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هدف این پژوهش ،بررسی تاثیر گزارشگری مالیاتی متهورانه بر احتمال وجود تقلب در صورتهای مالی،
برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .با توجه به اجرای طرح جامع مالیاتی و
اجرای استاندارد شماره  35مالیات بر درآمد  ،استراتژی متهورانه مالیاتی شرکتها می تواند مبنای
سنجش میزان احتمال تقلب در صورتهای مالی  ،مورد استفاده سهامداران و اعتبار دهندگان و مراجع
نظارتی قرار گیرد .بدین منظور چهار فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و دادههای مربوط به 155
شرکت عضو بورس اوراق بهادارتهران برای دورهی زمانی بین سالهای  1386تا  13۹5مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت .الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش رگرسیون لوجستیک ،بررسی و آزمون شد.
نتایج پژوهش نشان داد ،متغیر تفاوت نرخ قانونی و نرخ موثر مالیاتی به عنوان شاخص مستقیم گزارشگری
مالیاتی متهورانه اثر مثبت معناداری بر احتمال وجود تقلب در صورتهای مالی دارد .عالوه بر این ،نتایج
موید آن است ،متغیر تفاوت بین نسبت سود عملیاتی به فروش و ضریب سودآوری صنعت به عنوان
شاخص معکوسی از گزارشگری مالیاتی متهورانه اثر منفی معناداری بر احتمال وجود تقلب در صورتهای
مالی دارد .از سوی دیگر ،نتایج نشان داد ،متغیرهای تفاوت سود ابرازی و سود مشمول مالیات قطعی شده
توسط سازمان امور مالیاتی و مدیریت سود (حداقل سازی سود ) اثر معناداری بر احتمال وجود تقلب در
صورتهای مالی ندارد.
واژههای کلیدی :احتمال تقلب در صورتهای مالی ،گزارشگری مالیاتی متهورانه  ،مدیریت سود (حداقل
سازی سود)  ،ضریب سودآوری صنعت.
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مقدمه
امروزه درآمدهای مالیاتی یکی از مهمترین منابع درآمدی در بودجه اکثر دولتها به ویژه کشورهای توسعه
یافته بوده و به عنوان یک شاخص اقتصادی در رتبهبندی کشورها میباشد .این در حالیست که
درکشورهای توسعه نیافته ،اتکاء دولت به درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی و زیرزمینی همچون
نفت خام به جای مالیات که در حقیقت فروش سرمایه محسوب میگردد مشکالت ساختاری به وجودآورده
که با نوسانات قیمت جهانی اینگونه منابع طبیعی ،بودجه آن کشور تحت تأثیر قرار می گیرد .با توجه به
اهمیت اتکا به درآمدهای مالیاتی و عدم اتکا به درآمدهای نفتی به خصوص در شرایط تحریم ،وصول
مالیات عادالنه و جلوگیری از فرارهای مالیاتی حایز اهمیت میباشد [.]6
افزون بر این ،تقلب هر اقدام عمدی یا حذف و از قلم انداختن طرحریزی شده است که به منظور فریب یا
اغفال دیگران صورت میگیرد .تمام افراد جامعه فارغ از هرگونه فرهنگ و مذهب یا هر ویژگی دیگری ،در
معرض وسوسه ارتکاب به تقلب هستند .طبق استاندارد  240حسابرسی ،تقلب هرگونه اقدام عمدی توسط
یک یا چند نفر از مدیران اجرایی ،ارکان راهبری ،کارکنان ،یا اشخاص ثالث که متضمن فریبکاری برای
برخورداری از مزیتی ناروا یا غیر قانونی است .تقلب در گزارش مالی می تواند تاثیری مخرب بر گزارش
شرکت داشته باشد تا نقطهای که ماهیت شرکت به مخاطره افتد .در ایران آمارهای رسمی از تقلبها ارائه
نمیشود و تنها آمارهای غیررسمی یافت شده در برخی روزنامهها حجم فساد مالی را بااهمیت نشان
میدهد که موجب توجه جامعه به موضوع کشف تقلبهای مالی شده است .همچنین براساس مطالعات
انجام شده ،اکثر کشورهای توسعه یافته ،سازمانی رسمی برای گزارش آمار مرتبط با بروز تقلب و معرفی
شرکتهای متقلب دارند؛ چراکه نتایج تحقیقات پیشین تاثیر مثبت این گزارشها را بر پیشگیری و کشف
تقلبهای آتی نشان داده است .با توجه به مطالب مطرح شده ،در این پژوهش سعی شده تا به بررسی نقش
