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 چکيده
 دهش پذیرفته هایشرکت در مالیات از اجتناب بر سود هموارسازی تاثیر بررسی هدف این پژوهش

 هشد پذیرفته هایشرکت کلیه حاضر پژوهش آماری جامعه. باشدتهران می بهادار اوراق بورس در

 68 بر مشتمل ای نمونه تحقیق، هایفرضیه آزمون برای. باشدمی تهران بهادار اوراق بورس در

-شرکت 094) 2938 تا 2931 هایسال طی تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت

 مورد یترکیب هایداده رگرسیون تحلیل از استفاده با هافرضیه و انتخاب غربالگری روش به( سال

عهدی ت اقالم از استفاده با سود زیهموارسا که دهدمی نشان مطالعه این نتایج. گرفتند قرار آزمون

گیرد و هموارسازی سود تاثیر منفی و معنی می صورت ایرانی هایشرکت مدیران توسط اختیاری

داری بر اجتناب مالیاتی دارد. همچنین نتایج نشان داد که هموارسازی سود بر اساس مدل اقالم 

ای محتوای اطالعاتی بهتری گردش دارایی ها دار-تعهدی غیرعادی نسبت به مدل حاشیه سود

  در شناسایی اجتناب مالیاتی است.

 .مدیریت سود، گزارشگری مالی هموارسازی سود، مالیاتی، اجتناب :يديکل واژگان
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 2 مهرداد کاکاعلی صومعه سرایی، 1 فاضل محمدي نوده

 .استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان، الهیجان، ایران 2
  .ایران رشت، رشت، واحد اسالمی آزاد دانشگاه مالی، مهندسی تخصصی دکتری دانشجوی 1

 

 نام نویسنده مسئول:
 مهرداد کاکاعلی صومعه سرایی

 هايشرکت در ماليات از اجتناب تاثير هموارسازي سود بر بررسی

 تهران بهادار اوراق بورس رد شده پذیرفته
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 مقدمه
. ندشویخود، متحمل م یدرآمدزا هاییتها به موجب فعالکه افراد و بنگاه باشندیای معمده هایینهاز جمله هز یاتیمال هایهزینه

ای هخود را به گون یریتیها اقدامات مداغلب شرکت نماید،یثروت را از شرکت و مالکان آن به دولت منتقل م یاتآنکه پرداخت مال یلبه دل

 هایییتاز جمله فعال یاتیو اجتناب مال یاتیفرار مال (.2932 ی،)جهروم یندخود را حداقل نما یاتیکه تعهدات مال نمایندیم جراو ا یطراح

 (.2931یند )خانی و همکاران، نما یاتدر کاهش مال یآن سع یلهها بوساست که ممکن است شرکت

ت به صور یاتیشده است. در بعد گسترده، اجتناب مال یفاز دو بعد گسترده و محدود تعر یاتیاجتناب مال ی،حسابدار یاتدر ادب

 یاتیمال یکه بر بده یتمام معامالن یفتعر ین. طبق اگرددیم یف، تعر"یاتقبل از مال یسود حسابدار یالهر ر یبه ازا یاتکاهش آشکار مال"

که به  یتناباج هاییتفعال یاتی،مال یتبا مطلوب یواقع هاییتفعال ینو ب گیرندیقرار م یاتیدر زمره اجتناب مال گذارندیآشکار شرکت اثر م

 یزاشود. در بعد محدود، تمقائل نمی یتفاوت شوند،یانجام م یاتیمال یایاکسب مز یکه برا هایییو الب شوندیانجام م یاتمنظور کاهش مال

 کهیاز قانون است. زمان یتخط ینوع یاتیدارد. فرار مال یانبودن اقدامات مود یدر قانون یشهر یاتیو اجتناب مال یاتیمال رراف ینبمفهومی 

را در  یکه و زندیم یرقانونیاقدام غ یکدست به  نماید،یامتناع م خود یهسرما یامربوط به کار  یاتاز گزارش درآمد مشمول مال یمؤد

 یو مؤد شودیجام مان یاتیمال یندر چارچوب قوان یاتی. در مقابل، اجتناب مالدهدیقرار م یانیجانب مراجع مال زا یمعرض برخورد قانون

از قانون است،  یتخلف و تخط ینوع یاتیمال در واقع فرار (.2932 ی،ندارد )جهروم یشاقدامات خو یبابت کشف احتمال ینانگر یبرا یلیدل

 یت )مهراناس یقانون یهاو مشوق هایتو معاف یناز قوانسوء استفاده رسمی  یگرد یریبه تعب یاو  یاستفاده از خال قانون یاتیاما اجتناب مال

 (. 2931و همکاران، 

 یو کاست اتیوضع مال یدر مقابل اصول کل یخاص یتهایبا فعال یاتیر رفتار مالد یژهو یازمانند وجود امت یلیبه دال ناب یاتیاجتتاب مال

 تییاعدم انجام تعهد مال یا وجهت کاهش  یقانوت یفرصت استفاده از راه کارها یانمؤد یممکن است برا یاتیو مقررات مال یندر قوان ییها

 یاتیفرار مالاما  (.2932 ی،)جهروم یدانم مالیات اقدام به اجتناب از یونهای قانراه یقتواند از طرمی یصورت مؤد ین. در ایدآنان فراهم آ

ای بودجه یازهایو براوردن ن یاتمال یدولت را در جمع آور ییصورت که توانا ینتواند بر اقتصاد کشور اثر گذار باشد، بدکه می است یامسئله

 یزهسازد )دولت را با مشکل رو به رو می یهای مالیاستو به تبع س یاتیمالهای باعت کاهش درآمد یاتیکشور کاهش دهد. به واقع فرار مال

 (. 2963 ی،و محمد خان

 اطالعات کنندگان استفاده تاکید و توجه مورد اطالعاتی، منبع ترین اصلی و حسابداری فرآیند نهایی نتیجه عنوان به سود طرفی از

سود است  یکی از این عوامل هموارسازی (. 2931و همکاران،  ی) خانبگیرد  قرار متعددی عوامل تاثیر تحت است ممکن و است حسابداری

 می تصور مدیریت توسط حسابداری معین ابزارهای استفاده از با سود پذیری تغییر کاستن منظور به و عمدی است و اختیاری که عملی

 (. 2931گیرد )دارایی و همکاران، 

 یکز ا ید:نمامی یهدو هدف ته یهر ساله سود شرکت را برا یریت. مدداشته باشد یاتمالبر  عمده تأثیری تواندسود گزارش شده می

رکت بر درآمد ش یاتمال یینبه منظور تع یگرو از طرف د یحسابدارشده و عمومی  یرفتهو مطابق با اصول پذ یمال یطرف با هدف گزارشگر

 یبر مبنا یاتسود مشمول مال یران،در ا یمهای مستقیاتقانون مال 31ماده  1. مطابق با تبصره یمهای مستقیاتو مطابق با قانون مال

های روش یزمان یران،مد ینرغم ا یعل(. 2931و همکاران،  یگردد )خانمی یهته یتعهد یبر مبنا یجهو در نت "یحسابدار یاستانداردها"

 نیهای آن باشد. از جمله منافع اینههز از یشترکار، ب ینمنافع ا برند کهبکار می یمال یگزارشگر یرا برا یاتیاهداف مال یانتخاب شده برا

