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چکیده
شفافیت ،به عنوان ابزاری برای رشد و توسعه جامعه ضروری است .در گزارشگری مالیاتی ،ارائه
اطالعات مالی شفاف و قابل مقایسه رکن اساسی تصمیمگیریهای مالیاتی محسوب میشود .بر این
اساس ،هدف پژوهش حاضر شناخت رابطه بین شفافیت گزارشگری مالی و نرخ مؤثر مالیاتی در
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .در این راستا ،از متغیرهای هموارسازی
سود ،اقالم تعهدی اختیاری ،کیفیت افشا و کیفیت حسابرسی برای تبیین شفافیت گزارشگری مالی
استفاده شده است .نمونه آماری پژوهش شامل  18شرکت می باشد .برای آزمون فرضیهها از
رگرسیون خطی چند متغیره بر اساس روش دادههای ترکیبی استفاده شده است .یافتهها حاکی از
این است که هموارسازی سود و اقالم تعهدی اختیاری به عنوان معیاری دستکاری سود ،دارای
رابطه مثبت و معنادار با نرخ مؤثر مالیاتی است ،کیفیت افشا به عنوان معیاری مستقیم از شفافیت
گزارشگری مالی ،دارای رابطه منفی و معنادار با نرخ مؤثر مالیاتی میباشد .همچنین ،نتایج پژوهش
نشان داد که کیفیت حسابرسی به عنوان معیاری مستقیم از شفافیت گزارشگری مالی ،دارای رابطه
منفی و معنادار با نرخ مؤثر مالیاتی است.
واژههای کلیدی :شفافیت گزارشگری مالی ،نرخ مؤثر مالیاتی ،کیفیت حسابرسی ،هموارسازی
سود ،کیفیت افشا
 -1استاد گروه حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران .نویسنده اصلیyahya_yeganeh@yahoo.com .
 -2مدرس گروه حسابداری ،دانشگاه رازی و حسابرس ارشد مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران ،مسوول مکاتبات.
isaac_behshoor@yahoo.com

 -3دانشجوی دکتری گروه مدیریت مالی ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی و حسابرس ارشد مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه،
کرمانشاه ،ایران.

1

2

رابطهبینشفاف یتگزارشگريماليونرخمؤثرمالیاتي

 -1مقدمه
مالیات یکی از موضوعات مهم اقتصادی هر جامعه است .قوانین مالیاتی نیز از جمله قوانین مادر
در زمینههای اقتصادی و یکی از مهمترین ارکان اعمال سیاستهای اقتصادی دولت است (سعیدی
و کالمی .)8317،در گذشته هدف از وضع و اخذ مالیات تأمین مالی دولتها بود ،اما به تدریج با
آشکار شدن آثار اقدامات مالی دولت ،مالیات به عنوان ابزاری برای رشد ،ثبات و کاهش نابرابری
تلقی گردید .مالیات یکی از عمده متغیرهایی است که دولت با استفاده از آن هم در متغیرهای
کالن اقتصادی مانند رشد اقتصادی ،تورم و بیکاری و هم در تخصیص منابع و توزیع درآمد اثر
مطلوبی میگذارد .افزایش سهم مالیات در تأمین مخارج دولتها باعث کاهش آثار نامطلوب
اقتصادی جامعه میشود (پورزمانی و شمسی .)8311 ،به همین دلیل موضوع مالیات از دیرباز مورد
توجه صاحبنظران علم اقتصاد و مالیه عمومی قرار گرفته و قوانین مالیاتی نیز سیر تکاملی خود را
طی نموده است.
حسابداری ،به عنوان یک سیستم اطالعاتی ،اطالعات مورد نیاز استفادهکنندگان برای
تصمیمگیری را فراهم مینماید .یکی از گروههای استفادهکننده از گزارشگری مالی ،دولت است که
در عمل ،با مقاصد مالیاتی و در جهت وضع مالیات شرکتها این اطالعات را بکار میگیرد .در
همین راستا ،ارائه اطالعات مالی شفاف و قابل مقایسه رکن اساسی تصمیمگیریهای مالیاتی
محسوب میشود .در قوانین و مقررات مالیاتی ،منبع استخراج اطالعات مالی دفاتر قانونی و
مطلوبیت آن منوط به رعایت استانداردهای حسابداری است .مالیات یکی از عوامل تأثیرگذار بر
رویههای حسابداری است و گزارشهای مالی تهیه شده مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات
میباشد .لیکن ،با وجود تدوین ساز و کارهای نظارتی یکسان برای گزارشگری مالی شرکتها ،به
نظر میرسد کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی آن ها یکسان نیست و این امر بیانگر آن است که
احتماالً عوامل دیگری وجود دارد که باعث ایجاد تفاوت در شفافیت گزارشگری مالی شرکتها و در
نهایت نرخ مؤثر مالیاتی میشود.
بنابرای ن ،این پژوهش در صدد آن است که رابطه بین شفافیت گزارشگری مالی و نرخ مؤثر
مالیاتی را مورد مطالعه قرار دهد .در ادامه ،مسئله پژوهش ،که پژوهشگران را به انجام این مطالعه
رهنمون کرد ،بیان میشود ،سپس مبانی نظری و پیشینه پژوهش مرور میشود؛ اهداف پژوهش و
روش انجام پژوهش ارائه میشود و در نهایت ،بر اساس یافتههای پژوهش نتیجهگیری انجام میشود
و پیشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش ارائه میشود.

پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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 -2بیان مسئله
طبق قانون مالیاتهای مستقیم ،اشخاص حقوقی مکلفاند اسناد و مدارک مثبته کافی را برای
تشخیص سود مشمول مالیات نگهداری کنند این اشخاص ،که به موجب قانون مکلف به ثبت
فعالیتهای شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت میباشند ،باید دفاتر و اسناد و
مدارک مورد نیاز را تهیه و نگهداری کنند .بر این اساس ،انتظار بر این است که سود حسابداری
محاسبه شده با درآمد مشمول مالیات مطابقت داشته باشد (صفار یزدی .)8311 ،اما به دالیل
متعددی ،سود حسابداری ابرازی توسط مؤدی مالیاتی با درآمد مشمول مالیات تشخیص شده
توسط سازمان امور مالیاتی مغایرت دارد .این مغایرت ممکن است دوطرفه باشد یعنی با تعدیالت
انجام شده گاهی سود مشمول بیش از سود حسابداری و گاهی سود مشمول مالیات کمتر از سود
حسابداری باشد .به همین دلیل مؤدیان با حسابداران و کارشناسان امور مالیاتی همعقیده هستند
که شفافیت در گزارشگری مالی ،احتماالً برخی از تفاوتهای سود مشمول مالیات ابرازی و سود
مشمول مالیات قطعی را کاهش داده و در نهایت بر نرخ مؤثر مالیاتی تأثیرگذار است .با توجه به
موارد ذکر شده ،پژوهش حاضر نیز در راستای ارائه نگرشی جدید در حوزه تأثیرپذیری نرخ مؤثر
مالیاتی از شفافیت گزارشگری مالی شرکتها ،با در نظر گرفتن هموارسازی سود و اقالم تعهدی
اختیاری به عنوان معیارهای معکوس و کیفیت افشا و کیفیت حسابرسی به عنوان معیارهای
مستقیم شفافیت گزارشگری مالی ،به مطالعه رابطه بین شفافیت گزارشگری مالی و نرخ مؤثر
مالیاتی میپردازد .بنابراین ،در این پژوهش به بررسی این موضوع پرداخته میشود که آیا شفافیت
گزارشگری مالی با نرخ مؤثر مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط
دارد؟
 -3هدف پژوهش
هدف کلی این پژوهش کشف رابطه بین شفافیت گزارشگری مالی و نرخ مؤثر مالیاتی شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
این پژوهش از لحاظ هدف از نوع پژوهشهای کاربردی است و تعمیم نتایج آن در حد امکان به
بخشها و صنایع مشابه ،موجب استفاده بهینه از نتایج پژوهش و کمک به تصمیمگیریهای مدیران
و مسئولین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛ محققان حوزه حسابداری و علوم
مالی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور؛ و سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان و تحلیلگران بازار
سرمایه میشود که از جمله بهرهوران و استفادهکنندگان بالقوه نتایج پژوهش حاضر هستند .افزون
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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بر این ،با توجه به ماهیت موضوع ،حسابرسان ،مشاوران مالی و مالیاتی و کارشناسان سازمان امور
مالیاتی کشور را نیز میتوان به عنوان سایر استفادهکنندگان از نتایج پژوهش حاضر مطرح نمود.
 -4مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 -1-4مبانی نظری پژوهش
 -1-1-4شفافیت گزارشگری مالی