گزارشگری مالیاتی متهورانه بر احتمال وجود تقلب پرداخته شود.
مبانی نظری پژوهش
تقلب مفاهیم قانونی وسیعی دارد .اما به طور عمومی ،فعلی است ارادی جهت به دست آوردن مزایای
غیرمنصفانه و غیرقانونی .تخلف ،نیز سوءرفتاری است که به نقض قوانین ،مقررات ،رویههای داخلی سازمان
و عدم توجه به انتظارات بازار از اعمال رفتار اخالقی در تجارت اطالق میشود.
روشهای متعددی برای تقلب در گزارشگری مالی وجود دارد ،از آن جمله میتوان به تقلب از طریق تغییر
روشهای حسابداری ،تغییر در برآوردهای مدیریت ،شناسایی نادرست درآمدها و هزینهها و کاربرد نادرست
یا استفاده افراطی و تفریطی از استانداردهای حسابداری اشاره نمود [ .]7در تهیه گزارشات مالی
استانداردهای حسابداری نقش ویژهای دارند .استفاده افراطی و تفریطی (انگیزه فرصت طلبی) از
استانداردهای حسابداری با انگیزه عدم انتفاع به مالکان (رویکرد غیر اخالقی) مصداقی از تقلب در
گزارشگری مالی میباشد و همچنین در صورت استفاده افراطی و جانبدارانه از این اصول و استانداردها در
اجرای مدیریت سود ،منجر به تقلب در گزارشگری مالی خواهد شد [.]۹
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گزارشگری متهوارنه مالیاتی اغلب به عنوان مدیریت کاهشی درآمد مشمول مالیات از طریق فعالیت ها و
اقدامات برنامه ریزی مالیاتی یاد می شود که می تواند قانونی یا غیرقانونی باشد .از جمله ابزارهای اعمال
سیاست های متهورانه مالیاتی عبارتند از :دستیابی نادرست به معافیت مالیات بر درآمد ،درج هزینه های
غیرواقعی ،استفاده از سیاستهای هموارسازی سود برای کاهش سود مشمول مالیات.
با توجه به مباحث مطرح شده این استدالل وجود دارد که شرکتهایی که دارای گزارشگری مالیاتی
متهورانه هستند نسبت به سایر شرکتها در معرض احتمال تقلب بیشتری در گزارشگری مالی باشند .چرا
که با توجه به تعریفی که از گزارشگری مالیاتی متهورانه ارائه شد .شرکتهای دارای گزارشگری مالیاتی
متهورانه از طریق اختیارات و رویههای متفاوت حسابداری اقدام به دستکاری رو به پایین سود مشمول
مالیات خواهند کرد .در نتیجه این استدالل وجود دارد این شرکتها احتماال با تقلب بیشتری در
گزارشگری مالی مواجه باشند.
پیشینۀ پژوهش
پژوهش های خارجی
آوانگ و همکاران [ ]8به بررسی عوامل رفتاری موثر بر تمایل به تقلب در گزارشگری مالی با استفاده از
نظریه عمل منطقی پرداخته و دریافتند که نگرش و هنجارهای انتزاعی در افراد ،با تمایل به تقلب در
گزارشگری مالی رابطه مثبتی دارد.
مک گوایر و همکاران [ ]11به بررسی رابطه تخصص مالیاتی حسابرسان و سطح اجتناب مالیاتی شرکت
ها پرداختند .نتایج پژوهش آنها بیانگر آن بود زمانی که موسسات حسابرسی یک متخصص مالیاتی باشند
مشتریان آنها که خدمات مالیاتی را از این موسسات دریافت می کنند بیشتر درگیر اجتناب مالیاتی هستند.
از سوی دیگر ،نتایج حاکی از آن بود شرکت هایی که موسسات حسابرسی آن ها متخصص کلی صنعت
هستند دارای سطح اجتناب مالیاتی باالتری نسبت به سایر شرکت ها هستند..
لیزوسسکی و پیت من [ ،]10به بررسی ارتباط بین تقلب در گزارش دهی مالیاتی و تقلب در حسابداری
با اتکا به چند معیار برای اجتناب مالیاتی شامل نرخ های موثر مالیاتی و اختالفهای دائمی مالیات و
گزارش کمیسیون امنیت بورس اوراق بهادار آمریکا در مورد شرکتهای متقلب پرداختند .نتایج آنها نشان
میدهد که شرکتهای متقلب به احتمال کمتری اجتناب مالیاتی دارند .به بیان دیگر ،شرکتهایی که
اجتناب مالیاتی دارند به احتمال کمتری مرتکب تقلب حسابداری می شوند توجیه آنها این بود که
شرکتهایی که در گزارشهای مالی خود تقلب دارند سعی میکنند اجتناب مالیاتی کمتری داشته باشند،
تا نظارت بیرونی بر آنها کمتر شود و احتمال کشف تقلب نیز کاهش یابد.
