالت و 

.t در سال i تجهيزات شركت
 باقيمانده مدل )3( به عنوان معيار اندازه گيری مدیریت سود در نظر گرفته شده است.

6- تجزیه و تحلیل یافته ها
آمار توصیفی

نقدی  جریان  ميانگين  از  بيشتر  عملياتی  سود  ميانگين  می دهد،  نشان   )2( جدول  در  نتایج  كه  همانطور 
سال بعد است. به بيان دیگر، ممکن است سود شركت های مورد بررسی از قدرت كمی برای پيش بينی 
نرخ موثر  )انحراف معيار  مالياتی  اجتناب  باشد. همچنين ميانگين معيار  آینده برخوردار  جریان های نقدی 
ماليات نقدی( 0.27 و ميانه آن 0.2 می باشد. از این یافته ها می توان چنين استنباط نمود كه ميزان اجتناب 
مالياتی شركت های مورد بررسی بيشتر از حد ميانه است. این موضوع را می توان از اختالف بيشينه و كمينه 
معيار اجتناب مالياتی نيز مالحظه نمود. ميانگين لگاریتم دارایی های شركت های نمونه 6.03 )4574 ميليارد 
ریال( بوده كه ادعای اعتباردهندگان به غير از سهامداران، نسبت به این دارایی ها 0.56 است. در نهایت، 
ميانگين اقالم تعهدی اختياری 3.5 بوده و ميانه آن 0.92 می باشد. عالوه بر این، نتایج عامل تورم واریانس 
نشان می-دهد كه همه متغيرها مقادیر كمتر از 10 دارند كه این موضوع بيانگر عدم وجود همخطی بين 

متغيرهای توضيحی مدل می باشد. 
جدول )2(- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

عامل تورم واریانسانحراف معيارمينيممماكزیممميانهميانگينمتغير

-0.1960.1582.0870.0020.176جریان نقدی سال بعد

0.2320.1911.0010.0040.1671.197سود عملياتی

0.270.2040.9960.0010.2561.035اجتناب مالياتی
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عامل تورم واریانسانحراف معيارمينيممماكزیممميانهميانگينمتغير

6.035.9118.1724.6970.671.176اندازه شركت

0.5680.5790.9230.0170.1821.09نسبت بدهی

3.5490.921420.070.00527.181.071اقالم تعهدی اختياری

منبع: یافته های تحقيق

انتظار، سود،  می دهد طبق  نشان  نتایج  است.  آمده   )3( در جدول  متغيرها  به همبستگی  مربوط  نتایج 
باالترین همبستگی را با جریان های نقدی آتی دارد كه معنادار و مثبت است. همچنين، همبستگی معناداری 
بين معيار اجتناب مالياتی و جریان نقدی سال بعد و سود عملياتی در سطح اطمينان 0.99 وجود دارد. اقالم 
تعهدی اختياری به عنوان معيار مدیریت سود همبستگی منفی و معناداری با سود عملياتی و جریان های 
پيش بينی سود  قدرت  باشد،  بيشتر  اختياری  تعهدی  اقالم  ميزان  دیگر، هرچه  به عبارت  دارد.  آتی  نقدی 
كاهش می یابد. اندازه شركت اگرچه همبستگی معناداری با جریان نقدی سال آینده ندارد، اما در رابطه با 
سود عملياتی این همبستگی مثبت و معنادار است. بين نسبت بدهی و جریان نقدی سال بعد همبستگی 
منفی و معنادار وجود دارد اما همبستگی آن با سود عملياتی مثبت است. به بيان دیگر، شركت های با نسبت 
بدهی باالتر، سود را بيشتر نشان داده كه ممکن است این افزایش ناشی از مدیریت سود بوده و جریان 

نقدی سال آینده كاهش یابد.