دستکاری سود به عنوان معیار معکوس شفافیت گزارشگری مالی :محققان متعددی ،از جمله
هاتن و همکاران ( )9111از دستکاری سود به عنوان معیار معکوس شفافیت گزارشگری مالی
استفاده نموده اند .مدیریت سود از طریق اقالم تعهدی اختیاری نیز یکی از راههای دستکاری سود
است که از طریق انتخاب روش های حسابداری و برآوردهای حسابداری انجام میشود .مشکل اصلی
این است که نمیتوان اقالم تعهدی اختیاری ر ا به صورت مستقیم مورد مشاهده قرار داد (ناظمی
اردکانی .)880 :8311 ،تسای و چیو ( )7817 :9111نیز بیان میکنند که از میان ابزارهای
مدیریت سود ،اقالم تعهدی حسابداری ،به خصوص اقالم تعهدی اختیاری راحتتر قابل دستکاری
بوده و کشف آن نیز سختتر بوده است .بنابراین ،اغلب پژوهشهای مدیریت سود بر استفاده از
اقالم تعهدی حسابداری تمرکز کردهاند .در این پژوهش نیز از اقالم تعهدی اختیاری به عنوان معیار
دستکاری سود استفاده میشود و برای اندازهگیری اقالم تعهدی اختیاری نیز از مدل کازنیک
استفاده میشود .در این مدل فرض بر این است که اقالم تعهدی غیر اختیاری در طول زمان ثابت
هستند و سعی شده است که تأثیر شرایط اقتصادی یک واحد تجاری بر اقالم تعهدی غیراختیاری
کنترل شود .در مدل کازنیک فرض بر آن است که تغییرات فروش در زمان تخمین مدیریت سود
(دوره برآورد) نشأت گرفته از مدیریت سود است.
کیفیت حسابرسی :حسابرسان نقش با اهمیتی در میزان شفافیت اطالعات افشا شده توسط
صاحبکاران خود ایفا میکنند (حسن و همکاران )1 :9111 ،و بهطور کلی کیفیت و منافع حاصل از
افشای اطالعات مالی شفاف از طریق حسابرسی مستقل افزایش مییابد (السام 8و لینویل:8111 ،9
870؛ امیراصالنی 73 :8317 ،و حساس یگانه و نادی قمی.)8310:37 ،
بهطور کلی اعتقاد برآن است که گزارشهای ساالنه و حسابها نه تنها حسابرسی میشود،
بلکه محتوای آن نیز تحت تأثیر حسابرسان قرار میگیرد کیفیت حسابرسی در رابطه با میزان
رعایت استانداردهای حسابرسی مربوطه تعریف میشود .پژوهشگران حسابداری ابعادی چندگانه
برای کیفیت حسابرسی قائلاند و این ابعاد اغلب به تعاریفی که ظاهری متفاوت دارند منجر میشود
عمومیترین تعریفها از کیفیت حسابرسی عناصر زیر را در بر میگیرد:
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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احتمال وجود اشتباهات عمده در صورتهای مالی که حسابرس بتواند آنها را کشف و گزارش کند.
احتمال این که حسابرس برای صورتهای مالی حاوی اشتباهات با اهمیت گزارش مشروط صادر
نکند (دی آنجلو.)8118 ،3
سنجهای برای توان حسابرس در کاهش اشتباهات و تحریفات جانبدارانه و بهبود کیفیت دادههای
حسابداری (دیویدسون و نئو.)8113 ،7
دقت اطالعاتی که حسابرس درباره آنها گزارش صادر کرده است.
تعاریف مذکور درجات متفاوتی از ابعاد شایستگی و استقالل حسابرسان در انجام حسابرسی
(استقالل واقعی) و همچنین چگونگی درک استفاده کنندگان از استقالل آنها را در بر میگیرند
(علوی طبری و همکاران.)8311 ،
اگرچه کیفیت درک شده حسابرسی میتواند با کیفیت واقعی حسابرسی مرتبط باشد اما لزوماً
یکسان نیست .بنابراین ،حسن شهرت و مراقبت حرفه ای برای حفظ ویژگیهای واقعی کیفیت
حسابرسی و کیفیت درک شده استفاده میشود .به عالوه ،باید در نظر داشت که مراقبت حرفه ای
حسابرس کیفیت اطالعات صورتهای مالی را تحت تأثیر قرار میدهد در حالی که حسن شهرت
حسابرس چگونگی درک ذینفعان از اطالعات مذکور را متأثر میسازد.
کیفیت افشا :اصطالحات "کیفیت" افشای اطالعات حسابداری و "شفافیت" یک سیستم افشا،
بهصورت مشترک و قابل جایگزین استفاده میشود و ارائه تعریف دقیق از "شفافیت" و "کیفیت"
که بر آن اجماع وجود داشته باشد مشکل است (کوثاری 9111:18 ،0و حسن و همکاران،1
 .) 9111:1در این راستا ،تاکنون از سازههای متعددی از قبیل مناسببودن ،7جامعیت،1
آگاهیدهندگی 1و بهموقع بودن 81بهعنوان نماینده کیفیت افشا استفاده شده است (واالس و
همکاران .)8117:73 ،88سینقاوی 89و دسای )8178( 83معتقدند که کیفیت به ویژگیهای کامل
بودن ،87صحت یا دقت 80و قابلیتاتکا 81اشاره دارد (ص .)838 .بال و همکاران )9111:9( 87و
کوثاری ( )9118:18شفافیت را بهعنوان ترکیبی از ویژگیهای بهموقع بودن و محافظهکاری،81
تفسیر میکنند .بهموقع بودن به حدودی که رویدادهای اقتصادی دوره جاری در صورتهای مالی
آن دوره گنجانده میشود و محافظهکاری نیز به سرعت بیشتری که اخبار بد اقتصادی نسبت به
اخبار خوب در گزارشهای مالی منعکس میشود داللت دارد .بارث 81و شیپر )9111( 91ادعا
98
میکنند که شفافیت گزارشگری مالی ،حدودی است که گزارشهای مالی ،امور اساسی اقتصادی
یک واحد تجاری را بهگونهای که بهآسانی برای استفادهکنندگان از آن گزارشها قابلفهم است،
آشکار میکند .از دیدگاه حسابداری ،امور اقتصادی اساسی یک واحد تجاری شامل منابع واحد
تجاری (داراییها) ،ادعاها نسبت به آن منابع (بدهیها و حقوق صاحبان سهام) ،تغییر در منابع،
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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ادعاها و جریانهای نقدی (که بهترتیب در ترازنامه ،صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد
منعکس میشود) ،ریسکهای شرکت و چگونگی مدیریت آن میباشد (ص .)871.پانال 99و شیپر
( )8111نیز صورتهای مالی را با کیفیت تلقی میکنند ،اگر سه ویژگی شفافیت ،افشای کامل 93و
قابلیتمقایسه 97را احراز کند .صورتهای مالی شفاف ،صورتهایی هستند که رویدادها ،مبادالت،
قضاوتها و برآوردهای اساسی صورتهای مالی و کاربردهای آنها را نشان دهد (ص.)919 .
شفافیت ،استفادهکنندگان را قادر میسازد تا نتایج و کاربردهای تصمیمها ،قضاوتها و برآوردهای
تهیهکنندگان صورتها ی مالی را مشاهده و درک کنند .افشای کامل بر فراهم کردن تمام اطالعات
مورد نیاز برای تصمیمگیری و در نتیجه حصول اطمینان مبنی بر اینکه سرمایهگذاران گمراه
نمی شوند ،داللت دارد .در نهایت ،قابلیت مقایسه به این معناست که مبادالت و رویدادهای مشابه به
گونهای یکسان ،حسابداری و گزارشگری میشوند (حسن و همکاران.)9111:0 ،
با توجه به اهمیت کیفیت افشا و مسئولیت مدیران شرکتها در قبال اطالعرسانی ،سازمان
بورس و اوراق بهادار تهران تصمیم گرفت تا امتیاز و رتبه کلیة شرکتهای پذیرفتهشده در بورس را
از نظر "کیفیت افشا و اطالعرسانی مناسب" به بازار منعکس کند تا شرکتها نسبت به جایگاه خود
واقف شده و در جهت ارتقای آن تالش نمایند.
طی سالهای اخیر ،رتبهبندی شرکتها از نظر اطالعرسانی و کیفیت افشا همواره تهیه و فهرست
بیست شرکت برتر به بازار منعکس گردیده است" .شایان ذکر است که امتیاز اطالعرسانی ناشران ،بر
اساس زمان ارائة اطالعات مربوط به پیشبینی سود هر سهم ،صورتهای مالی میاندورهای
حسابرسی نشده  1 ،3و  1ماهه ،اظهارنظر حسابرس نسبت به پیشبینی سود هر سهم اولیه و 1
ماهه ،اظهارنظر حسابرس نسبت به صورتهای مالی میاندورهای  1ماهه ،صورتهای مالی
حسابرسی نشدة پایان سال و تفاوت بین پیشبینیها و عملکرد واقعی حسابرسیشده ،محاسبه شده
است .ضمناً در صورت عدم ارائه بهموقع صورتهای مالی حسابرسی شده پایان سال و زمانبندی
پرداخت سود سهامداران ،امتیاز منفی به ازای هر روز تأخیر در نظر گرفته شده است( ".سازمان
بورس و اوراق بهادار .)8311:8،امتیازهای"کیفیت افشا و اطالعرسانی مناسب" برای کلیه
شرکتهای پذیرفته شده در بورس ،از سال  8319در سایت بورس اوراق بهادار تهران موجود است.
 -2-1-4نرخ مؤثر مالیاتی