پزوهش های داخلی
امینی  ،عرب مازار و صمدی [ ]2در سال  13۹3پژوهشی با عنوان تقلب و مسئولیت مدیران و حسابرسان
در پیشگیری از تقلب انجام دادند.آنها بیان کردند که مدیریت با تعیین اهداف  ،سیاست ها  ،رویه های
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مناسب و انتصاب افراد الیق توان این را دارد که موثرترین و مهمترین رکن در تشخیص ،پیشگیری و
کشف تقلب باشد.
سلطانی و محسنی []4در سال  13۹7پژوهشی با عنوان سیاست تقسیم سود در شرکتهای مشکوک به
تقلب انجام دادند.آنها بیان کردند که سود تقسیمی با تقلب رابطه معکوس معنادار دارد یعنی شرکتهایی
که تقسیم سود سهام دارند کمتر از دیگران احتمال دارد مرتکب تقلب شوند.
جابری و همکاران [ ]3در سال  13۹7پژوهشی با عنوان بررسی رابطه نوع اظهارنظر و اندازه موسسه
حسابرسی با اجتناب از مالیات با استفاده از روش دومرحلهای هکمن انجام دادند 0آنها بیان کردند که
اظهارنظر حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی با اجتناب مالیاتی شرکت رابطه معناداری دارند.
فاطمه راهنما و یونس بادآور نهندی[ ]5در سال  13۹8تاثیر نرخ موثر مالیاتی بر ساختار سرمایه ،تصمیمات
سرمایه گذاری و سود تقسیمی سهام انجام دادند نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که نرخ مؤثر
مالیاتی بر نسبت بدهی (اهرم مالی) در ساختار سرمایه تاثیر منفی دارد .همچنین نرخ موثر مالیاتی بر
ساختار سررسید بدهی و تصمیمات سرمایه گذاری و سود تقسیمی سهام تأثیری ندارد.
ابراهیمی ،بهرامی نسب و باغبان [ ]1در پژوهشی نشان دادند که کیفیت حسابرسی اثر منفی و معناداری
بر احتمال گزارشگری متقلبانه در صورتهای مالی دارد ،به عبارت دیگر با افزایش کیفیت حسابرسی
احتمال تقلب و میزان مدیریت سود کاهش مییابد ،همچنین نتایج تحقیق بیانگر رابطه منفی و معناداری
بین رعایت حقوق سهامداران و احتمال گزارشگری متقلبانه میباشد.
فرضیههای پژوهش
با توجه به مبانی نظری مطرح شده و پژوهشهای پیشین ،فرضیههای پژوهش به صورت زیر تدوین شده
است:
فرضیه اول :تفاوت سود ابرازی و سود مشمول مالیات با احتمال وجود تقلب در صورت های مالی ارتباط
معناداری دارد.
فرضیه دوم :بین تفاوت نرخ قانونی و نرخ موثر مالیاتی با احتمال وجود تقلب در صورت های مالی ارتباط
معناداری دارد.
فرضیه سوم :تفاوت بین نسبت سود عملیاتی به فروش و ضریب سودآوری صنعت با احتمال وجود تقلب
در صورت های مالی ارتباط معناداری دارد.
فرضیه چهارم :مدیریت سود (حداقل سازی) با احتمال وجود تقلب در صورت های مالی ارتباط معناداری
دارد.
روششناسی پژوهش
روش پژوهش
این پژوهش با توجه به عدم امکان کنترل کلیه متغیرهای مربوط نمیتواند از نوع پژوهشات تجربی محض
باشد اما ،با توجه به تجزیه و تحلیل اطالعات گذشته ،این پژوهش از نوع پژوهشات نیمه تجربی است.
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همچنین ،با توجه به اینکه نتایج بدست آمده از پژوهش به حل یک مشکل یا موضوع خاص میپردازد ،از
لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش نیز از نوع تجزیه و تحلیل همبستگی با رویکرد رگرسیونی است.
جامعه و نمونهی آماری
جامعه آماری شامل کلیه شرکتهای بورسی در طول دوره زمانی سالهای  1386تا  13۹5بوده است.
چگونگی انتخاب نمونه ،به صورتی بوده است که در هر مرحله از میان تمامی شرکتهای بورسی در ابتدای
سال  ،1385شرکتهایی که حائز ویژگیهای زیر نبودهاند ،حذف شده و شرکتهای موجود برای انجام
آزمون انتخاب شدند:
 .1شرکتها باید در طول دوره زمانی مورد رسیدگی تداوم فعالیت داشته و به صورت مداوم در بورس
فعال باشند.
 .2نمونه آماری تنها دربرگیرنده شرکتهای تولیدی و صنعتی است.
 .3سال مالی شرکتها منتهی به  2۹اسفند ماه باشد.