های ینهی مد نظر قرار دادن منافع و هزیجهخواهد بود، نت یاتیاز طرف سازمان مال یاحتمال یمو جرا یهای اضافیدگیکار اجتناب از رس

( یاتالم ی)تفاوت دفتر الیاتو سود مشمول م یاند و زگزارش شده در صورت سو یاتسود قبل از مال ینبه تفاوت ب یریتمد یمذکور از سو

 (. 2931 پودینه،) دگردمی

(. 1421و همکاران، 2استفاده می شود )وانگ  مدیریت سود ای برای انگیزه عنوان به مالیاتی اجتناب که دهد می نشان ادبیات پژوهش

د مالیات کمتری را بپردازن کمتری گزارش کرده و به تبع آن ودس تا کنند می مدیریت را سود مدیران که است داده نشان تجربی مطالعات

 مانع شده و سود دادن دست از موجب اجتنابی مربوط به مالیات، های مکانیزم (. این1423و همکاران، 1؛ امیدو 1443)دسای و همکاران، 

(. چرا که 1423؛ امیدو و همکاران، 1421همکاران، و 9آن می گردد )تیلور  اقتصادی و اجتماعی مسئولیت های برای ایفای دولت از توانایی

م سه ینا که کندیمطالبه م یاتمال یقسهم را از طر ینا و باشدیدولت م داند،یم یمها سهکه خود را در سود شرکت ینفعانیاز ذ یکی

 اجتناب های (، مکانیزم1443ران )به پژوهش دسای و همکا توجه با(. 2932ی،)سروستانشود یظاهر م یاناز سود در صورت سود و ز یخواه

                                                           
1 Wang 
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 که ای گونه به کنند مدیریت را سود و کرده دنبال را خود اهداف تا کند می فراهم طلب فرصت مدیران برای را هایی فرصت مالیات، از

 از هک می رود تریبیش مدیرانی که سود را مدیریت می کنند احتمال منافع را بجای سهامداران، به سمت مدیران هدایت نمایند. بنابراین

 (.1423کنند )امیدو و همکاران،  اجتناب بیشتر مالیات پرداخت

انگیزه شرکت برای اجتناب مالیاتی حداقل به دو طریق ممکن است تحت ( بیان می دارند که 2931شیبانی تذرجی و همکاران )

 می تواند به شرکت ها در ایجاد و تقویت وجه نقد کمک تأثیر مدیریت سود قرار گیرد. نخست آنکه، شبیه به اجتناب مالیاتی، مدیریت سود

 نماید. دوم آنکه، مدیریت سود می تواند منجر به مدیریت سودها به سمت باال گردیده و با افزایش وجه نقد و سود گزارش شده از این طریق،

جتناب مالیاتی را به احتمال زیاد کاهش می نیاز یک شرکت برای به انجام رساندن هدف ایجاد و تقویت وجه نقد از طریق فعالیت های ا

 دهد. 

های بورس اوراق بهادار تهران تاثیر در شرکت یاتاجتناب از مال یا هموارسازی سود بر که آ لذا مساله اصلی این پژوهش این است

مالیاتی در شرکت های مذکور  گردش دارایی ها به عنوان نوعی ابزار هموارسازی سود قادر به تشخیص اجتناب-دارد؟ آیا مدل حاشیه سود

 می باشد یا خیر؟ 

 

 مبانی نظري و پيشينه پژوهش

 هموار سازي سود

به گونه ای . گیرد هموار سازی سود به رفتار آگاهانه ای اطالق می شود که به منظور کاهش نوسان های دوره ای سود کل شکل می

هایی سرمایه گذاری  رند که سرمایه گذاران ترجیح می دهند در شرکتپژوهشگران عموما بر این باو .که سود شرکت عادی به نظر برسد

سرمایه گذاران معتقدند شرکتهایی که سودهای پر نوسانی را گزارش می کنند دارای  .کنند که از یک روند سود آوری ثابت برخوردار باشند

مین خاطر مدیران به منظور نشان دادن تصویری هایی که سودهای هموار گزارش می کنند، هستند. به ه ریسک بیشتری نسبت به شرکت

با ثبات از روند سود آوری و کسب بازده باال در چهارچوب انعطاف پذیر اصول پذیرفته شده حسابداری به هموار سازی سود دست می زنند، 

هش ریسک شرکت می باشد. هدف دیگر هموار سازی سود تمایل مدیریت واحد تجاری برای افزایش قدرت پیش بینی سرمایه گذاران و کا

اهمیت دادن به درآمد و سود حسابداری گزارش شده، یک فرضیه ای وجود دارد که مدیران جستجو می کند که سود را در طی تمام دوره 

د این رهموار نمایند، بطوریکه جریان سود ثابت بیشتر با واریانس ساالنه کمتر منتهی به ارزش گذاری باالتر شرکت می شود. در برخی موا

 (.2931)دارایی و همکاران،  بحث پیشنهاد می گردد که یک بازار سهام طبیعی نمی تواند داده های حسابداری را بطور صحیح شرح دهد

هموارسازی سود یک هدف روشن دارد و آن ایجاد جریان رشد ثابت در سود است. وجود این نوع دستکاری نیازمند آن است که 

شد تا بتواند ذخایر الزم را برای منظم کردن جریانها، در هنگام نیاز تامین کند. به طور کلی هدف آن، کاهش شرکت سود زیادی داشته با

 داشته تیآ سودهای از به دلیل افزایش ثبات سود و کاهش نوسانات آن سرمایه گذاران می توانند پیش بینی دقیق تری تغییرات سود است.

نمود )دارایی و  اشاره بدهی دادهای قرار و مالیات سیاسی، های هزینه مالحظات به توان می سود سازی هموار دیگر اهداف از. باشند

 (.2931همکاران، 

 ردک می تاکید وی. نمود مطرح حسابداری موضوع یک عنوان به را سود هموارسازی پیشنهاد که بود کسی ( اولین2319) 0ورث هپ

 می اجازه آزادی این. دارد وجود ای دوره سود تعیین های روش تفسیر و تعبیر در بسیاری آزادی حسابداری، شده پذیرفته اصول در که

 است عبارت سازی هموار برای ورث هپ توسط شده مطرح حسابداری های تکنیک. نماید اقدام سود سازی هموار به نسبت مدیریت تا دهد

 دارای های و استهالک محاسبه روش ها، موجودی گذاری قیمت روش با آتی های سال به آمد در انتقال منظور به درآمد، در دستکاری از

 توجه مورد مطالعات اکثر در و است اهمیت حایز دیدگاه اولین عنوان به سود هموارسازی زمینه در ورث هپ مطالعه و پژوهش. نامشهود

 .است گرفته قرار

 

 اجتناب مالياتی

مفاهیم برنامه ریزی مالیاتی، اجتناب از مالیات و فرار مالیاتی به صورت برای درک بهتر مسائل پیرامون اجتناب از مالیات، ابتدا 

 شود و سپس به صورت تفصیلی به مبحث اجتناب از مالیات پرداخته خواهد شد.بین آنها بیان میهای ها و شباهتخالصه تشریح، تفاوت

)خانی و ، مودی ممکن است سه روش زیر را انجام دهدهدف هر مودی مالیات، کاهش بدهی مالیاتی اش است. برای دستیابی به این هدف