محققان و پژوهشگران ،جهت سنجش اجتناب از مالیات و به طور وسیعتر جهت بررسی
دیدگاه مالیاتی شرکت ،معیارهای مختلفی درنظرگرفتهاند .نرخ مؤثر مالیاتی از جمله معیارهای
سنجش اجتناب از مالیات است که در این پژوهش از آن استفاده شده است .نرخ مؤثر مالیاتی
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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نرخی واحد است که بر اساس آن از فعالیت مشمول مالیات ،مالیات اخذ میشود و نرخی است که
شرکت درنهایت متحمل میشود و متفاوت با نرخ مالیات تعیین شده از جانب دولت میباشد زیرا
کلیه درآمدهای کسب شده توسط شرکت مشمول مالیات نمیشود و یا برخی از هزینههای انجام
شده در شرکت از نقطه نظر مالیاتی جز هزینههای قابل قبول نیست .تعیین نرخ مؤثر مالیاتی از
مهمترین موارد مورد بحث در حوزه مالیات میباشد .نرخ مؤثر مالیاتی میتواند به عنوان ابزاری
جهت هدایت سرمایه استفاده شود و میتوان با کاهش یا افزایش آن رفتار سرمایهگذار را در جهت
سیاستهای کالن دولت هدایت نمود (حسنی و شفیعی .)8311 ،بحث درباره نحوه محاسبه نرخ
مؤ ثر مالیاتی فراوان است .این مباحث از آنجا نشأت میگیرد که ارقام مختلفی را میتوان در صورت
و مخرج کسر مورد استفاده قرار داد .رقم مورد استفاده در صورت کسر به طور معمول هزینه مالیات
ابرازی بدون هیچگونه تعدیلی میباشد  .اما در کشورهایی که هزینه مالیات معوق در صورتهای
مالی ظاهر میشود ،صورت کسر را از بابت هزینه مالیات معوق تعدیل مینمایند .محققان از
رقمهای مختلفی شامل فروش شرکت ،سود عملیاتی ،سود خالص قبل از مالیات ،جریان نقد
عملیاتی و درآمد مشمول مالیات در مخرج کسر استفاده نمودهاند .گوپتا و نیوبری ( )8117معتقدند
استفاده از درآمد مشمول مالیات در مخرج موجب میشود اثرات معافیتهای مالیاتی خنثی شود از
این رو معیار مناسبی نمیباشد .در پژوهش حاضر ،مطابق با پورحیدری و سروستانی ( )8319و
دراشید و ژانگ ( )9113از نسبت هزینه مالیات به سود عملیاتی شرکت  iدر دوره  tبه عنوان نرخ
مؤثر مالیاتی استفاده شده است.
 -2-4پیشینه پژوهش
 -1-2-4پژوهشهای داخلی

شمسزاده و ذکوری ( ) 8317به شناسایی علل اختالف بین سود مشمول مالیات ابرازی و سود
مشمول مالیات قطعی اشخاص حقوقی پرداختند .نتایج این پژوهش نشان داد که مؤثرترین عامل
در حالت مردودی دفاتر ،عدم رعایت آییننامه تحریر دفاتر قانونی بوده است .ضمن اینکه مهمترین
عامل مردودی دفاتر عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر و تأخیر پلمپ دفاتر قانونی بوده
است .همچنین در حالت قبولی دفاتر ،عمدهترین هزینه غیر قابل قبول مربوط به عدم ارائه یا عدم
وجود مستندات در اثبات هزینه بوده است و مغایرت بین استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی
در حالت قبولی دفاتر باعث ایجاد تفاوت معنادار نمیشود.
پورزمانی و شمسی ( )8311دالیل اختالف بین درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتهای
بازرگانی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی توسط واحدهای مالیاتی را مورد بررسی قرار دادند.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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نتایج این پژوهش وجود تفاوت معنادار بین درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتهای بازرگانی و
درآمد مشمول مالیات تشخیصی توسط واحدهای مالیاتی را تأیید کرد.
صفار یزدی ( ) 8311در پژوهشی به بررسی تحلیلی ارتباط میان تغییرات اقالم صورتهای
مالی و تغییرات مالیات در شرکتها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت .برای این
منظور از طریق آزمون همبستگی ،ارتباط تغییرات اقالم هریک از صورتهای مالی و تغییرات
مالیات در شرکتهای پذ یرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت .نتیجه این
پژوهش حاکی از آن بود که از میان اقالم صورتهای مالی ،هیچ یک توانایی پیشبینی مالیات را
ندارند .بدین معنی که میان تغییرات اقالم صورتهای مالی و تغییر مالیات ،همبستگی و رابطه
معناداری وجود ندارد .محقق مذکور معتقد بود که این عدم ارتباط ناشی از تفاوتهای چشمگیری
است که بین استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی شرکتها وجود دارد و در صورت رفع
مغایرتهای موجود میتوان انتظار داشت رابطه معناداری میان اقالم صورتهای مالی و مالیات
وجود داشته باشد.
عربمازار و همکاران ( ) 8311به بررسی و تبیین ارتباط بین شفافیت گزارشگری مالی با
گزراشگری مالیاتی در ایران پرداخت .نمونه مورد بررسی آنها شامل پنج گروه اعضای هیأت علمی
دانشگاه های استان تهران ،حسابرسان مستقل (حسابداران رسمی) ،کارشناسان مالی بورس اوراق
بها دار تهران ،ممیزین مالیاتی سازمان امور مالیاتی استان تهران و مدیران مالی به نمایندگی از
تهیهکنندگان گزارشهای مالی بود .نتایج حاصل از پژوهش آنها نشان داد که رابطه مثبت و
معناداری بین گزارشگری مالیاتی و شفافیت گزارشگری مالی وجود دارد.
حساسیگانه و گلمحمدی شورکی ( )8311به بررسی رابطه بین نرخ مؤثر مالیات و
ویژگیهای شرکتها پرداختند .نمونه مورد بررسی آنها شامل  911شرکت طی سالهای 8311
الی  8311بود .نتایج حاصل از پژوهش آنها نشان داد که در کل شرکتهای مورد بررسی ،نرخ
مؤثر مالیات تفاوت معناداری با نرخ قانونی مالیات ندارد .با این وجود ،تقریباً هر صنعت دارای نرخ
مالیاتی مخصوص به خود است .همچنین ،نتایج حاکی از آن است که نرخ مؤثر مالیات دارای رابطه
منفی و معناداری با اندازه شرکت و سودآوری و دارای رابطه مثبت و معناداری با با اهرم مالی است.
با این وجود ،بین نرخ مؤثر مالیات با شدت سرمایه گذاری و ساختار مالکیت رابطه معناداری وجود
ندارد.
فروغی و همکاران ( ) 8318به بررسی تأثیر فرار مالیاتی بر ریسک سقوط سهام در شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نمونه مورد بررسی آنها شامل  11شرکت طی
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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سالهای  8311الی  8311بود .نتایج حاصل ،بیانگر این بود که فرار مالیاتی (اختالف مالیات ابرازی
و قطعی شرکتها) ،منجر به افزایش ریسک سقوط آتی قیمت سهام میشود.
پورحیدری و سروستانی ( )8319به بررسی تأثیر ویژگیهای شرکت ،نوع صنعت و مالکیت
نهادی بر اختالف مالیات ابرازی و قطعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پرداختند .نمونه مورد بررسی آنها شامل  17شرکت طی سالهای  8318الی  8317بود .نتایج
حاصل از پژوهش آنها نشان داد که از بین ویژگیهای شرکت ،اندازه ،فرصتهای رشد و سودآوری
دارای تأثیر مثبت و معناداری بر اختالف مالیات ابرازی و قطعی شرکتهای مورد بررسی است .با
این وجود ،اهرم مالی و عمر شرکت ها تأثیر معناداری بر اختالف مالیات ابرازی و قطعی ندارد.
همچنین ،نتایج حاصل از پژوهش آن ها نشان داد که اختالف مالیات ابرازی و قطعی در صنایع
مختلف ،متفاوت است .افزونبر این ،یافتههای پژوهش آنها بیانگر این بود که مالکیت نهادی تأثیر
معناداری بر اختالف مالیات ابرازی و قطعی ندارد.
خدامیپور و همکاران ( ) 8319به بررسی تأثیر نرخ مؤثر مالیاتی بر سیاست تقسیم سود در
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نمونه مورد بررسی آنها شامل
 701مشاهده سال -شرکت طی سالهای  8311الی  8311بود .نتایج حاصل از پژوهش آنها
بیانگر این بود که بین نرخ مؤثر مالیاتی و سیاست تقسیم سود رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
 -2-2-4پژوهشهای خارجی
ریچاردسون و النیس ( )9117به بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر تغییرات نرخ مؤثر مالیات قبل
و بعد از اصالحیه مالیاتی در استرالیا پرداختند .یافتههای آنها حاکی از آن بود بین اندازه شرکت و
نرخ مؤثر مالیاتی رابطهای منفی و معنیدار وجود دارد .همچنین بین دیگر ویژگیهای شرکت شامل
ساختار سرمایه ،ترکیب داراییها (شدت سرمایهگذاری در داراییهای ثابت و موجودی کاال) و هرینه
تحقیق و توسعه با نرخ مؤثر مالیات رابطهای معنادار وجود دارد .افزون بر این ،محققان مذکور نشان
دادند که اگرچه اصالحیه مالیاتی تأثیری مهم بر برخی از این روابط داشت لیکن روابط مذکور
همچنان پا برجا بود.
هولمن و همکاران ( ) 9111به بررسی رابطه بین نرخ مؤثر مالیاتی سهامداران درونی و
سیاستهای تقسیم سود پرداختند .نمونه مورد بررسی آنها شامل  881شرکت طی سالهای
 8118و  8119بود .نتایج حاصل از پژوهش آن ها بیانگر این بود که بین نرخ مؤثر مالیاتی
سهامداران درونی و سود سهام پرداختی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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سوزوکی ( )9187به بررسی نرخ های مؤثر مالیاتی کشورهای آسیایی پرداخت .نمونه مورد
بررسی وی شامل  381مشاهده از  89کشور طی سالهای  8110الی  9189بود .نتایج حاصل از
پژوهش سوزوکی ( )9187نشان داد که کشورهای بزرگتر در مقایسه با کشورهای کوچکتر ،از
نرخ مؤثر مالیاتی باالتری برخوردارند.
لین و همکاران ( ) 9187به بررسی رابطه بین بدهی و اجتناب مالیاتی پرداختند .نمونه مورد
بررسی آنها شامل  7710مشاهده از  8011شرکت طی سالهای  9111الی  9188بود .نتایج
حاصل از پژوهش آنها بیانگر این بود که بین نسبت بدهی و اجتناب مالیاتی رابطه منفی و
معناداری وجود دارد.
سالیهو و همکاران ( )9180رابطه بین سرمایهگذاران خارجی و اجتناب مالیاتی را مورد بررسی
قرار دادند؛ نتایج تحقیق آنها حاکی از این است که بین سرمایهگذاران خارجی و اجتناب مالیاتی
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
میکو و کاماردین ( ) 9180تأثیر کیفیت حسابرسی و کمیته حسابرسی را بر میزان دستکاری
سود ،قبل و بعد از قانون حاکمیت شرکتی نیجریه در سال  9188را مورد بررسی قرار دادند؛ نتیجه
تحقیق آنها نشان داد که کیفیت ح سابرسی و کمیته حسابرسی باعث کاهش دستکاری سود شده
است.
 -5روش پژوهش
این پژوهش ،یک پژوهش تجربی در حوزه پژوهشهای اثباتی است که مبتنی بر اطالعات واقعی
صورتهای مالی شرکتها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .این پژوهش از نظر
هدف ،کاربردی و از نظر ارتباط بین متغیرها ،از نوع همبستگی است که در آن از روش رگرسیون
چند متغیره استفاده میشود.
 -1-5فرضیههای پژوهش
با توجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهش ،در پژوهش حاضر یک فرضیه اصلی و  7فرضیه فرعی به
شرح زیر طراحی و آزمون میشود.
 فرضیه اصلی :شفافیت گزارشگری مالی رابطه معناداری با نرخ مؤثر مالیاتی دارد.
 فرضیه فرعی اول :هموارسازی سود رابطه معناداری با نرخ مؤثر مالیاتی دارد.
 فرضیه فرعی دوم :اقالم تعهدی اختیاری رابطه معناداری با نرخ مؤثر مالیاتی دارد.
 فرضیه فرعی سوم :کیفیت افشا رابطه معناداری با نرخ مؤثر مالیاتی دارد.
 فرضیه فرعی چهارم :کیفیت حسابرسی رابطه معناداری با نرخ مؤثر مالیاتی دارد.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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 -2-5متغیرهای پژوهش و نحوه اندازهگیری آنها
در این پژوهش ،با توجه به نوع دادهها و روشهای تجزیه و تحلیل موجود ،برای آزمون فرضیهها از
مدل کلی رگرسیون دادههای ترکیبی به شرح معادله  8استفاده میشود:
  it