 .4در نهایت تعداد 155شرکت ،در برگیرنده  1550سال-شرکت انتخاب گردید
الگوها و متغیرهای پژوهش
الگوهای و مدل پژوهش به شرح زیر برای انجام آزمون فرضیههای انتخاب شده است.
𝐹𝑟𝑜𝑢𝑑𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐵𝑇𝐵𝑖,𝑡 + 𝛽2 𝐸𝑇𝑅𝐷𝑖,𝑡 + 𝛽3 𝐸𝐶𝐷𝑖,𝑡 +𝛽4 𝑃𝑀𝑀𝑃𝑖,𝑡 +
𝛽5 𝐹𝑅𝑆𝑖,𝑡 + 𝛽6 𝑅𝑃𝑇𝑖,𝑡 + 𝛽7 𝐿𝐶𝐴𝑖,𝑡 + 𝛽8 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡 +𝛽9 𝐴𝑔𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽10 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑖,𝑡 +
𝑡𝛽11 𝐿𝑒𝑣𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,
متغیر وابسته پژوهش
احتمال خطر تقلب ( 𝒕 :)𝑭𝒓𝒐𝒖𝒅𝒊,متغیر وابسته در این پژوهش ،احتمال وقوع تقلب در صورتهای
مالی است که برای اندازه گیری آن مطابق با استاندارد حسابرسی شماره  240با عنوان مسئولیت حسابرس
در ارتباط با تقلب که در آن عالئم نشان دهنده احتمال وجود تحریفهای ناشی از تقلب و اشتباه در
صورتهای مالی اشاره شده است استفاده می گردد .چنانچه هر یک از این عالئم مندرج در استاندارد
حسابرسی شماره  240در بندهای تعدیلی گزارش های حسابرسی ساالنه شرکت آورده شود ،مقدار آن
برابر با یک و در غیر این صورت عدد صفر خواهد بود.
در ادامه از روش خوشه بندی k – meansبرای تفکیکهای شرکت نمونه به متقلب و غیرمتقلب استفاده
خواهد شد .خوشهبندی تخصیص اشیا به گروهها(خوشهها) است به گونهای که اشیای یک خوشه نسبت
به اشیای خوشههای متفاوت شباهت بیشتری با یکدیگر دارند.
متغیرهای مستقل پژوهش
اختالف سود مشمول مالیات قطعی توسط سازمان امور مالیاتی و سود ابرازی شرکت در اظهارنامه تسلیمی
( 𝑡 .:)𝐵𝑇𝐵𝑖,تفاوت مالیات ابرازی و مالیات قطعی ،به عنوان متغیری جهت گزارشگری متهورانه مالیاتی
در نظر گرفته میشود .همچنین ،جهت همگن سازی متغیر بر جمع داراییهای تقسیم شده است.
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تفاوت نرخ قانونی و نرخ موثر مالیاتی ( 𝒕 :)𝑬𝑻𝑹𝑫𝒊,نرخ موثر مالیاتی از تقسیم میزان مالیات قطعی
پرداخت شده هر سال بر سود قبل از مالیات به دست میآید .تفاوت بین این نرخ مالیات قانونی و نرخ
موثر مالیاتی ،به عنوان معیار و متغیری جهت اندازهگیری ،گزارشگری متهورانه مالیاتی میباشد.
تفاوت بین نسبت درآمد مشمول مالیات به فروش وضریب سودآوری صنعت ( 𝒕 :)𝑬𝑪𝑫𝒊,در
مواردی که از طرف مراجع دولتی ذیربط برای تولید یا فروش کاالیی ،نرخ سود معینی ،مشخص شده
است .میزان سود آوری و حاشیه سود از سوی مراجع قانونی از قبیل سازمان تعزیرات و یا شورای رقابت
و سازمان امور مالیاتی تعیین و برآورد میگردد .بطور نمونه در اجرای مقررات بند (الف) ماده  154قانون
مالیاتهای مستقیم  ،کمیسیون تعیین ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با مشارکت بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران ،سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران ،سازمان نظام مهندسی ،اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران ،اتاق اصناف تهران و سازمان امور مالیاتی کشور با حضور
نمایندگان مراجع مذکور طی جلسات متعدد تعیین میگردد .
بنابراین تفاوت بین نسبت درآمد مشمول مالیات به فروش و ضریب سودآوری صنعت به عنوان متغیر
اندازهگیری گزارشگری متهورانه مالیاتی میباشد .
مدیریت سود (حداقل سازی سود) ( 𝒕 :)𝑷𝑴𝑴𝑷𝒊,مدیریت سود به شکل حداقل سازی سود به جهت
پرداخت مالیات کمتر  ،به عنوان یکی از متغیرهای گزارشگری متهورانه مالیاتی در نظر گرفته میشود.
مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی است که در این تحقیق برای کمی کردن آن از مدل کازینک برابر
مدل ذیل استفاده می گردد.
)+