 :(2939همکاران، 

                                                           
4 Hepworth 
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 برنامه ریزی مالیاتی -

 فرار مالیاتی -

 اجتناب از مالیات -

 

 یاتيمال يزیربرنامه .1
 ی:اساس روش سه توسطی اتیمال یزیر برنامه در. است اتیمال کاهش جهت در یمالهای تالش دادن بیترت یاتیمال یزیر برنامه هدف

 کاهش آن، یازا در تیفعال کی انجام توسط یاتیمال یبده از یبخش پرداخت -9 و یاتیمال تیمعاف -1 ف،یتخف ای یکسر کی نگرفت -2

 انداز پس و ییجو صرفه نیا. شودمی ییجو صرفه و انداز پس قیتشو باعث شرکت در یاتیمال یزیر برنامه واقع، در. شودمی انجام اتیمال

 ای منطقه ،یاتیمال پناهگاه. ردیگ انجام یاتیمال پناهگاه کی به اقامت محل رییتغ ای و یدولت بهادار اوراق در یذارگ هیسرما قیطر از تواندیم

 (.2939خانی و همکاران،  ;1441 ،1اگراوال) استتر نییپا آن در اتیمال نرخ که است یکشور

 یاتيمال فرار .2
 صورت به اتیمال نپرداختن یبرا رهیغ وها هیاتحاد سازمانها، وها شرکت ،یقیحق افرادهای تالش یبرا یکل واژه کی اتیمال از فرار

 ار یمالهای گزارش ای کند پنهان را درست اطالعات و یمالهای صورت یعمد صورت به اتیمال یمود یعنی یاتیمال فرار. است یرقانونیغ

 یاتیمال رارف شود یاتیمال یبده کاهش باعث که یرقانونیغ روش هر .دینما ارائه یاتیمال یبده کاهش یبرا یاتیمال مقام به نادرست صورت به

 لهجم از نیقوان نقض و ریمقاد فیتحر ها، نهیهز تیواقع از شتریب اظهار ت،یواقع از کمتر آن اظهار ای درآمد کردن پنهان. شودمی محسوب

 (.1441 اگراوال،) شوندمی محسوب اتیمال از فرارهای راه

 اتيمال از اجتناب .3
های خالء از استفاده ینوع ات،یمال از اجتناب واقع در. است یپرداختهای اتیمال کاهش جهت در تالش ،یاتیمال اجتناب از منظور

بدون  یاتاز مال یزگر یتفعال یک یات(. اجتناب از مال1424و همکاران، 8)هانلون  است اتیمال کاهش جهت در یاتیمال نیقوان در یقانون

ریزی مالیاتی است و قبل از اجتناب از مالیات مشابه برنامه (.1441است )اگراوال،  یاتمال ینو درون چارچوب قوان نیشکستن خطوط قوان

 ود.شفرار از مالیات یک تقلب آشکار است و بعد از اینکه بدهی مالیاتی افزایش یابد انجام میدر حالیکه  شودافزایش بدهی مالیاتی انجام می

فرار از مالیات یک روش در حالیکه  شود و مجازاتی به دنبال نداردنیت همراه است، اما طبق قوانین انجام میسوء اجتناب از مالیات با

های موجود در قوانین انجام اجتناب از مالیات به وسیله بکارگیری مزایای روزنه و خالء. قانونی است و ممکن است منجر به مجازات شودغیر

لیات اجتناب از مادر انتها الزم به ذکر است که  شود.های غیرمنصفانه انجام میگیری روشز مالیات به وسیله بکارفرار ا، در حالیکه شودمی

 ندکقانونی برای کاهش مالیات استفاده میفرار از مالیات از یک روش غیر، در حالیکه کنداز یک روش قانونی برای کاهش مالیات استفاده می

 .(2939خانی و همکاران، )

 

 پيشينه پژوهش
 ترین مهم از برخی به حال این با. است نگرفته قرار توجه مورد چندان مالیاتی اجتناب و سود هموارسازی مورد در تجربی مطالعات

 :گردد می اشاره خارجی و داخلی مطالعات

، "غنا در ها شرکت مالیاتی باجتنا و سود مدیریت انتقالی، گذاری قیمت"(، در پژوهش خود تحت عنوان 1423امیدو و همکاران )

 الی،انتق گذاری کلیدی قیمت متغیر سه بین پیچیده ارتباطات تا را استفاده نمودند 1421 تا 1446 پانل طی سال های های داده مجموعه

 تقریبا که دهد می اننش نتایج آن ها .شناسایی نمایند انتقال قیمت بر مالیات تعادل عدم با ارتباط در را مالیات از اجتناب و سود مدیریت

 ایه سال طول در مالیات از جلوگیری برای سود دستکاری و انتقالی گذاری قیمت های استراتژی انواع از برخی در نمونه های شرکت تمام

ی نتایج رفنتایج آن ها نشان داد که مدیریت سود تاثیر مثبت و معناداری بر اجتناب مالیاتی دارد. از ط. هستند کار به مشغول 1446-1421

 را ودخ سود مدیریت ها شرکت زیرا کند می انتقالی تغییر گذاری قیمت به مالیاتی اجتناب حساسیت که داد پژوهش آن ها نشان کلی

 دهند.  می افزایش

 1448-1440، طی سال های "انگیزه های اجتناب مالیاتی در مدیریت سود"(، در پژوهش خود تحت عنوان 1421وانگ و همکاران )

بررسی مجموعه ای از شرکت های چینی، رابطه مثبت و معناداری را بین مدیریت سود تعهدی و اجتناب مالیاتی تایید نمودند و بیان با 

                                                           
5 Agrawal 
6 Hanlon 
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 عملکرد دولت، از شده حمایت های شرکت برای خاص، طور به. کند می ضعیف را مثبت رابطه این شرکت مدت بلند کردند که عملکرد

 . دارد سود مدیریت انگیزه بر کمی اثر آنها کار و کسب

بررسی نقش تعدیلی مدیریت سود واقعی بر ارتباط بین تمرکز "(، در پژوهش خود تحت عنوان 2931شیبانی تذرجی و همکاران )

شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق  13، با استفاده از نمونه ای شامل "مشتری و اجتناب مالیاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

رتباط ا که تمرکز مشتری شرکت دارای تأثیر مثبت و معنادار بر فعالیت های اجتناب مالیاتی آن است. عالوه بر ایندادند نشان هادار تهران ب

مثبت بین تمرکز مشتری و اجتناب از مالیات، زمانی برجسته تر است که شرکت کمتر در مدیریت سود واقعی درگیر شود. به عبارت دیگر، 

با مشتریان عمده که در مدیریت سود واقعی در گیر هستند، کمتر احتمال دارد در اجتناب مالیاتی درگیر شوند که این با اثر شرکت های 

 جایگزینی بین مدیریت سود واقعی و اجتناب از مالیات سازگار است.