()8

4

9

  TFR    OtherVariables

it

it

L

L 5

J

ETRit   it 

1

که در آن : ETR it ،نرخ مؤثر مالیاتی ،به عنوان متغیر وابسته مدل : α it ،مقدار ثابت: β J ،
ضرایب متغیرهای مستقل : TFR ،معیارهای شفافیت گزارشگری مالی شامل هموارسازی سود،
اقالم تعهدی اختیاری ،کیفیت افشا و کیفیت حسابرسی به عنوان متغیرهای مستقل : β L ،ضرایب
کنترلی مدل : OtherVariablesit ،متغیرهای کنترلی مدل شامل بازده داراییها ،اهرم مالی،
شدت سرمایهگذاری در موجودی کاال ،شدت سرمایهگذاری در داراییهای ثابت و اندازه شرکت و
it

 ε itجمله اخالل مدل است.
 -1-2-5متغیر وابسته
در پژوهش حاضر ،نرخ مؤثر مالیاتی به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار میگیرد و مطابق با
پژوهش پورحیدری و سروستانی ( )8318و دراشید و ژانگ ( )9113از نسبت هزینه مالیات به سود
عملیاتی شرکت  iدر دوره  tبه عنوان نرخ مؤثر مالیاتی استفاده می شود.
()9
= ETRGAAP

که در رابطه :9
 :ETRGAAPنرخ مؤثر مالیاتی بر اساس استانداردهای حسابداری میباشد.
 :TAX EXPENSEهزینه مالیات ابرازی شرکت میباشد که در صورت سود و زیان نشان داده
میشود.
 :OPERATING INCOMEسود عملیاتی شرکت میباشد که در صورت سود زیان وجود دارد.
 -2-2-5متغیرهای مستقل
در پژوهش حاضر ،شفافیت گزارشگری مالی که با استفاده از  7معیار هموارسازی سود ،اقالم
تعهدی اختیاری ،کیفیت افشا و کیفیت حسابرسی اندازهگیری میشود ،به عنوان متغیر مستقل
مورد بررسی قرار میگیرد.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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دستکاری سود به عنوان معیار معکوس شفافیت گزارشگری مالی :در این پژوهش از
شاخص های دستکاری سود شامل هموارسازی سود و اقالم تعهدی اختیاری به عنوان معیار معکوس
شفافیت گزارشگری مالی استفاده میشود .بر این اساس ،هموارسازی سود به عنوان معیاری از
اقدامات دستکاری سود در نظر گرفته شده و با استفاده از نسبت انحراف معیار سود عملیاتی به
انحراف معیار جریان وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی محاسبه میشود.
مدیریت اقالم تعهدی اختیاری نیز یکی از راههای دستکاری سود است که از طریق مدل کازنیک
محاسبه میشود:
()3



 + DCFO /Ai-1


 PPEit

  3 
 A
it 1



 1 
 REVit  REC it

NDAit  1 
A
  2 

A it 1
 it 1 


که در آن:
 : NDAitاقالم تعهدی غیراختیاری شرکت  iدر دوره  tمیباشد که با استفاده از داراییهای
دوره گذشته استاندارد شده است : REVt ،درآمد شرکت  iدر دوره  tپس از کسر درآمد در دوره
 : PPE t ، t-1جمع اموال و تجهیزات شرکت  iدر پایان دوره  : A t-1 ، tجمع داراییهای شرکت
 iدر پایان  t-1میباشد.
 :DCFOتغییرات جریانهای نقدی میباشد.
در نهایت ،برای محاسبه اقالم تعهدی اختیاری  ،اقالم تعهدی غیراختیاری از مجموع اقالم تعهدی به
شرح معادله  7کسر میشود.
()7
TAit
 NDAit
A it 1