𝒕𝑷𝑷𝑬𝒊,
𝟏𝑨𝒊,𝒕−

( 𝟑𝜷 ) +

𝒕∆𝑹𝑬𝑽𝒊,𝒕 −∆𝑹𝑬𝑪𝒊,
𝟏𝑨𝒊,𝒕−

( 𝟐𝜷

𝟏
)+
𝟏𝑨𝒊,𝒕−

( 𝟏𝜷 = 𝜷 +
𝒕𝜺𝒊,

𝒕𝑻𝑨𝒊,

𝟎
𝟏𝑨𝒊,𝒕−
𝒕𝑪𝑭𝑶𝒊,
𝑨 ( 𝟒𝜷
)+
𝟏𝒊,𝒕−

باقی مانده کازنیک به عنوان معیار اندازهگیری مدیریت سود در نظر گرفته میشود .مقادیر منفی بیانگر
نقاط پایین خط رگرسیون است .یعنی ،مقادیر واقعی اقالم تعهدی در این نقاط کمتر از مقادیر پیشبینی
شده هستند .لذا مدیریت سود در این نقاط حداقل سازی سود میباشد.
متغیرهای کنترل پژوهش
تجدید ارائه در صورتهای مالی ( 𝒕 : )𝑭𝑹𝑺𝒊,جهت اندازه گیری این متغیر اگر صورتهای مالی
سنواتی بابت تعدیالت سنواتی ناشی از اشتباه تجدید ارایه شده باشد یک درغیر اینصورت صفر استفاده
میشود.
معامالت با اشخاص وابسته ( 𝒕 :)𝑹𝑷𝑻𝒊,این متغیر بصورت " خرید کاالها و خدمات اشخاص وابسته +
فروش کاالها و خدمات به اشخاص وابسته" اندازه گیری میگردد که بر اساس مجموع داراییهای شرکت
تعدیل شده است.

169.

بررسی نقش گزارشگری مالیاتی متهورانه در احتمال وجود تقلب...

نقدینگی شرکت ( 𝒕 :)𝑳𝑪𝑨𝒊,نقدینگی پایین احتماالً این انگیزه را برای مدیران فرآهم میکند که مرتکب
تقلب در صورتهای مالی شوند.
اندازة شرکت ( :)SIZEدر این تحقیق به منظور اندازه شرکت از لگاریتم طبیعی کل دارایی ها در پایان
سال مالی شرکت استفاده می شود .
زیاندهی ):(Lossمتغیر موهومی است که اگر شرکت در سال جاری زیان داشته باشد عدد یک و در
غیر این صورت صفر است.
سن شرکت ( :)Ageبرابر است با لگاریتم طبیعی سن شرکت از تاریخ تاسیس آن .
اهرم مالی ( :)LEVبرابر با نسبت کل بدهیها به کل داراییهای شرکت است .
یافتههای پژوهش
آمار توصیفی
*

جدول  .1آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

انحراف

میانگین

میانه

اختالف سود مشمول قطعی و سود ابرازی

0/006

0/004

0/023

تفاوت نرخ قانونی و نرخ موثر مالیاتی

0/144

0/141

0/0۹1

0/250

تفاوت بین نسبت درآمد مشمول مالیات به
فروش وضریب سودآوری صنعت

-0/043

-0/080

0/106

0/307

-0/150

معامالت با اشخاص وابسته

0/562

0/245

0/76۹

1/273

0

نقدینگی شرکت

0/037

0/025

0/038

0/208

0/002

اندازه شرکت

5/۹54

5/۹00

0/658

8/318

4/2۹1

سن شرکت

1/533

1/57۹

0/171

1/81۹

0/845

اهرم مالی

0/617

0/631

0/1۹5

0/۹87

0/104

معیار

بیشینه

کمینه

0/101

0/001
0/011

آمار توصیفی مربوط به متغیرهای دو وجهی
متغیر

انحراف

میانگین

میانه

احتمال خطر تقلب

0/546

1

0/4۹7

مدیریت سود (حداقل سازی سود)

0/523

1

0/4۹۹

1

تجدید ارائه صورتهای مالی

0/808

1

0/3۹3

1

0

زیانده بودن شرکت

0/110

0

0/314

1

0

معیار

بیشینه

کمینه

1

0
0
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با توجه به نتایج بدست آمده از آمارههای توصیفی متغیرهای تحقیق و نزدیک به هم بودن میانگین و
میانه در بیشتر متغیرهای تحقیق ،میتوان بیان کرد که کلیه متغیرها از توزیع مناسبی برخوردار هستند.
افزون بر این ،آمارههای انحراف معیار ،ضریب کشیدگی و چولگی نیز به منظور بررسی نرمال بودن توزیع
دادهها بکار گرفته میشوند .با بررسی معیارهای مذکور میتوان اظهار داشت که دادههای مربوط به
متغیرهای مستقل و وابسته از توزیع نرمال برخوردار هستند زیرا ،متغیرها دارای حداقل فاصله از ارزش
ارایه شده برای کشیدگی میباشند .افزون بر این ،متغیر اهرم مالی دارای میانگین تقریبی  62درصدی
است که نشان دهنده سهم باالی بدهی در ساختار سرمایه شرکتهای ایرانی است .عالوه بر این ،متغیر
نقدینگی شرکت دارای میانگین  0/037است که نشان دهنده نقدینگی ضعیف شرکتهای ایرانی در دوره
پژوهش است .همچنین ،با توجه به میانگین متغیر زیانده بودن شرکت که برابر  0/11است میتوان
نتیجهگیری کرد تقریبا  11درصد سال-شرکتهای نمونه انتخابی در دوره پژوهش با زیان مواجه شدهاند.
ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
*