الیات تعیین شده توسط جامعه تاثیر هموارسازی بر درآمد مشمول م"(، در پژوهش خود تحت عنوان 2939حیدرپور و همکاران )

 در 2934 لغایت 2961 های سال در که هایی شرکت از شرکت 111با استفاده از نمونه ای شامل  "حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی

 آماری هجامع عنوان به نبوده اند بانکها و مالی گرهای واسطه و گذاری سرمایه شرکتهای جزء و داشته حضور تهران بهادار اوراق بورس

 شرکت 212 و سود هموارساز شرکت 212 ایکل شاخص براساس و استخراج موجود مالی صورتهای از آنها مالی اطالعات. نموند انتخاب

 رکتش در شده تعیین مالیات مشمول درآمد و ابرازی سود بین همبستگی ضریب از حاصل پژوهش نتایج. نمودند شناسایی غیرهموارساز

دو  بین داری معنی تفاوت کرد مشخص جامعه دو در همبستگی ضریب مقایسه آزمون طریق از و سود هموارساز غیر و سود هموارساز های

 .ندارد وجود همبستگی ضریب

بررسی انگیزه های هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در "(، در پژوهش خود تحت عنوان 2961) افالطونی و پورحیدری

 و اتیعملی فعالیتهای در انحراف ها، دارایی کل به بدهی نسبت درآمد، بر مالیات شرکت، اندازه بین ارتباط ررسیب ، به"بورس اوراق بهادار

 درآمد رب مالیات و بیان نمودند که اند پرداخته تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای در سود هموارسازی با سود تغییرپذیری

 ، شرکت اندازه شـدند و شناخته ایرانی شرکتهای در سود هموارسازی مهـم برای هـای انگیـزه جملـه از اتیعملی فعالیتهای در و انحراف

 .اند نگرفته قرار تأیید ایرانـی مورد شـرکتهای با رابطه در سود پذیری نوسان و( قراردادهـای بدهی) داراییها کل به بدهی نسبت
 

 روش تحقيق 
 یهاو از نظر هدف، در زمره پژوهش یونیرگرس یکردبا رو یهمبستگ -یفیتوص یهار زمره پژوهشاز نظر روش، دحاضر  طرح پژوهش

 یهلپژوهش با توجه به عدم امکان کنترل ک ینا. است یدادیرو پسها به دلیل استفاده از اطالعات گذشته شرکتگیرد و یم یجا یکاربرد

پژوهش از نوع  یناطالعات گذشته، ا یلو تحل یهباشد اما با توجه به تجز محض یتجرب یهاتواند از نوع پژوهش یمربوط نم یرهایمتغ

 ینظر یمبان ینتدو یمرحله نخست برا در اطالعات در دو مرحله انجام شده است: یپژوهش، گردآور یندر ااست.  یشبه تجربهای پژوهش

ها و ضمائم، قابل دسترسی از های مالی شرکتصورتاز  مورد نظر یهاداده یگردآور یو در مرحله دوم، برا یپژوهش از روش کتابخانه ا

موجود  یو داخل یخارج یو پژوهش یمنابع علم یزهای نظری ناستفاده شده است.  ابزار گردآوری داده یننرم افزار رهاورد نوکدال و  یتسا

و  یلبه آزمون و تحل 6Eviewsده از نرم افزار ، با استفاExcel یهادر ستون یازن موردهای دادهپس از استخراج   .باشدیدسترس م درو 

 پرداخته شده است.پژوهش  یاتدر خصوص فرض گیرییمجهت تصم یجنتا یرتفس
 

 جامعه آماري و حجم نمونه
باشد. یم 2938تا  2931های سال یشده در بورس اوراق بهادار تهران ط یرفتههای پذشرکت یهپژوهش شامل کل ینجامعه آماری ا

 ییر به روش غربالگرز یارهایدر بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن مع شدهیرفتهپذ یهاشرکت یانس انتخاب نمونه از ماسا ینبر ا

 :شده استانجام 

 عضو بورس اوراق بهادار تهران باشد. 2938سال  یانتا پا 2931سال  یشرکت مورد نظر از ابتدا -

در آنها  یو گزارشگری مال هایتفعال یریت،مد یتماه یراو بانک نباشند؛ ز مهیگذاری، واسطه گری، ب یههای سرماشرکت جزء -

 متفاوت است.

 اسفند باشد. 13به  یها منتهآن یدوره مال یانبودن اطالعات، پا یسهمقاقابل منظوربه -

 موردمطالعه در دسترس باشد. یشرکت در دوره یمال اطالعات -

 سال(-شرکت 094) 2938تا  2931های سال یط در بورس اوراق بهادار تهران شدهرفتهیشرکت پذ 68 تعداد با توجه به شرایط فوق

 گردید. انتخاب به روش غربالگری
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 هاي پژوهشفرضيه
 مطابق با بیان مساله و پیشینه پژوهش مطرح شده، فرضیات پژوهش حاضر به شرح زیر بیان شده است:

 بر اجتناب مالیاتی دارد. فرضیه اول: هموارسازی سود تاثیر مثبت و معنی داری

گردش دارایی ها دارای محتوای -غیرعادی در مقایسه با مدل حاشیه سود تعهدی اقالم-فرضیه دوم: مدل تشخیصی هموارسازی سود

 اطالعاتی مربوط تر و بیشتر در شناسایی اجتناب مالیاتی است.

 

 هايهاستفاده جهت آزمون فرضد مور يهامدل

( و بهرامی و 1423)و همکاران 1 آمیدومطالعه  یچندگانه بر مبنا یخط یونپژوهش، مدل رگرس ینر امورد استفاده دهای مدل 

 ( به شرح زیر طراحی شده است:2931همکاران )

 جهت آزمون فرضیه اول:
 

𝑇𝑆𝑖,𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑆𝑀𝑂𝑂𝑇𝐻𝐼𝑁𝐺𝑖𝑡 + 𝛼2𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛼3𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛼4𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖𝑡 + 𝛼5𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡           2رابطه  
 

 جهت آزمون فرضیه دوم:
 

𝑇𝑆𝑖,𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑆𝑀𝑂𝑂𝑇𝐻𝐼𝑁𝐺𝑖𝑡 + 𝛼2𝑆𝑀𝑂𝑂𝑇𝐻𝐼𝑁𝐺𝐷𝑂𝑊𝑁𝑖𝑡 + 𝛼3𝑆𝑀𝑂𝑂𝑇𝐻𝐼𝑁𝐺𝑈𝑃𝑖𝑡 + 𝛼4𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 +

𝛼5𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛼6𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖𝑡 + 𝛼7𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡                                                                    1رابطه  
 

 که در آن:
 

 متغير وابسته
𝑇𝑆𝑖,𝑡 : شرکت اتیمال از اجتناب i سال در t  ( 1448دارماپاال )-دساییبر اساس مدل 

 

 متغيرهاي مستقل

 𝑆𝑀𝑂𝑂𝑇𝐻𝐼𝑁𝐺𝑖𝑡 هموارسازی سود با استفاده از اقالم تعهدی غیرعادی بر اساس مدل جونز تعدیل شده : 

: 𝑆𝑀𝑂𝑂𝑇𝐻𝐼𝑁𝐺𝐷𝑂𝑊𝑁𝑖𝑡 گردش دارایی ها-هموارسازی سود رو به پایین بر اساس مدل حاشیه سود 

 :𝑆𝑀𝑂𝑂𝑇𝐻𝐼𝑁𝐺𝑈𝑃𝑖𝑡 گردش دارایی ها-س مدل حاشیه سودهموارسازس سود رو به باال بر اسا 
 

 متغيرهاي کنترلی
:𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡  شرکت بازار ارزش یعیطب تمیلگاراندازه شرکت که برابر است با i  در پایان سالt 