DAit 

که در آن : DAit ،اقالم تعهدی اختیاری شرکت  iدر دوره  tو  : TA itکل اقالم تعهدی شرکت
A it-1

 iدر دوره  tاست که با استفاده از دارایی های دوره گذشته استاندارد شده است .الزم به ذکر است
که کل اقالم تعهدی عبارت از سودعملیاتی پس از کسر جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای
عملیاتی است.
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کیفیت افشا :در پژوهش حاضر از شاخص کیفیت افشا که همان امتیازهای تعلق گرفته به هر
شرکت است که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و از طریق اطالعیه «رتبهبندی شرکتها
از نظر کیفیت افشا و اطالعرسانی مناسب» منتشر میشود ،به عنوان معیاری از شفافیت گزارشگری
مالی استفاده میشود .امتیاز اطالعرسانی ناشران ،بر اساس زمان ارائة اطالعات مربوط به پیشبینی
سود هر سهم ،صورتهای مالی میاندورهای حسابرسینشده  1 ،3و  1ماهه ،اظهارنظر حسابرس
نسبت به پیشبینی سود هر سهم اولیه و  1ماهه ،اظهارنظر حسابرس نسبت به صورتهای مالی
میان دورهای  1ماهه ،صورتهای مالی حسابرسی نشدة پایان دوره و تفاوت بین پیشبینیها و
عملکرد واقعی حسابرسیشده ،محاسبه شده است .ضمناً در صورت عدم ارائه بهموقع صورتهای مالی
حسابرسی شده پایان دوره و زمانبندی پرداخت سود سهامداران ،امتیاز منفی به ازای هر روز تأخیر
در نظر گرفته شده است (سازمان بورس و اوراق بهادار .)8311:8،امتیاز کیفیت افشای اطالعات
شرکتها حداکثر  811میباشد .با این وجود ،کیفیت افشا ممکن است یک عدد منفی باشد ،زیرا در
صورت عدم ارائه بهموقع صورتهای مالی حسابرسی شده پایان دوره و زمانبندی پرداخت سود
سهامداران ،امتیاز منفی به ازای هر روز تأخیر در نظر گرفته شده است .مزایا و دالیل استفاده از این
معیار سنجش کیفیت افشا به شرح زیر است:
 )8امتیازهای کیفیت افشای شرکتها توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و بر اساس
شاخصهای دقیق و عینی از قبیل زمان ارائه اطالعات مربوط و تفاوت پیشبینیها با
نتایج واقعی محاسبه شده است .بنابراین ،معیار مورد استفاده از عینیت و قابلیت اتکای
کافی برخوردار است.
 )9معیار مذکور فقط به کمیت افشا توجه نمیکند بلکه بهموقع بودن و قابلیت اتکای
اطالعات افشا شده را نیز مد نظر قرار میدهد.
کیفیت حسابرسی به عنوان معیار مستقیم شفافیت گزارشگری مالی :در پژوهش حاضر ،برای
اندازه گیری کیفیت حسابرسی ،نوع اظهار نظر حسابرس در نظر گرفته میشود؛ به این صورت که به
اظهار نظر مقبول عدد صفر و به اظهار نظر غیر مقبول ،عدد یک اختصاص مییابد.
 -3-2-5متغیرهای کنترلی
متغیرهای کنترلی پژوهش حاضر نیز عبارت از بازده داراییها ،اهرم مالی ،شدت سرمایهگذاری در
موجودی کاال ،شدت سرمایهگذاری در داراییهای ثابت و اندازه شرکت به شرح زیر است:
بازده داراییها :بر اساس ادبیات موجود ،انتظار بر این است که سودآوری یک شرکت ،بر نرخ
مؤثر مالیاتی آن اثرگذار باشد؛ چرا که هر چقدر سود یک شرکت افزایش یابد ،احتماالً هزینه مالیات
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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بیشتری خواهد داشت .در پژوهش حاضر ،سودآوری شرکت با استفاده از معیار بازده داراییها
اندازهگیری میشود و این متغیر عبارت از سود قبل از مالیات و هزینه بهره (سود خالص عملیاتی)
به مجموع داراییهای شرکت است .الزم به ذکر است ،از آنجا که هزینه بهره و مالیات به وسیله
عواملی غیر از کاربردمؤثر منابع تعیین میشوند ،برای محاسبه این نسبت از سود خالص عملیاتی
استفاده میشود.
اهرم مالی :در ادبیات مالی ،از اهرم مالی به عنوان یکی از سپرهای مالیاتی یاد میشود .اهرم
مالی به حد و اندازهای که یک شرکت از طریق وام یا استقراض ،تأمینمالی نموده است ،داللت دارد.
بهعبارت دیگر ،اهرم مالی بیانگر میزان هزینههای ثابت مالی از قبیل بهره یا سود ثابت وامها در
شرکت است .بر این اساس ،انتظار بر این است که شرکتهایی که دارای اهرم مالی باالتری هستند،
به واسطه کاهش سود ناشی از هزینههای بهره ،مالیات کمتری بپردازند.
بر اساس ادبیات موجود ،یکی از مهمترین مقیاسهای اهرم ،نسبت بدهی است که از تقسیم
بدهیها به داراییها بدست میآید (بزرگاصل .)8310 ،علیرغم سودمندی شاخصهای مبتنی بر
بازار برای سنجش اهرم مالی و سودآوری ،بهنظر میرسد بهدلیل وجود وقفههای معامالتی طوالنی
مدت یا اندک بودن حجم مبادالت سهام بسیاری از شرکتهای مورد بررسی ،کاربرد شاخصهای
مذکور از قابلیت اتکای کافی برخوردار نمیباشد .افزون بر این ،یافتههای پژوهشهای تجربی انجام
شده در بورس اوراق بهادار تهران حاکی از نبود کارایی ،حتی در سطح ضعیف است (نمازی و
شوشتریان 8377 ،و نمازی .)8319 ،بنابراین ،بهنظر میرسد متغیرهای مبتنی بر ارزش دفتری از
قابلیت اتکای بیشتری برخوردار باشند .بنابراین ،در پژوهش حاضر از نسبت کل بدهی به کل
داراییها به عنوان معیار اهرم مالی استفاده میشود.
شدت سرمایهگذاری در موجودی کاال :موجودی کاال ،یکی از اقالم داراییها است که در برخی
از موارد بخش قابل مالحظهای از منابع یک شرکت را به خود اختصاص میدهد؛ در حالی که دارای
هزینه استهالک نمی باشد .افزایش در موجودی کاالی پایان دوره ،احتماالً منجر به افزایش سود و
در نهایت افزایش هزینه مالیات خواهد شد که این امر موجبات افزیش نرخ مؤثر مالیاتی را فراهم
می کند .بر این اساس ،در پژوهش حاضر ،از نسبت موجودی مواد و کاال به مجموع داراییهای
شرکت  iدر دوره  tبرای اندازهگیری شدت سرمایهگذاری در موجودی کاال استفاده میشود.
شدت سرمایهگذاری در داراییهای ثابت :شرکتهایی که بیشتر منابع خود را در داراییهای
ثابت و استهالکپذیر سرمایه گذاری کرده است ،با هزینه استهالک بیشتری روبرو میشود .هزینهای
که موجب سود کمتر و احتماالً نرخ مؤثر مالیاتی باالتری میشود .بر این اساس ،در پژوهش حاضر،
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /33تابستان 1331

یحیيحساسیگانه ،اسحاقبهشورومسعودشکريکیاني

 15

از نسبت مجموع داراییهای ثابت به مجموع داراییهای شرکت  iدر دوره  tبرای اندازهگیری شدت
سرمایهگذاری در داراییهای ثابت استفاده میشود.
اندازه شرکت :تأثیرگذاری اندازه شرکت بر نرخ مؤثر مالیاتی از دیدگاه فرضیه هزینههای
سیاسی و فرضیه قدرت سیاسی قابل بحث میباشد .بر اساس فرضیه هزینههای سیاسی،
شرکت های بزرگ با پرداخت منصفانه مالیات ،توجه کمتری را به خود جلب میکنند .در مقابل ،بر
اساس فرضیه قدرت سیاسی ،شرکتهای بزرگ تر با استفاده از روابط و قدرت سیاسی خود ،مالیات
کمتری پرداخت میکنند (پورحیدری و سروستانی .)8319 ،برای سنجش اندازه شرکت از
معیارهای متفاوتی از قبیل ارزش بازار ،فروش و مجموع داراییهای شرکت استفاده میشود .استفاده
از ارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،بهدلیل وجود شرایط تورمی
اقتصاد ایران و نامربوط بودن اقالم داراییها بر اساس ارزشهای تاریخی ،دارای مزیت است .با این
وجود ،بهدلیل وجود وقفههای معامالتی طوالنی مدت یا اندک بودن حجم مبادالت انجام شده بر
روی سهام بسیاری از شرکتهای مورد بررسی ،کاربرد معیار مذکور از قابلیت اتکای کافی برخوردار
نمیباشد و در صورت انتخاب این معیار به عنوان شاخص اندازه شرکت ،الزم است محدودیت
دیگری برای انتخاب نمونه اضافه شود که این موضوع کاهش تعداد اعضای نمونه و در نتیجه کاهش
تعمیم پذیری پژوهش را در پی خواهد داشت .استفاده از معیار فروش نیز نسبت به معیار مجموع
داراییها مزیت دارد .زیرا رقم فروش نسبت به مجموع داراییها مربوطتر است و معموالً با افزایش
تورم ،فروش نیز افزایش مییابد ولی مبلغ داراییهای قبالً تحصیل شده ،تغییر نمیکند .بنابراین ،در
پژوهش حاضر ،از لگاریتم طبیعی فروش شرکت  iدر دوره  tبرای سنجش اندازه شرکت استفاده
میشود.
 -3-5جامعه آماری و روش انتخاب نمونه
در پژوهش حاضر ،جامعه آماری متشکل از کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران از ابتدای سال  8317تا  8313است .بانک اطالعاتی موجود در سامانه بورس اوراق
بهادار کامل و روزآمد است .دسترسی آسان ،قابلیت اطمینان به اطالعات ،کامل و روز آمد بودن از
دالیل اصلی انتخاب شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار میباشد.
همچنین ،در این پژوهش از نمونهگیری آماری هدفمند (حذف سیستماتیک) استفاده میشود .بر
این اساس ،شرکتهای مورد نظر باید دارایی معیارهای زیر باشند.
 )8از آغاز دوره پژوهش یعنی سال  8317در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند.
 )9طی دوره پژوهش ( 8317الی  ،)8313وقفه معامالتی بیش از  1ماه نداشته باشند.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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)3
)7
)0
)1

در صنعت بانکها و مؤسسات مالی (شرکتهای سرمایهگذاری ،واسطهگریهای مالی،
شرکتهای لیزینگ و هلدینگها) نباشند.
دوره مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشند.
طی دوره پژوهش با تغییر در دوره مالی مواجه نشده باشند.
اطالعات آنها کامل و در دسترس باشد.