جدول  .2ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش
1

2

3

4

5

6

7

اختالف سود مشمول مالیات قطعی و
سود ابرازی

1

تفاوت نرخ قانونی و نرخ موثر مالیاتی

-0/20

1

تفاوت نسبت درآمد مشمول به فروش
وضریب سودصنعت

0/25

-0/58

1

معامالت با اشخاص وابسته

-0/02

0/00

-0/11

1

نقدینگی شرکت

-0/02

-0/13

0/16۹

-0/00

1

اندازه شرکت

0/0۹2

0/058

0/01۹

0/021

-0/0۹

1

سن شرکت

-0/01

0/042

0/026

-0/04

-0/05

0/166

1

اهرم مالی

-0/14

0/153

-0/41

0/07

-0/21

0/023

0/005

8

1

با توجه به جدول ( ،)3همانگونه که مشاهده میشود ضریب همبستگی متغیرهای پژوهش منطقی است
که نشان دهندهی عدمهمبستگی ،در بین متغیرهای پژوهش است .در نتیجه ،میتوان ادعا کرد مشکل
همخطی میان متغیرهای پژوهش وجود ندارد.
پایایی متغیرهای پژوهش
در این پژوهش ،با استفاده از آزمون لوین ،لین و چو پایایی متغیرهای پژوهش مورد آزمون قرار گرفت.
نتایج آزمون نشان میدهد که تمامی متغیرها پایا هستند .الزم به توضیح است متغیرهای موهومی در
آزمون پایایی لحاظ نشده است .نتایج این آزمون در جدول ( )4ارائه شده است:
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جدول  .3نتایج آزمون پایایی متغیرها با استفاده از نرم افزار Eviews

*

آمارهی آزمون لوین،

سطح

لین و چو

خطا

اختالف سود مشمول مالیات قطعی و سود ابرازی

-555/5۹

0/000

تفاوت نرخ قانونی و نرخ موثر مالیاتی

-35/701

0/000

تفاوت بین نسبت درآمد مشمول مالیات به فروش وضریب
سودآوری صنعت

-28/655

0/000

معامالت با اشخاص وابسته

-200/57

0/000

نقدینگی شرکت

-17/2۹7

0/000

اندازه شرکت

-3/802

0/000

سن شرکت

-۹3/787

0/000

اهرم مالی

-102/64

0/000

متغیرها

همانطور که مالحظه میشود متغیرهای پژوهش در سطح اطمینان  ۹۹درصد پایا هستند .بنابراین،
میتوان پارامترها را بدون نگرانی از کاذب بودن آنها برآورد کرد.
آزمون هم خطی متغیرهای مستقل و بررسی همسانی واریانس
همخطی به مفهوم وجود ارتباط شدید میان متغیرهای مستقل که توسط آماره  VIFسنجیده میشود.
مقادیر زیر  10برای این آماره نشاندهنده عدم وجود همخطی میان متغیرهای مستقل است .نتایج کسب
شده نشان داد که برای تمامی مقادیر بدست آمده این مقدار برای متغیرهای پژوهش کمتر از حد مجاز
است .بنابراین ،میتوان ادعا کرد هم خطی میان متغیرهای پژوهش مشاهده نشده است .عالوه بر این،
برای بررسی همسانی واریانس میان باقیماندههای مدل ،آزمون والد تعدیل شده بکار گرفته شده است.
این آزمون در نرم افزار استاتا انجام شده است .نتیجه این آزمون برای مدلهای پژوهش بیانگر وجود
همسانی واریانس میان باقیماندههای مدل است .همچنین ،نرمال بودن توزیع باقی ماندههای رگرسیون
نیز بررسی شد که نتایج موید نرمال بودن این باقیماندهها میباشد.
آمار استنباطی
البته الزم به توضیح است ،با توجه به آنکه متغیر وابسته در مدل پژوهش ،متغیری دو وجهی است بنابراین
روش تخمین رگرسیون با استفاده از روش رگرسیون لوجستیک استفاده شده است که نیازمند آزمونهای
تشخیصی چاو و هاسمن نمیباشد.
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جدول  .4نتایج تخمین مدل پژوهش

ضریب
متغیر

انحراف
استاندارد

آماره تی

سطح خطا

عرض از مبداء

-2/713

0/683

-3/۹72

0/000

اختالف سود مشمول مالیات قطعی و سود
ابرازی

-1/532

-2/445

-0/626

0/530

تفاوت نرخ قانونی و نرخ موثر مالیاتی

2/55۹

0/775

3/301

0/001

تفاوت نسبت درآمد مشمول مالیات به
فروش وضریب سودآوری صنعت

-1/780

0/6۹7

-2/551

0/010

مدیریت سود (حداقل سازی سود)