 : 𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡  شرکت هایییدارا مجموع به خالص سود نسبت بااست  برابر که هاییدارا بازده i سال انیپا در t 

: 𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡   شرکت هایییدارا کل مجموع بر هایبده مجموع نسبت با است برابراهرم مالی که i سال انیپا در t 

 : 𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖,𝑡   زیان شرکتi  در سالt شرکت اگر شود:مجازی به این صورت محاسبه می. این متغیر i  دو در یا ودر سال جاری 

 . خواهد بود صفر برابر صورت این غیر در و 2برابر باشد زیان کرده قبل سال

𝜀𝑖𝑡جمالت پسماند رگرسیون : 

 در ادامه نحوه محاسبه هموار سازی سود و اجتناب مالیاتی شرح داده شده است:

 

 نحوه محاسبه اندازه گيري اجتناب مالياتی

د انتخاب و بکار گرفته شون یارهامع ینا دیوجود دارد، بسته به نوع پژوهش با یاتاجتناب از مال یریاندازه گ یبرا یمختلف یارهایمع

ی اقالم تعهد یبر رو یاتیمال-ی( تفاوت حسابدار1448دارماپاال )-یروش دسا یبر مبنا (. در پژوهش حاضر2930و همکاران،  یخی)مشا

 است: یرح ز. روابط مطرح شده به شرشودیمطرح م یاتبه عنوان اجتناب از مال یونو جمالت پسماند رگرس شودیم یونرگرس کل
 

  𝐵𝑇𝐷𝑖𝑡 = 𝛽1𝑇𝐴𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡                                                                                                                  9 رابطه

                                                           
7 Kim 
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  𝑇𝑆𝑖𝑡 = 𝜀𝑖𝑡                                                                                                                                      0 رابطه
 

 که در روابط فوق: 

: 𝐵𝑇𝐷𝑖,𝑡 حسابداری شرکت -تفاوت مالیاتیi  در سالt  آید:بدست می 1که از رابطه 
 

𝐵𝑇𝐷𝑖,𝑡 =
سود مشمول مالیات−سود قبل از مالیات 

کل دارایی ها
                                                                                           1 رابطه         

 

و به منظور همگن  شودیشرکت کسر م یاتاز سود مشمول مال ی، سود حسابدارحسابداری-تفاوت مالیاتیمحاسبه  یبرا 1در رابطه 

اوت موجب تف یاتیمال یو حسابدار یمال یاصول و قواعد حاکم  بر حسابدار ینب اختالف. گرددیم یمتقس هاییبر کل دارا یتدر نها ی،ساز

وجود اختالف  یاتیمال ینو قوان یحسابدار هایی(. در تئور2931و همکاران،  ی)رحمان گرددیم یاتبا سود مشمول مال  یسود حسابدار

بوده و  یعیطب یاتسود مشمول مال یینحاکم بر تع یاتیمال ینبا قوان یحسابدارمحاسبه سود  یبه عنوان مبنا یحسابدار هایاستاندارد ینب

 یاتبه ذکر است که سود مشمول مال الزم (. 2931و همکاران،  یزدی ی)کرباس گرددیاختالف نسبت به ارائه راه حل اقدام م ینا یرشبا پذ

(. 2931)عباس زاده و همکاران، گرددیدرصد است، محاسبه م 1121با که برابر  یاتمال یشرکت بر نرخ قانون یاتمال ینههز یمتقس یقاز طر

 قابل استخراج خواهد بود. یاناز صورتحساب سود و ز یاتسود قبل از مال ینهمچن
 

 : 𝑇𝐴𝑖,𝑡 کل شرکت  یاقالم تعهدi  در سالt بر تقسیم  یاتنقد حاصل از عمل یانسود خالص و جر یانکه برابر است با تفاوت م

 tدر سال  iیی کل شرکت دارا

 𝜀𝑖𝑡 : اجتناب از مالیات شرکت که برابر است با  یونجمالت پسماند رگرسi  در سالt 
 

 نحوه محاسبه هموار سازي سود بر اساس مدیریت سود تعهدي

 استفاده ازی سودمجموع اقالم تعهدی اختیاری به عنوان معیاری از هموارس براورد برای شده تعدیل جونز مدل پژوهش از این در

 (: 1441، 3کوتاری و همکاران ;2331، 6دچو و همکاراناست ) شده
 

𝑇𝐴𝐶𝑖𝑡

𝑇𝐴𝑖𝑡−1
= 𝛽0 + 𝛽1 (

1

𝑇𝐴𝑖𝑡−1
) + 𝛽2 (

∆𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖𝑡−∆𝑅𝐸𝐶𝐸𝐼𝑉𝐴𝐵𝐿𝐸𝑖𝑡

𝑇𝐴𝑖𝑡−1
) + 𝛽3 (

𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡

𝑇𝐴𝑖𝑡−1
) + 𝛽4𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡     8رابطه 

 

  که در آن: 

: TACit  مجموع اقالم تعهدی شرکتi  ام در سالi که برابر است با سود خالص منهای جریان نقد حاصل از عملیات 

:𝑇𝐴𝑖𝑡−1های شرکت مجموع داراییi  ام در شروع سالi  

:∆𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖𝑡  تغییرات فروش شرکتi ال ام در سt ام 

:∆𝑅𝐸𝐶𝐸𝐼𝑉𝐴𝐵𝐿𝐸𝑖𝑡 های دریافتنی تجاری درسال تغییرات حساب t  نسبت به سالt-1 ام 

: 𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡های ثابت مشهود شرکت خالص داراییi  در سالt ام 

𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡  بازده دارایی کل شرکت :i  در سالt یال جارها در سکه برابر است با سود خالص تقسیم بر کل دارائی 

:𝜀𝑖𝑡   باقیمانده مدل که برابر است با اقالم تعهدی اختیاری )هموارسازی سود( شرکتi  در سالt  

تقسیم شده اند )حبیب و همکاران،   سال یابتداهای ییمدل بر جمع کل دارا یرهایهمه متغ رها،یاستاندارد شدن متغ یبرا 8در مدل 

 (.2932مقدم و همکاران،  ;1422
 

 گردش دارایی ها-پایين بر اساس مدل حاشيه سود-محاسبه هموارسازي سود رو به باالنحوه 
 ، مدیریت سود رو به باال و رو به پایین مطابق زیر محاسبه شده است:(2931بر طبق پژوهش بهرامی و همکاران )

ییر در گردش دارایی های منفی باشد و در صورتی که در سال مذکور، تغییر در حاشیه سود، مثبت و تغرو به باال: هموارسازی سود 

  و در غیر اینصورت مقدار صفر را اختیار می کند. 2در سال گذشته مدیریت سود رو به پایین وجود نداشته باشد، مقدار 
 

                                                           
8 Dechow et al. 
9 Kothari et al. 
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 1رابطه 

𝑆𝑀𝑂𝑂𝑇𝐻𝐼𝑁𝐺𝑈𝑃𝑖𝑡 = 1∀∆𝑃𝑀𝑖𝑡 > 0, ∆𝐴𝑇𝑂𝑖𝑡 < 0, 𝑆𝑀𝑂𝑂𝑇𝐻𝐼𝑁𝐺𝐷𝑂𝑊𝑁 ≠ 1, & = 0, 𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒 