 -4-5روش گردآوری دادهها
این پژوهش کاربردی است و طرح آن از نوع نیمه تجربی و پس رویدادی است .بنابراین ،با
استفاده از اطالعات گذشته انجام می شود .این روش زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که دادهها از
محیطی که به گونه ای طبیعی وجود داشته یا از واقعهای که بدون دخالت مستقیم محقق رخ داده،
فراهم شود .به بیان دیگر ،این روش برای انجام پژوهشهایی بکار میرود که محقق در جست و
جوی علت یا علل روابط معینی است که در گذشته رخ داده و تمام شده است .بنابراین ،این نوع
طرح پژوهش از روایی بیرونی باالیی برخوردار است (نمازی.)31 :8371،
برای گردآوری اطالع ات نظری پژوهش نیز ،از نشریات و کتب و همچنین پایگاههای اطالعاتی
در دسترس استفاده میشود .همچنین ،داده های مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل ،از اطالعات
صورتهای مالی حسابرسی شده و گزارش هیأتمدیره به مجمع عمومی عادی شرکتها استخراج
میشود .به این منظور ،بخش عمدهای از اطالعات از طریق پایگاههای اطالعاتی سازمان بورس اوراق
بهادار تهران و پایگاه اطالعاتی متعلق به مرکز مدیریت پژوهش و مطالعات اسالمی سازمان بورس
اوراق بهادار تهران و سایر اطالعات نیز از نرم افزارهای رهآورد نوین و تدبیرپرداز استخراج میشود.
 -6تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها
 -1-6آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
آمار توصیفی در جدول  8ارائه شده است .میانگین (انحراف معیار) هموار سازی سود
 ،)1/19(1/1170اقالم تعهدی اختیاری  ،)-81/18( 1/1117کیفیت افشاء ،)183/01( -38/93
کیفیت حسابرسی  )1/011( 1/718و نرخ مؤثر مالیاتی  )8/77( 1/701میباشد .متغیرها دارای
انحراف معیار بزرگتر از میانگین میباشند که این نشان میدهد متغیرها از پراکندگی باالیی
برخوردار هستند .سطح معنیداری آزمون جارک براو برای کلیه متغیرها کمتر از  1/101است که
این نشان میدهد متغیرها از نظر آزمون جارک براو توزیع نرمالی ندارند؛ که در ادامه با استفاده از
اعمال ریاضی نرمال شدهاند.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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جدول  -1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیرها

میانگین

هموار سازی سود
اقالم تعهدی اختیاری
کیفیت افشاء
کیفیت حسابرسی
نرخ مؤثر مالیاتی

1/1107
1/1117
-38/93
1/718
1/701

میانه

بیشترین کمترین

-70/08 871/78 -1/171
1/88 -871/73 1/101
-88978 8911
1/0
1
8
1
1/1190 93/73
1/801

انحراف
معیار

مقدار

سطح

جارک-براو معنیداری

1/19
-81/18
183/01
1/011
8/77

8318113
8310011
8801897
11
939398

1/11
1/11
1/11
1/11
1/11

منبع :یافتههای پژوهشگر

جدول  9نشان میدهد که میانگین (انحراف معیار) بازده دارییها  ،)1/831(1/899اهرم مالی
 ،)1/781( 1/117شدت سرمایهگذاری در موجودی کاال  ،)1/891( 1/977شدت سرمایهگذاری در
داراییهای ثابت  )1/811( 1/919و اندازه شرکت  )8/3( 83/71میباشد .فقط بازده داراییها دارای
انحراف معیاری بیش از میانگین است .سطح معنیدار ی آزمون جارک براو برای کلیه متغیرها کمتر
از  1/101است که این نشان میدهد متغیرها از نظر آزمون جارک براو توزیع نرمالی ندارند؛ که در
ادامه با استفاده از اعمال ریاضی نرمال شدهاند.
جدول  -2آمار توصیفی متغیرهای کنترل پژوهش
متغیرها

میانگین

میانه

بیشترین کمترین

بازده دارییها
اهرم مالی
شدت سرمایهگذاری در موجودی کاال
شدت سرمایهگذاری در داراییهای ثابت
اندازه شرکت

1/899
1/117
1/977
1/919
83/71

1/889
1/111
1/978
1/998
83/79

-1/113
1/1107
1/198
1/119
81/18

1/131
1/9
1/779
1/171
81/88

انحراف

مقدار

سطح معنی

معیار

جارک-براو

داری

1/831
1/781
1/891
1/811
8/3

911/1
811177
17/11
17/13
78/13

1/11
1/11
1/11
1/11
1/11

منبع :یافتههای پژوهشگر

 -2-6پایایی متغیرهای پژوهش
نتایج حاصل از آزمون پایایی (ایستایی) متغیرهای پژوهش در جدول  3ارائه شده است .برای
کلیه متغیرهای مورد بررسی ،سطح معناداری در آزمون ریشه واحد ایم و پسران ،کوچکتر از 1/10
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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است که نشان دهنده این است که متغیرها پایا هستند .در نتیجه ،شرکتهای مورد بررسی تغییرات
ساختاری نداشته و استفاده از این متغیرها در مدل باعث به وجود آمدن رگرسیون کاذب نمیشود.
جدول -3آزمون ریشه واحد
متغیرها
هموار سازی سود
اقالم تعهدی اختیاری
کیفیت افشاء
نرخ مؤثر مالیاتی
بازده دارییها
اهرم مالی
شدت سرمایهگذاری در موجودی کاال
شدت سرمایهگذاری در داراییهای ثابت
اندازه شرکت

معنیداری
1/11
1/11
1/11
1/11
1/11
1/11
1/11
1/11
1/11

آماره آزمون
-83/07
-87/37
-99/11
-98/13
-81/77
-98/17
-91/79
-1/00
-7/1

منبع :یافتههای پژوهشگر
 -3-6آزمون VIF

همخطی وضعیتی است که نشان می دهد یک متغیر مستقل تابعی خطی از سایر متغیرهای
مستقل است .اگر هم خطی در یک معادله رگرسیون باال باشد بدین معنی است که بین متغیرهای
مستقل همبستگی باالئی وجود دارد و ممکن است با وجود باال بودن  ،مدل دارای اعتبار باالئی
نباشد .بنابراین باید مقدار  vifمتغیرهای مستقل کمتر از  81باشد .در جدول  7نتایج این آزمون
نشان داده شده است.
جدول  - 4آزمون VIF

متغیرها
هموار سازی سود
اقالم تعهدی اختیاری
کیفیت افشاء
کیفیت حسابرسی
بازده دارییها
اهرم مالی
شدت سرمایهگذاری در موجودی کاال
شدت سرمایهگذاری در داراییهای ثابت
اندازه شرکت
منبع :یافتههای پژوهشگر
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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-4-6آزمون ناهمسانی واریانس
در این پژوهش برای تخمین ناهمسانی واریانس از آزمون آرچ استفاده شده است که نتایج آن
90

در جدول  0ارائه شده است و با توجه به نتایج مشاهده شده که سطح معنیداری آزمون بیش از 0
درصد است ،میتوان بیان داشت که مدلهای پژوهش برای آزمون فرضیهها دارای ناهمسانی
واریانس نبوده و برای انجام و آزمون فرضیهها مناسب بودهاند.
جدول  -5آزمون ناهمسانی واریانسها
شرح