0/133

0/112

1/182

0/237

تجدید ارائه صورتهای مالی

0/424

0/135

3/123

0/001

معامالت با اشخاص وابسته

0/1۹7

0/06۹

2/833

0/004

نقدینگی شرکت

2/0۹6

1/446

1/448

0/147

اندازه شرکت

-0/235

0/084

-2/773

0/005

سن شرکت

-0/207

0/315

-0/658

0/510

زیانده بودن شرکت

0/2۹8

0/211

1/412

0/157

اهرم مالی

1/000

0/326

3/066

0/002

متغیر

ضریب تعیین مک فادن

0/25۹

آمارهی LR

127/۹3

احتمال آمارهی LR

0/000

با توجه به نتایج قابل مشاهده در جدول ( )5و با توجه آمارهی  LRبدست آمده که برابر ( )127/۹3و
سطح خطای آن که برابر ( )0/000است ،میتوان ادعا کرد که در سطح اطمینان  ۹۹درصد ،در مجموع
الگوی پژوهش از معناداری باالیی برخوردار است .همچنین ،با توجه به ضریب تعیین مکفادن بدست
آمده که برابر  0/25۹است ،میتوان بیان کرد که در مجموع متغیرهای مستقل و کنترل پژوهش تقریبا
بیش از  25درصد تغییرات متغیر وابسته را توضیح میدهند.
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نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
نتیجهی آزمون فرضیه اول
در این فرضیه به بررسی تأثیر تفاوت سود ابرازی و سود مشمول مالیات بر احتمال وجود تقلب در صورت
های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است .با توجه به نتایج
بدست آمده در جدول ( )5از برآورد الگو ،ضریب متغیر تفاوت سود ابرازی و سود مشمول مالیات برابر
 -1/532و سطح خطای آن  0/530است .بنابراین ،با توجه به ضریب منفی این متغیر و سطح معناداری
آن ،میتوان ادعا کرد که تفاوت سود ابرازی و سود مشمول مالیات تاثیر غیرمعناداری (در سطح خطای 5
درصد) بر سطح احتمال وجود تقلب در صورت های مالی دارد .در نتیجه ،با توجه به سطح معناداری،
فرضیهی اول پژوهش در سطح خطای  5درصد رد میشود.
نتیجهی آزمون فرضیه دوم
در این فرضیه به بررسی تأثیر تفاوت نرخ قانونی و نرخ موثر مالیاتی بر احتمال وجود تقلب در صورت های
مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است .با توجه به نتایج بدست
آمده در جدول ( )5از برآورد الگو ،ضریب متغیر تفاوت نرخ قانونی و نرخ موثر مالیاتی برابر  2/55۹و سطح
خطای آن  0/001است .بنابراین ،با توجه به ضریب مثبت این متغیر و سطح معناداری آن ،میتوان ادعا
کرد که تفاوت نرخ قانونی و نرخ موثر مالیاتی تاثیر مثبت معناداری (در سطح خطای  5درصد) بر سطح
احتمال وجود تقلب در صورت های مالی دارد .بنابراین ،با توجه به سطح معناداری ،فرضیهی دوم پژوهش
در سطح خطای  5درصد تایید میشود .
نتیجهی آزمون فرضیه سوم
در این فرضیه به بررسی تأثیر تفاوت بین نسبت سود عملیاتی به فروش و ضریب سودآوری صنعت بر
احتمال وجود تقلب در صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته
شده است .با توجه به نتایج بدست آمده در جدول ( )5از برآورد الگو ،ضریب متغیر تفاوت بین نسبت سود
عملیاتی به فروش و ضریب سودآوری صنعت برابر  -1/780و سطح خطای آن  0/010است .بنابراین ،با
توجه به ضریب منفی این متغیر و سطح معناداری آن ،میتوان ادعا کرد که تفاوت بین نسبت سود عملیاتی
به فروش و ضریب سودآوری صنعت تاثیر منفی معناداری (در سطح خطای  5درصد) بر سطح احتمال
وجود تقلب در صورت های مالی دارد .بنابراین ،با توجه به سطح معناداری ،فرضیهی سوم پژوهش در
سطح خطای  5درصد تایید میشود.
نتیجهی آزمون فرضیه چهارم
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در این فرضیه به بررسی تأثیر مدیریت سود (حداقل سازی) بر احتمال وجود تقلب در صورت های مالی
در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است .با توجه به نتایج بدست آمده
در جدول ( )5از برآورد الگو ،ضریب متغیر مدیریت سود (حداقل سازی) برابر  0/133و سطح خطای آن
 0/237است .بنابراین ،با توجه به ضریب مثبت این متغیر و سطح معناداری آن ،میتوان ادعا کرد که
مدیریت سود (حداقل سازی) تاثیر غیرمعناداری (در سطح خطای  5درصد) بر سطح احتمال وجود تقلب
در صورت های مالی دارد .در نتیجه ،با توجه به سطح معناداری ،فرضیهی چهارم پژوهش در سطح خطای
 5درصد رد میشود.
بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش به بررسی تاثیر ریسک مالیاتی ناشی از گزارشگری مالیاتی متهورانه بر ریسک تقلب در
صورتهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد .بدین منظور
فرضیههایی برای بررسی این موضوع تدوین و با استفاده از اطالعات در دسترس به تجزیه و تحلیل آن