 

اشد ب مثبتو تغییر در گردش دارایی های  منفیدر صورتی که در سال مذکور، تغییر در حاشیه سود، رو به پایین:  هوارسازی سود 

  و در غیر اینصورت مقدار صفر را اختیار می کند. 2وجود نداشته باشد، مقدار  باالو در سال گذشته مدیریت سود رو به 
 

 6رابطه 

𝑆𝑀𝑂𝑂𝑇𝐻𝐼𝑁𝐺𝐷𝑂𝑊𝑁𝑖𝑡 = 1∀∆𝑃𝑀𝑖𝑡 < 0, ∆𝐴𝑇𝑂𝑖𝑡 > 0, 𝑆𝑀𝑂𝑂𝑇𝐻𝐼𝑁𝐺𝑈𝑃 ≠ 1, & = 0, 𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒 
 

 در روابط فوق:

∆𝑃𝑀𝑖𝑡 = 𝑃𝑀𝑖𝑡 − 𝑃𝑀𝑖𝑡−1  3رابطه                        

 :∆𝑃𝑀𝑖𝑡  تغییر در حاشیه سود 

 :𝑃𝑀𝑖𝑡 سبت سود عملیاتی به فروش(میزان حاشیه سود )ن 

∆𝐴𝑇𝑂𝑖𝑡 = 𝐴𝑇𝑂𝑖𝑡 − 𝐴𝑇𝑂𝑖𝑡−1  24رابطه                  

: ∆𝐴𝑇𝑂𝑖𝑡 تغییر در گردش دارایی ها 

 : 𝐴𝑇𝑂𝑖𝑡گردش دارایی ها 
 

 یافته هاي پژوهش
 به ریمتغ هری برای فیتوصی پارامترها انگریب که دندهمی نشان را پژوهش 24یرهایمتغ به مربوطی فیتوص آمار 2جدول شماره 

 نینهمچ و انهیم و نیانگیم نه،یکم نه،یشیب رینظ ،یمرکزهای شاخص به مربوط اطالعات شامل عمدتاً پارامترها نیا. باشدمی مجزا صورت

  .استی دگیکش وی چولگ انس،یوار رینظی پراکندگهای شاخص به مربوط اطالعات
 

 پژوهش متغيرهاي يفیتوص آمار -1شماره  جدول

 

 ادند نشانی برای مناسب شاخص و است عیتوز ثقل مرکز و تعادل نقطه دهنده نشان که است نیانگیمی مرکز شاخص نیمهمتر

های مربوط به این متغیر دهد بیشتر دادهباشد، که نشان میمی 940/8برابر با  اندازه شرکت ریمتغ نیانگیم مثالی برا. هاست داده تیمرکز

                                                           
 .اند شده برآورد الیر ونیلیم حسب بر مدلی رهایمتغ. 24 

متغیر                                  

 آماره
 کمینه بیشینه میانه میانگین

انحراف 

 معیار
 چولگی

کشیدگ

 ی

تعداد 

شرکت 

 ها

 E2221 424446- 424144 424966- 424241 423110 324411 094-24 اجتناب مالیاتی

 مدل هموارسازی سود رو به باال

 ها دارایی گردش-سود حاشیه
422081 424444 224444 424444 429104 223331 023314 094 

مدل  هموارسازی سود رو به پایین

 گردش دارایی ها-حاشیه سود
422394 424444 224444 424444 429312 221118 920233 094 

هموارسازی سود )اقالم تعهدی 

 غیرعادی(

22-

E1216- 
424421- 429839 429344- 424300 424229- 129612 094 

 094 926018 224341 428818 122834 621911 822033 829408 اندازه شرکت

 094 124212 421919 422190 -429141 426243 422219 422921 هابازده دارایی

 094 821921 129304 429143 424444 224444 424444 422281 زیان شرکت

 094 926610 429111 421400 422460 221811 421181 421132 اهرم مالی
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( 2دهد. همانگونه که در جدول)های مرکزی است که وضعیت جامعه را نشان مینقطه تمرکز یافته اند. میانه یکی از شاخص حول این

ها کمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر دهد نیمی از دادهباشد که نشان میمی -4446/4 رابر بااجتناب مالی ب ریمتغ انهیم شودمی مشاهده

 و 88/4 برابر اندازه شرکت متغیر برای پارامتر این مقدار. است معیار انحراف پراکندگی پارامترهای مهمترین جمله ازد. از این مقدار هستن

 اجتناب مالیاتی متغیر و اندازه شرکت متغیر پژوهش، متغیرهای بین در دهدمی نشان که است 4241/4 برابر اجتناب مالیاتی متغیر برای

 چولگی بضری اگر. نامندمی چولگی را فراوانی منحنی تقارن عدم میزان. باشندمی پراکندگی میزان کمترین و بیشترین دارای ترتیب به

. اشتد خواهد وجود چپ به چولگی باشد، منفی اگر و راست به چولگی باشد، مثبت ضریب چنانچه و است متقارن کامالً جامعه باشد، صفر

 منحنی باشد، فرص حدود کشیدگی اگر. نامندمی کشیدگی یا برجستگی را استاندارد نرمال منحنی به نسبت فراونی منحنی کشیدگی میزان

 پهن یمنحن باشد منفی اگر و برجسته منحنی باشد مثبت مقدار این اگر داشت، خواهد نرمال و متعادل وضعیت کشیدگی لحاظ از فراوانی

 . است مثبت مدل این هایمتغیر تمامی کشیدگی. باشدمی
 

 هاي رگرسيونیهاي پيش فرض مدلآزمون

 آزمون هم خطی .4
برای بررسی وجود یا عدم وجود هم خطی میان متغیرهای مستقل پژوهش از تحلیل همبستگی استفاده شده است که اینکار با 

 نزدیکم،}مشخص گردید که ضریب هم بستگی خیلی زیاد یا خیلی ک 1شود. با توجه به جدول محاسبه ضریب همبستگی پیرسون انجام می

({که نتایج تحلیل رگرسیون را تحت تأثیر قرار دهد وجود ندارد. در نتیجه هم خطی ای بین متغیرهای پژوهش مشاهده نمی 2-و  2به )+

 شود. 