جدول )3(- همبستگی بین متغیرهای پژوهش

متغير
جریان نقدی 

سال بعد
سود 

عملياتی
اجتناب 
مالياتی

اندازه 
شركت

نسبت 
بدهی

اقالم تعهدی 
اختياری 

1جریان نقدی سال بعد

1***0/48سود عملياتی

1***0/14***0/12اجتناب مالياتی

1*0/08***0/050/11اندازه شركت

***0/13***0/37***-0/25نسبت بدهی
0/0
-2

1
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***0/010/25**0/03-**0/03-اقالم تعهدی اختياری 
0/0
1

1

***،**،* به ترتيب در سطح 1%، 5% و 10% معنادار است.
منبع: یافته های تحقيق

نتایج آزمون فرضیه
از آنجایی كه داده های این پژوهش به صورت تركيبی هستند، جهت انتخاب مدل تحليل داده های تابلویی1  
یا تلفيقی2 از آزمون چاو3 استفاده شده است. فرض صفر این آزمون استفاده از روش تلفيقی و فرض مقابل 
آن مبنی بر استفاده از داده های تابلویی است. نتایج آزمون دو مدل نشان می دهد، باتوجه به آماره F و 
همچنين معناداری آن، برآورد مدل ها با استفاده از داده های تابلویی صورت می گيرد. برای بکارگيری تحليل 
داده های تابلویی در برآورد رگرسيون از آزمون هاسمن4 برای انتخاب روش اثر ثابت یا تصادفی استفاده شده 
است كه فرض صفر این آزمون مبنی بر استفاده از اثر تصادفی و فرض مقابل آن براساس اثر ثابت مطرح 
می گردد. نتایج این آزمون نيز با توجه به آماره كای دو و معناداری آن، بيانگر برآورد مدل های پژوهش با 

استفاده از اثر ثابت می باشد.  
قبل از اینکه به تجزیه و تحليل فرضيه پرداخته شود، ابتدا قدرت پيش بينی سود شركت های مورد بررسی 
مورد آزمون قرار گرفت كه نتایج بيانگر ضریب 0.38 برای سود عملياتی بوده است. به عبارت دیگر یک 

واحد تغيير در سود عملياتی، جریان های نقدی آتی را 0.38 واحد تغيير می دهد.
نتایج برازش مدل نشان می دهد كه آماره F در سطح اطمينان 99% حاكی از معنادار بودن رگرسيون و 
نزدیکی آماره دوربين واتسون به عدد 2 بيانگر عدم وجود خودهمبستگی سریالی بين اجزای اخالل می باشد. 
همپنين آماره ضریب تعيين تعدیل شده نشان می دهد كه متغيرهای توضيحی مدل از توان باالیی برای 
تبيين متغير وابسته برخوردار می باشند. فرضيه این پژوهش به بررسی تاثير منفی و معنادار اجتناب مالياتی 
بر قدرت پيش  بينی سود می پردازد. نتایج آزمون فرضيه نشان می دهد، ضریب سود عملياتی 1.38 و معنادار 
بوده كه در مقایسه با 0.38 بيانگر افزایش قدرت پيش بينی سود شركت های مورد بررسی بوده است. ضریب 
 ،EARN*TaxStd انحراف معيار نرخ موثر ماليات نقدی به عنوان معيار اجتناب مالياتی 0.04 و ضریب

1. Panel Data
2. Pool Data
3. Chow Test
4. Hausman Test
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0.27- كه هر دو از لحاظ آماری معنادار نيز می باشند. از تركيب این ضرایب می توان چنين نتيجه گيری 
اجتناب  فعاليت های  اما  می  شود،  آینده  نقدی  جریان های  افزایش  به  منجر  مالياتی  اجتناب  اگرچه  نمود: 
با  رابطه  در  نمود.  رد  نمی توان  را  پژوهش  فرضيه  رو،  این  از  پيش بينی سود می كاهد.  قدرت  از  مالياتی 
متغيرهای كنترلی نيز می توان بيان نمود كه ضریب متغير EARN*DEBT منفی و معنادار بوده كه این 
امر بيانگر كاهش قدرت پيش بينی سود در شركت های با نسبت بدهی بيشتر است. همچنين در رابطه 
نتایج نشان داد در شركت های بزرگ جریان های نقدی آینده  اندازه شركت نيز می توان گفت، اگرچه  با 
بيشتر است اما در رابطه با تاثير آن بر قدرت پيش بينی سود رابطه معناداری مشاهده نگردید. اما با توجه به 
عالمت متغير EARN*SIZE انتظار می رود قدرت پيش بينی سود شركت های كوچک نمونه بيشتر باشد. 
در رابطه با متغير EARN*AB ACC نيز نتایج نشان می دهد كه هر چه ميزان اقالم تعهدی اختياری 
در شركت ها بيشتر باشد، این امر منجر به كاهش قدرت پيش بينی سود می گردد. نتایج آزمون فرضيه در 