پرداخته شد .مطابق مبانی تئوریک این استدالل وجود دارد که شرکتهایی که دارای گزارشگری مالیاتی
متهورانه هستند نسبت به سایر شرکتها در معرض احتمال تقلب بیشتری در گزارشگری مالی باشند .چرا
که با توجه به تعریفی که از گزارشگری مالیاتی متهورانه ارائه شد .شرکتهای دارای گزارشگری مالیاتی
متهورانه از طریق اختیارات و رویههای متفاوت حسابداری اقدام به دستکاری رو به پایین سود مشمول
مالیات خواهند کرد .در نتیجه این استدالل وجود دارد این شرکتها احتماال با تقلب بیشتری در
گزارشگری مالی مواجه باشند .نتایج پژوهش نشان داد ،تفاوت نرخ قانونی و نرخ موثر مالیاتی به عنوان
شاخص مستقیم گزارشگری مالیاتی متهورانه اثر مثبت معناداری بر احتمال وجود تقلب در صورتهای
مالی دارد .عالوه بر این ،نتایج موید آن است ،متغیر تفاوت بین نسبت سود عملیاتی به فروش و ضریب
سودآوری صنعت به عنوان شاخص معکوسی از گزارشگری مالیاتی متهورانه اثر منفی معناداری بر احتمال
وجود تقلب در صورتهای مالی دارد  .از سوی دیگر ،نتایج نشان داد ،متغیرهای تفاوت سود ابرازی و سود
مشمول مالیات و حداقل سازی سود اثر معناداری بر احتمال وجود تقلب در صورتهای مالی ندارد.
پیشنهادهای کاربردی
با توجه به اجرای طرح جامع مالیاتی و اجرای استاندارد شماره  35مالیات بر درآمد  ،استراتژی متهورانه
مالیاتی شرکتها می تواند مبنای سنجش میزان احتمال تقلب در صورتهای مالی  ،مورد استفاده سهامداران
و اعتبار دهندگان و مراجع نظارتی قرار گیرد .با توجه به نتایج پژوهش به سرمایهگذاران پیشنهاد میشود
در تحلیل و تشخیص شرکتهای با گزارشگری مالیاتی متهورانه در احتمال خطر تقلب در صورتهای
مالی توجه شود .افزون بر این ،به مالکان و مدیران که نقش مهمی در تصمیمگیریهای انجام شده در
شرکتهای بورسی دارند ،توصیه میشود در ارتباط با اتخاذ تصمیمگیریها و انجام پیشبینیها دارای
دیدگاه بلندمدت باشند و منافع عموم را فدای منافع کوتاهمدت خود نکنند ،زیرا این عوامل با توجه به
تاثیری که در بلندمدت بر اعتبار و جایگاه شخص مدیر دارد میتواند از سوی بازار به عنوان عاملی مثبت
از عملکرد مدیریت در ارائه ایفای مسئولیت مدیریت باشد .عالوه بر این ،به مدیران توصیه میشود برای
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حفظ شهرت فردی به مسائل رفتاری و گزارشگری مالیاتی توجه کنند چرا که این عوامل میتواند از سوی
بازار به عنوان عوامل افزایش دهنده خطر تقلب در صورتهای مالی مطرح شوند.
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The purpose of this study is to investigate the impact of tax Aggressiveness reporting
on the probability of fraud in financial statements for listed companies in Tehran Stock
Exchange. Given the implementation of the Comprehensive Tax Plan and the
implementation of Standard Income Tax No. 35, a bold corporate tax strategy can be
used to measure the likelihood of fraud in financial statements, used by shareholders
and creditors, and regulatory authorities. To this end, four hypotheses were developed
to investigate this issue and the data of 155 listed companies were analyzed for the
period 2008-2017. The research regression model was tested and tested using logistic
regression. The results showed that the difference between legal rate and effective tax
rate as a direct indicator of tax Aggressiveness reporting has a significant positive
effect on the probability of fraud in financial statements. In addition, the results
confirm that the difference between the ratio of operating profit to sales and industry
profitability as an inverse indicator of tax Aggressiveness reporting has a significant
negative effect on the probability of fraud in financial statements. On the other hand,
the results showed that the variables of the difference between Expressed profits and
taxable profits and minimized profits had no significant effect on the probability of
fraud in financial statements.
Keywords: Probability of Fraud in Financial Statements, Tax Aggressiveness
Reporting, Earnings Management (Income Minimization), Profitability Industry
Coefficient.
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