 مستقل متغيرهاي پيرسون همبستگی ضرایب(: 2) جدول

 بررسی نرمال بودن خطاها .5
 یبنصفر م یهبدست آمده، فرض یجت. با توجه به نتابه منظور آزمون نرمال بودن جمله خطا از آماره آزمون جار کوبرا استفاده شده اس

به  ودنبزرگ باشد، انحراف از فرض نرمال ب یکه نمونه به اندازه کاف یشود. زمان یمدل پژوهش رد م دوبر نرمال بودن جمله خطا در هر 

 TS SMOOTHI

NGUP 

SMOOT

HINGD

OWN 

SMOOTHI

NG SIZE ROA LOSS LEV 

TS 
444/2 

(424444) 
       

SMOOTH

INGUP 

4081/4- 

(999 /4) 

444/2 

(424444) 
      

SMOOTH

INGDOW

N 

4213/4- 

(1248/4) 

1418/4- 

(444/4) 

444/2 

(424444) 
     

SMOOTH

ING 

2114/4- 

(4441/4) 

2149/4 

(4211/4) 

4109/4- 

(1821/4) 

444/2 

(424444) 
    

SIZE 
4411/4- 

(6111/4) 

4640/4 

(4316/4) 

4402/4 

(3921/4) 

4949/4 

(1133/4) 

444/2 

(42444) 
   

ROA 
1203/4 

(444/4) 

4323/4 

(4181/4) 

4491/4- 

(3966/4) 

4198/4 

(8111/4) 

9833/4 

(444/4) 

444/2 

(42444) 
  

LOSS 
4911/4- 

(0028/4) 

4861/4- 

(2113/4) 

4223/4- 

(6401/4) 

4134/4 

(1018/4) 

2102/4- 

(449/4) 

1990/4- 

(42444) 

444/2 

(4244) 
 

LEV 
2048/4- 

(4491/4) 

4113/4- 

(1890/4) 

4411/4 

(3891/4) 

4421/4- 

(3133/4) 

2891/4- 

(44/4) 

8003/4- 

(44/4) 

9010/4 

(44/4) 

444/2 

(4244) 

   هاي پژوهشمنبع: یافته
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 اندهیماگر باق یکه حت یافتتوان در یم یحد مرکز یهمذکور، با توجه به قض یطاست. در شرا یزآن ناچ یامدهایو پ یتاهم یطور معمول ب

)رازقی و  برخوردارند ییکنند، بدون تورش هستند و از کارآ یم یروینرمال پ یعاز توز یآزمون به طور مجانب یها نرمال نباشند، آماره ها

 گرفت. یدهتوان فرض نرمال بودن جمله خطا را ناد یمطالب م این. با توجه به (2931همکاران، 

 

 پسماند بودن نرمال آزمون نتایج(: 3) جدول

 

 

 

 

 

 پژوهش هايیافته: منبع

 

 آزمون همسانی واریانس خطاها .6
 P-value کهیآنجائ از 0د. با توجه به نتایج جدول دههای پژوهش را نشان مینتایج حاصل از ناهمسانی واریانس مدل 0جدول  

 .شودمی رفتهیپذها انسیواری همسان بری مبن صفر فرض جهینت در است؛ 41/4 از بزرگتر، انسیواری ناهمسان آزمون
 

 بارتلت واریانس همسانی آزمون نتایج(: 4)جدول

 

 

 

 

 

 پژوهش هايیافته: منبع

 

  آزمون عدم خود همبستگی مرتبه دوم جمالت خطا .7
مده ه اینکه آماره به دست آاستفاده شده است. با توجه ب دوربین واتسونبرای بررسی استقالل باقیمانده ها از آزمون خود همبستگی 

 .ندارد وجود همبستگی خود دوم و اول های مدل باقیمانده جمالت بین که گفت توان می ینقرار دارد بنابرا 121الی  221در بازه 
 

 تعيين نوع برآورد مدل هاي پژوهش

لیمر استفاده شده  Fمنظور از آزمون  ینا ی( مشخص شود. براییتابلو یا یقی)تلف ینمدل ها الزم است که روش تخم ینقبل از تخم

 تلفیقیمدل ها از روش  این ینتخم یبرا ین. بنابرامی باشد.  1۵ بیشتر از  پژوهش هایمدل  برای لیمر F، احتمال 1 است. طبق جدول

 .شود یاستفاده م
 

 پژوهش هايمدل ليمر Fآزمون نتایج(:4)جدول

 پژوهش هايیافته: منبع

 

 نتایج آزمون فرضيه اول
( نتایج حاصل از برآورد 1. جدول )تاثیر مثبت و معنی دار هموارسازی سود بر اجتناب مالیاتی می باشدفرضیه اول این پژوهش بیانگر 

 دهد:های تلفیقی نشان میبه روش داده Eviews8استفاده از نرم افزار مدل مذکور را با 

 

 احتمال مقدار روش فرضیه ها

 Jarque-Bera 3094/20 44418/4 فرضیه اول

 Jarque-Bera 2211/21 444119/4 فرضیه دوم

 احتمال مقدار روش فرضیه

 Bartlett 4941/1 4143/4 فرضیه اول

 Bartlett 9961/1 4826/4 ه دومفرضی

 نتیجه آزمون P-Value مقدار آماره فرضیه ها

 فرضیه اول
F3899/4 1192/4 لیمر 

pooled 
)2square(χ-Chi 8118/12 6061/4 

 فرضیه دوم
F3821/4 1184/4 لیمر 

pooled 
)2square(χ-Chi 9481/11 6911/4 
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 اول فرضيه آزمون نتایج(: 5)جدول

 

 هاي پژوهشمنبع: یافته
 

 تعهدی اقالم )مدل سود محاسبه شده برای متغیر هموارسازی P-valueدهد،  ( نشان می1همانگونه که نتایج مندرج در جدول )

 توان اظهار داشت که هموارسازیباشد؛ در نتیجه میکمتر از سطح خطای پنج درصد و ضریب برآورد شده این متغیر منفی می غیرعادی(

اثر منفی و معنی داری بر اجتناب مالیاتی دارد؛ به عالوه نتایج نشان داد که از بین متغیرهای کنترلی، بازده دارایی ها و زیان شرکت  سود

درصد تغییرات متغیر  23توان گفت که درصدی می 23ی بر اجتناب مالیاتی دارند.با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده اثر مثبت و معنادار

( ، 8/2قرار دارد ) 121تا  221واتسون این مدل بین  -وابسته، توسط متغیرهای مستقل مذکور قابل تبیین است و از آنجائیکه آماره دوربین

هد  که دودهمبستگی مرتبه اول وجود ندارد )تأیید یکی از مفروضات رگرسیون(. به عالوه نتایج نشان میتوان گفت که در این مدل خمی

p-value آزمونF   درصد است و از آنجائیکه ، آماره  1کوچکتر ازF توان گفت این مدل با دهد در نتیجه میاعتبار کلی مدل را نشان می

 الیی برخوردار است. با این تفاسیر فرضیه اول این پژوهش پذیرفته نمی شود.معنی دار بوده و از اعتبار با 31۵احتمال 
 

 نتایج آزمون فرضيه دوم
گردش -غیرعادی در مقایسه با مدل حاشیه سود تعهدی اقالم -فرضیه دوم بیانگر این است که مدل تشخیصی هموارسازی سود

 را مذکور مدل برآورد از حاصل نتایج( 8) باشد.  جدولی اجتناب مالیاتی میها دارای محتوای اطالعاتی مربوط تر و بیشتر در شناسایدارایی

 :دهدمی نشان تلفیقی هایداده روش به Eviews8 افزار نرم از استفاده با
 

 (: نتایج تخمين فرضيه دوم6جدول)
 

 