آماره آزمون

معنیداری

فرضیه اول
فرضیه دوم
فرضیه سوم
فرضیه چهارم

1/133
1/133
1/139
1/131

1/100
1/100
1/101
1/171

منبع :یافتههای پژوهشگر

-5-6آزمون نهایی فرضیه فرعی اول
فرضیه فرعی اول :هموارسازی سود رابطه معناداری با نرخ مؤثر مالیاتی دارد.
در یک معادله رگرسیون چند متغیره ،چنانچه متغیر وابسته تحت تأثیر متغیرهای مستقل و
کنترلی قرار نداشته باشد ،باید تمامی ضرایب متغیرهای مستقل و کنترلی در معادله ،مساوی صفر
باشد .از این رو ،باید معنادار بودن معادله رگرسیون مورد آزمون قرار گیرد .این کار با استفاده از
آماره  Fانجام میشود .همانطور که در جدول  1مالحظه میشود ،مقدار آماره  Fو سطح معناداری
مربوط به این آماره ،بیانگر این است که فرضیه صفر آماری که همان بیمعنا بودن کل مدل (صفر
بودن تمام ضرایب) است ،رد می شود و مدل رگرسیون برآورد شده ،در کل معنادار است .در این
مدل ،ضریب تعیین برابر با  1/71است .یعنی  71درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای
مستقل و کنترلی قابل توضیح است .همچنین ،مقدار آماره دوربین -واتسون مدل که برابر با 8/11
است ،در فاصله بین  8/011و  9/011قرار دارد و نشاندهنده این است که بین خطاهای مدل خود
همبستگی وجود ندارد.
همانطور که در جدول  1مالحظه میشود ،ضریب مثبت متغیر مستقل مورد بررسی ،بیانگر
رابطه مثبت شاخص هموارسازی سود با نرخ مؤثر مالیاتی است .سطح معناداری مربوط به آماره t
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متغیر مستقل نیز بیانگر این است که این تأثیرگذاری از لحاظ آماری معنادار است .بنابراین ،فرضیه
فرعی اول پژوهش در سطح اطمینان  10درصد پذیرفته میشود.
جدول  -6آزمون نهایی فرضیه اول
Y1it=a+β1X1it+ β2CO1it+β3CO2 it+β4CO3 it+β5CO4 it+β6CO5 it + ε

متغیر مستقل

ضرایب

انحراف معیار

آماره آزمون

هموارسازی سود

1/8397

1/1930

0/17

1/11

بازده دارییها

-8/103

1/811

-0/91

1/11

اهرم مالی

-1/1779

1/811

-1/777

1/101

شدت سرمایهگذاری در موجودی کاال

-1/1111

1/811

-1/030

1/019

شدت سرمایهگذاری در داراییهای ثابت

1/811

1/893

8/09

1/897

اندازه شرکت

-1/1819
1/778

1/997
1/711

-1/111
1/183

1/131
1/031

C

ضریب تعیین

1/717

ضریب تعیین تعدیل شده

1/798

آزمون فیشر

83/71

سطح معنیداری فیشر

1/11

آزمون دوربین واتسون

8/11

آماره چاو (معناداری)

معنیداری

)1/8(1/971

آماره هاسمن (معناداری) )1/111(111

منبع :یافتههای پژوهشگر

با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه فرعی اول پژوهش ،به نظر میرسد که با افزایش
شاخص هموارسازی سود ،نرخ مؤثر مالیاتی به صورت معناداری افزایش مییابد .بنابراین ،میتوان
چنین نتیجهگیری کرد که هموارسازی سود ،ارتباط معناداری با نرخ مؤثر مالیاتی دارد.
 -6-6آزمون نهایی فرضیه دوم
فرضیه فرعی دوم :اقالم تعهدی اختیاری رابطه معناداری با نرخ مؤثر مالیاتی دارد.
همانطور که در جدول  7مالحظه میشود ،مقدار آماره  Fو سطح معناداری مربوط به این
آماره ،بیانگر این است که فرضیه صفر آماری که همان بیمعنا بودن کل مدل (صفر بودن تمام
ضرایب) است ،رد می شود و مدل رگرسیون برآورد شده ،در کل معنادار است .در این مدل ،ضریب
تعیین برابر با  1/01است .یعنی  01درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و
کنترلی قابل توضیح است .همچنین ،مقدار آماره دوربین -واتسون مدل که برابر با  8/11است ،در
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /33تابستان 1331

یحیيحساسیگانه ،اسحاقبهشورومسعودشکريکیاني

 21

فاصله بین  8/011و  9/011قرار دارد و نشاندهنده این است که بین خطاهای مدل ،خود
همبستگی وجود ندارد.
جدول  -7آزمون نهایی فرضیه دوم
Y1it=a+β1X1it+ β2CO1it+β3CO2 it+β4CO3 it+β5CO4 it+β6CO5 it + ε

متغیر مستقل

ضرایب

اقالم تعهدی اختیاری

1/871

1/1973

بازده دارییها

-8/101

1/811

اهرم مالی

-1/133

1/811

-1/383

شدت سرمایهگذاری در موجودی کاال

-1/117

1/810

-1/778

1/137

شدت سرمایهگذاری در داراییهای ثابت

1/811

1/893

8/1

1/811

اندازه شرکت

-1/1897
1/773

1/991
1/710

-1/100
1/071

1/100
1/019

C

معنیداری

انحراف معیار

آماره آزمون
1/83

1/11

-0/39

1/11
1/707

ضریب تعیین

1/018

آماره چاو (معناداری)

)8/1(1/911

ضریب تعیین تعدیل شده

1/711

آماره هاسمن (معناداری)

)1/111(111

آزمون فیشر

87/11

سطح معنی داری فیشر

1/11

آزمون دوربین واتسون

8/11
منبع :یافتههای پژوهشگر

همانطور که در جدول  7مالحظه میشود ،ضریب مثبت متغیر مستقل مورد بررسی ،بیانگر
رابطه مثبت اقالم تعهدی اختیاری با نرخ مؤثر مالیاتی است .سطح معناداری مربوط به آماره t
متغیر مستقل نیز بیانگر این است که این رابطه از لحاظ آماری معنادار است .بنابراین ،فرضیه فرعی
دوم پژوهش در سطح اطمینان  10درصد پذیرفته میشود .ضریب و سطح معناداری آماره  tمربوط
به متغیرهای کنترلی نیز بیانگر این است که اهرم مالی و شدت سرمایهگذاری در موجودی کاال
دارای رابطه منفی و معنادار با نرخ مؤثر مالیاتی است.
با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه فرعی دوم پژوهش ،به نظر میرسد که با افزایش
اقالم تعهدی اختیاری و در نتیجه کاهش شفافیت گزارشگری مالی ،نرخ مؤثر مالیاتی به صورت
معناداری افزایش مییابد .بنابراین ،میتوان چنین نتیجهگیری کرد که افزایش اقالم تعهدی
اختیاری ،افزایش نرخ مؤثر مالیاتی را به دنبال دارد.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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 -7-6آزمون نهایی فرضیه سوم
فرضیه فرعی سوم :کیفیت افشاء رابطه معناداری با نرخ مؤثر مالیاتی دارد.
همانطور که در جدول  1مالحظه میشود ،مقدار آماره  Fو سطح معناداری مربوط به این
آماره ،بیانگر این است که فرضیه صفر آماری که همان بیمعنا بودن کل مدل (صفر بودن تمام
ضرایب) است ،رد می شود و مدل رگرسیون برآورد شده ،در کل معنادار است .در این مدل ،ضریب
تعیین برابر با  1/01است .یعنی  01درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و
کنترلی قابل توضیح است .همچنین ،مقدار آماره دوربین -واتسون مدل که برابر با  8/11است ،در
فاصله بین  8/011و  9/011قرار دارد و نشاندهنده این است که بین خطاهای مدل خود
همبستگی وجود ندارد.
جدول  -8آزمون نهایی فرضیه فرعی سوم
Y1it=a+β1X1it+ β2CO1it+β3CO2 it+β4CO3 it+β5CO4 it+β6CO5 it + ε

متغیر مستقل

ضرایب

انحراف معیار

آماره آزمون

معنیداری

کیفیت افشاء
بازده دارییها

-1/1899
-8/107

1/117
1/913

-3/0
-0/81

1/188
1/11

اهرم مالی

-1/171

1/811

-1/701

1/171

شدت سرمایهگذاری در موجودی کاال

-1/831

1/810

-1/771

1/700

شدت سرمایهگذاری در داراییهای ثابت

1/817

1/897

8/77

1/871

-1/911

1/717

اندازه شرکت

-1/1188

1/997

C

1/199

1/710
1/013

1/183
آماره چاو (معناداری)

1/781
)8/1(1/971

ضریب تعیین تعدیل شده

1/070

آماره هاسمن (معناداری)