جدول )4( ارایه شده است.  
جدول )4(- نتایج آزمون فرضیه

معناداریآماره tخطای استانداردضریبمتغير

3.1710.0016-0.1710.053-مقدار ثابت
EARN1.3800.2994.6010.0000
TaxStd0.0480.0123.8260.0002

EARN*TaxStd-0.2750.065-4.1870.0000
DEBT0.1840.0208.7970.0000

EARN*DEBT-1.0250.106-9.6130.0000
SIZE0.0270.0083.2840.0011

EARN*SIZE-0.060.045-1.4670.1431
AB ACC0.0018.351.2390.2160

EARN*AB ACC-0.0030.001-2.6760.0077
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0.87ضریب تعيين تعدیل شده0.89ضریب تعيين

F 31.991آماره
2.22آماره دوربين واتسون

F 0.0000احتمال آماره

15.634آزمون هاسمن3.350آزمون چاو

0.0000سطح معناداری0.0000سطح معناداری

منبع: یافته های تحقيق

7- نتیجه گیری
هدف این پژوهش، بررسی تاثير اجتناب مالياتی بر قدرت پيش بينی سود شركت های پذیرفته شده در 
بورس اوراق بهادار تهران بوده است. براین اساس برای آزمون فرضيه ، از اطالعات 99 شركت پذیرفته شده 
در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392-1384، با استفاده از مدل تعدیل شده آتوود و همکاران 
)2010( به صورت تحليل رگرسيون چند متغيره از نوع داده های تابلویی و به روش اثر ثابت، استفاده شده 
است. در این پژوهش جهت اندازه گيری قدرت پيش بينی سود از مدل والری و جنکينز )2006( و اجتناب 

مالياتی نيز از انحراف معيار نرخ موثر ماليات نقدی اندازه گيری شد. 
همانطور كه نتایج نشان داد، ميزان اجتناب مالياتی بر قدرت پيش بينی سود تاثير منفی و معنادار دارد. به 
بيان دیگر، اگرچه نتایج نشان داد اجتناب مالياتی، افزاینده جریان های نقدی دوره بعد بوده اما این فعاليت 
مدیران منجر به كاهش قدرت سود برای پيش بينی جریان های نقدی آتی می شود. ممکن است دليل این 
امر، افزایش آگاهی بازار از فعاليت اجتناب مالياتی مدیران به عنوان عامل كاهش قدرت اتکای سود باشد. در 
چنين شرایطی ممکن است بازار منابع اطالعاتی دیگری مانند ارزش دفتری، قيمت سهام و ... را جایگزین 

سود و اجزای آن نمایند.
تاثير اجتناب مالياتی بر كاهش سودمندی ویژگی های  به  یافته ها می تواند توجه سرمایه گذاران را  این 
كيفی سود و همچنين توجه سازمان مالياتی و سازمان بورس اوراق بهادار را به تدوین الزاماتی جهت افشای 
برنامه ها و رویه های مالياتی شركت های بورسی معطوف نماید. یکی از مواردی كه در این راستا می تواند 
مورد توجه قرار گيرد، تدوین استانداردی مرتبط با نحوه حسابداری ماليات بر درآمد باشد كه در آن ارایه 
اطالعات درباره تفاوت بين هزینه ماليات و ماليات محاسبه شده بر اساس نرخ مالياتی و سود حسابداری 

الزامی باشد. 
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