)1/111(111

آزمون فیشر

1/81

سطح معنی داری فیشر

1/11

آزمون دوربین واتسون

8/11

ضریب تعیین
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همانطور که در جدول  1مالحظه میشود ،ضریب منفی متغیر مستقل مورد بررسی ،بیانگر
رابطه منفی کیفیت افشا با نرخ مؤثر مالیاتی است .سطح معناداری مربوط به آماره  tمتغیر مستقل
نیز بیانگر این است که این رابطه از لحاظ آماری معنادار است .بنابراین ،فرضیه فرعی سوم پژوهش
در سطح اطمینان  10درصد پذیرفته میشود.
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با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه فرعی سوم پژوهش ،به نظر میرسد که با افزایش
کیفیت افشا و در نتیجه افزایش شفافیت گزارشگری مالی ،نرخ مؤثر مالیاتی به صورت معناداری
کاهش مییابد .بنابراین ،میتوان چنین نتیجهگیری کرد که ،افزایش کیفیت افشا کاهش نرخ مؤثر
مالیاتی را به دنبال دارد.
 -8-6آزمون نهایی فرضیه چهارم
فرضیه چهارم :کیفیت حسابرسی رابطه معناداری با نرخ مؤثر مالیاتی دارد.
همانطور که در جدول  1مالحظه میشود ،مقدار آماره  Fو سطح معناداری مربوط به این
آماره ،بیانگر این است که فرضیه صفر آماری که همان بیمعنا بودن کل مدل (صفر بودن تمام
ضرایب) است ،رد میشود و مدل رگرسیون برآورد شده ،در کل معنادار است .در این مدل ،ضریب
تعیین برابر با  1/31است .یعنی  31درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و
کنترلی قابل توضیح است .همچنین ،مقدار آماره دوربین -واتسون مدل که برابر با  8/1است ،در
فاصله بین  8/011و  9/011قرار دارد و نشاندهنده این است که بین خطاهای مدل خود
همبستگی وجود ندارد.
جدول  -9آزمون نهایی فرضیه فرعی چهارم
Y1it=a+β1X1it+ β2CO1it+β3CO2 it+β4CO3 it+β5CO4 it+β6CO5 it + ε

متغیر مستقل

ضرایب

انحراف معیار

آماره آزمون

کیفیت حسابرسی

-1/881

1/101

-9/31

1/178

بازده دارییها

-1/117

1/917

-07/13

1/11

اهرم مالی

-1/1117

1/811

-1/011

1/011

شدت سرمایهگذاری در موجودی کاال

-1/801

1/810

-1/171

1/317

شدت سرمایهگذاری در داراییهای ثابت

1/987

1/897

8/77

1/119

اندازه شرکت

-1/119
1/019

1/991
1/718

-1/971
1/717

1/719
1/77

C

معنیداری

ضریب تعیین

1/311

آماره چاو (معناداری)

)1/8(1/978

ضریب تعیین تعدیل شده

1/379

آماره هاسمن (معناداری)

)1/111(111

آزمون فیشر

0/7

سطح معنی داری فیشر

1/11

آزمون دوربین واتسون

8/17
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همانطور که در جدول  1مالحظه می شود ،ضریب منفی متغیر مستقل مورد بررسی ،بیانگر
رابطه منفی کیفیت حسابرسی با نرخ مؤثر مالیاتی است .سطح معناداری مربوط به آماره  tمتغیر
مستقل نیز بیانگر این است که این رابطه از لحاظ آماری معنادار است .بنابراین ،فرضیه فرعی چهارم
پژوهش در سطح اطمینان  10درصد پذیرفته میشود.
با توجه به نتایج بدست آمد ه از آزمون فرضیه فرعی چهارم پژوهش ،به نظر میرسد که با
افزایش کیفیت حسابرسی و در نتیجه افزایش شفافیت گزارشگری مالی ،نرخ مؤثر مالیاتی به صورت
معناداری کاهش مییابد .بنابراین ،میتوان چنین نتیجهگیری کرد که افزایش کیفیت حسابرسی،
کاهش نرخ مؤثر مالیاتی را به دنبال دارد.
 -7بحث و نتیجهگیری
نتایج حاصل از آزمون فرضیههای فرعی اول و دوم حاکی از آن است که هموارسازی سود و
اقالم تعهدی اختیاری به عنوان معیار دستکاری سود ،دارای رابطه معنادار و مثبت با نرخ مؤثر
مالیاتی است .یکی از دالئل این امر ،میتواند این باشد که احتماالً شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران ،هموارسازی سود را با استفاده از اقالم تعهدی انجام میدهند؛ که این
یافته با یافتههای دیفاند و بارک ( )8117مطابقت دارد .در زمینه هموارسازی درآمد مشمول
مالیات ،شرکتها ممکن است درآمد مشمول مالیات دوره جاری را در ازای مزایای دیگر افزایش
دهند و یا اینکه به منظور بهرهبرداری از پیش بینی کاهش نرخ مالیات در آینده ،درآمد مشمول
مالیات را به آینده انتقال دهند .به عبارت دیگر در صورتی که ارزش فعلی مزایای مالیاتی آتی بیش
از هزینه درآمد مشمول مالیات در دوره جاری باشد ،شرکتها ممکن است به صورت عقالنی هزینه
دوره جاری را به خاطر مزایای آتی هموارکنند و هموارسازی مستلزم به تعویق انداختن درآمد
مشمول مالیات به زمانهای آینده باشد .همچنین شرکتها ممکن است درآمد مشمول مالیات دوره
جاری را در ازای مزایای دیگر افزایش دهند که در نهایت افزایش نرخ مؤثر مالیاتی را به دنبال دارد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی سوم حاکی از آن است که کیفیت افشا به عنوان معیاری
مستقیم از شفافیت گزارشگری مالی ،دارای رابطه معنادار و منفی با نرخ مؤثر مالیاتی است .بر این
اساس ،افزایش کیفیت افشای اطالعات کاهش هزینه مالیات را برای شرکتهای مورد بررسی به
دنبال دارد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی چهارم حاکی از آن است که کیفیت حسابرسی به عنوان
معیاری مستقیم از شفافیت گزارشگری مالی ،دارای تأثیر معنادار و منفی بر نرخ مؤثر مالیاتی است.
بر اساس اد بیات موجود ،حسابرس ممکن است به طور همزمان دو نقش متفاوت و مجزا را به عنوان
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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حسابرس و به عنوان مشاوره مالیاتی برای شرکتها ایفا کند .طبق ادبیات حسابرسی ،مؤسسات
حسابرسی به دنبال آموزش بیشتر کارکنان و افراد حرفهای خود و افزایش سطح تخصص آنان در
زمینههای مختلف و از جمله مالیات هستند (فرگوسن و همکاران .)9113 ،در پژوهشهای گذشته
نشان داده شده است که تخصص و دانش حسابرس در زمینههای مالیاتی ،از عوامل کلیدی مورد
توجه شرکتهای صاحبکار در جهت برنامهریزی مالیاتی است (بونر و همکاران .)8119 ،گلیسون و
میلز ( )9188معتقدند از آنجا که هزینه مالیات نیازمند درک عمیق از استانداردهای گزارشگری
مالی و قوانین مالیاتی است که راهبردهای مالیاتی شرکت را احاطه کرده است ،ارزیابی حسابرس از
حساب هزینه مالیات به احتمال زیاد محصول کار مشترک متخصصان مالیاتی و حسابرسی است.
کینی و همکاران ( ) 9117نیز در این زمینه معتقدند که تخصص و دانش ایجاد شده ناشی از ارائه
خدمات غیرحسابرسی به انجام بهتر حسابرسی صورتهای مالی کمک میکند و بالعکس ،که
اصطالحاً به آن انتقال دانش گفته میشود .طبق این مفهوم ،متخصصان کلی در حسابرسی ،توانایی
فراهم کردن خدمات برتر و ایجاد تمایز رقابتی بیشتری را دارند زیرا گسترش تخصص در یک زمینه
(مثالً حسابرسی صورتهای مالی) سایر تخصصها را در حوزههای عملیاتی دیگر (مثالً حسابرسی
مالیاتی) تکمیل می کند .به احتمال زیاد با ترکیب تخصص کلی حسابرس و تخصص مالیاتی آن با
یکدیگر ،زمینه مناسبی برای گسترش راهبردهای مالیاتی برای شرکتهای صاحبکار نسبت به
شرکت هایی که دارای کارشناسان متخصص نیستند ،فرآهم میشود و در نهایت ،ارائه گزارشهای
مالی شفاف ،نرخ مؤثر مالیاتی پایینتری را برای این گروه از شرکتها به دنبال دارد (میدو و
شاکلفرد .)9117 ،91
با توجه به یافتههای پژوهش ،پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
با توجه به اهمیت شفافیت گزارشگری مالی در بورس ،به سازمان بورس و اوراق بهادار توصیه
میشود که پاداش و مزایایی برای شرکتهای با شفافیت گزارشگری مالی باال و تنبیهاتی برای
شرکتهای با شفافیت گزارشگری مالی پایین در نظر گرفته شود تا شرکتها در جهت ارتقای
جایگاه خود از لحاظ شفافیت گزارشگری مالی و اطالعرسانی مناسب گام بر دارند .بدین ترتیب،
بورس اوراق بهادار تهران میتواند از پیامدهای کیفیت افشای مناسب (از قبیل تخصیص بهینه
منابع در اقتصاد و کارایی اطالعاتی) بهرهمند شود.
با توجه به تأثیر مثبت و سازنده "دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکتهای ثبت شده نزد
سازمان" در بهبود شفافیت گزارشگری مالی پیشنهاد میشود که قوانین ،مقررات و
دستورالعملهای مشابهی مصوب شود .تصویب چنین قوانینی ،انگیزه و اطمینان کافی را در
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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سرمایهگذاران نسبت به حفظ حقوق آنها ایجاد خواهد کرد که این امر به نوبه خود باعث تشویق
سرمایهگذاری در بورس خواهد شد.
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