𝑇𝑆𝑖,𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑆𝑀𝑂𝑂𝑇𝐻𝐼𝑁𝐺𝑖𝑡 + 𝛼2𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛼3𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛼4𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖𝑡 + 𝛼5𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

 t P-valueآماره خطای استاندارد برآورد شدهضریب  متغیر

 428194 4200339 4244189 42442261 عرض از مبدا

 424444 -3243213 4244122 -424231 هموارسازی سود بر اساس مدل اقالم تعهدی غیرعادی

 429912 -4231439 4244493 -4244496 اندازه شرکت

 424449 928611 4244186 424436 هابازده دارایی

 424442 926166 4244416 424411 زیان شرکت

 E3210- 4244201 4248699- 423018-41 اهرم مالی

 232/4ضریب تعیین تعدیل شده                                    144/4ضریب تعیین                                                             

 F                       444/4احتمال آماره F               9438/12آماره 81/2 3                              آماره دوربین واتسون           

𝑇𝑆𝑖,𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑆𝑀𝑂𝑂𝑇𝐻𝐼𝑁𝐺𝑖𝑡 + 𝛼2𝑆𝑀𝑂𝑂𝑇𝐻𝐼𝑁𝐺𝐷𝑂𝑊𝑁 + 𝛼3𝑆𝑀𝑂𝑂𝑇𝐻𝐼𝑁𝐺𝑈𝑃 +

it ε𝛼4𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛼5𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛼6𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖𝑡 + 𝛼7𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 

 t P-valueآماره خطای استاندارد ضریب برآورد شده متغیر

 421606 4210816 42441821 42442092 عرض از مبدا

 424444 -628102 4244118 -42423841 یرعادیهموارسازی سود بر اساس مدل اقالم تعهدی غ

گردش -هموارسازی سود رو به پایین / مدل حاشیه سود

 هادارایی
42444936- 42444128 421112- 420041 

گردش -هموارسازی سود رو به باال/ مدل حاشیه سود

 هادارایی
42444011- 42444801 4214141- 420621 

 421369 -2240296 42444939 -42444043 اندازه شرکت

 424441 9216619 4244111 42424940 هابازه دارایی
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 پژوهش هايیافته: منبع
 

اساس مدل اقالم تعهدی غیرعادی بر  هموارسازی سود بر تأثیر اساس، این بر. است شده ارائه 8 جدول در دوم فرضیه آزمون نتایج

 عادی غیر تعهدی اقالم مدل می دهد نشان موضوع این. است دار معنی p-valueو t آماره احتمال به توجه با و منفی اجتناب مالیاتی،

 نهمچنی. یابد می هشکا اجتناب مالیاتی ها، شرکت در اختیاری )هموارسازی( تعهدی اقالم افزایش با که طوری به دارد؛ اطالعاتی محتوای

 مین دار معنی اما دارد، اجتناب مالیاتی بر منفی تأثیر ها دارایی گردش-سود حاشیه مدل طبق پایین به رو و باال به رو سود هموارسازی

فت که توان گدرصدی می 26با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده  .ندارد اطالعاتی محتوای ها دارایی گردش/ سود حاشیه مدل لذا .باشد

 221بین  واتسون این مدل -درصد تغییرات متغیر وابسته، توسط متغیرهای مستقل مذکور قابل تبیین است و از آنجائیکه آماره دوربین 26

توان گفت که در این مدل خودهمبستگی مرتبه اول وجود ندارد )تأیید یکی از مفروضات رگرسیون(. به عالوه ( ، می8/2قرار دارد ) 121تا 

دهد در نتیجه اعتبار کلی مدل را نشان می Fدرصد است و از آنجائیکه ، آماره  1کوچکتر از   Fآزمون p-valueدهد  که ج نشان مینتای

معنی دار بوده و از اعتبار باالیی برخوردار است. با این تفاسیر فرضیه دوم این پژوهش پذیرفته می  31۵توان گفت این مدل با احتمال می

 شود.

 

  گيرينتيجهبحث و 
ها یتاز فعال ییا یرهزنج ی،تجار یتعلق گرفته به سود حاصل از عملکرد واحدها یاتمال یزانبه عنوان راهکار کاهش م یاتیاجتناب مال

ت عادر ارائه اطال یخاکستر یاست که منجر به وجود آمدن فضا یاتیمال یترونده در اخذ معاف یشو پ یکامال قانون یکهای استراتژو برنامه

 یلاص یشدن به نگران یلدر حال تبد یات،اجتناب از پرداخت مال یجهگردد؛ در نتمی یبه افراد برون سازمان یاتیو مال یهای مالو گزارش

د تواناست که می یتیاز موضوعات با اهم هموارسازی سود و اجتناب مالیاتی یکیکشف رابطه  لذا (.2931دولتهاست )عباس زاده و همکاران، 

 یگرهای گزارشیتو ناظران بر فعال یکنندگان مقررات حسابدار ینتدو یپاسخ دهد و از سو یقحوزه از تحق یناز سواالت مهم در ا ارییبه بس

در این راستا فرضیه اول پژوهش به بررسی تاثیر مثبت و  برخوردار خواهد بود. یادیز یتگذاران از اهم یهسرما ینو همچن یهدر بازار سرما

بر خالف آنچه انتظار می رفت نتایج حاصل از فرضیه اول پژوهش نشان داد که در  .پرداخت مالیاتی اجتناب بر سود ارسازیمعنی دار همو

مالیاتی دارد که این موضوع  اجتناب بر سود تاثیر منفی و معنی داری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هموارسازی

(  و 1443(، دسای و همکاران )2319)  ورث (، هپ2961) افالطونی و (، پورحیدری2931تذرجی و همکاران )مطابق با یافته های شیبانی 

 هموار برای شرکتها ( می باشد. با توجه به آنچه اشاره شد انگیزه1423(،  امیدو و همکاران )1421مخالف با یافته های وانگ و همکاران )

 شود یم بیشتر مالیات پرداخت به منجر بیشتر همانطور که اشاره شد سود .باشد می زمان ولط در مالیات تأثیر نمودن حداقل سود کردن

از هموارسازی استفاده  نقدینگی، خروج نمودن حداقل راستای در که مدیران تمایل دارند گردد و لذا می نقدینگی خروج سبب واقع در و

 زایشاف با و نماید کمک نقد وجه تقویت در ها شرکت به تواند می سازی سودنمایند. از طرفی می توان این چنین استدالل نمود که هموار

 یمالیات اجتناب های فعالیت طریق از نقد وجه تقویت رساندن انجام به برای شرکت یک نیاز طریق، این از شده گزارش سود و نقد وجه

 یابد. می کاهش

گردش دارایی ها را در تشخیص اجتناب مالیاتی -ن مدل حاشیه سوداز طرفی نتایج حاصل ار فرضیه دوم این پژوهش ناکارآمد بود 

نشان داد و این مدل ها به عنوان ابزارهای هموارسازی سود، قدرت شناسایی اجتناب مالیاتی در شرکت های ایرانی را دارا نمی باشند و در 

یاتی از طریق هموارسازی های مالینهکاهش هزآنجایی که مقابل مدل اقالم تعهدی غیر عادی دارای محتوای اطالعاتی باالتری می باشد. از 

از  یریگبرای جلو یاتیسازمان امور مالید، لذا پیشنهاد می شود نما در اقتصاد رسمی یتبه فعال یقرا تشومی تواند شرکت های ایرانی  سود

ای کنندگان صورت های مالی پیشنهاد می شود بر همچنین به تحلیلگران و استفاده کند. یشتریتوجه ب یاتی، به این مسالهاجتناب های مال

تشخیص راهکارهای اجتناب مالیاتی شرکت ها مدل اقالم تعهدی غیرعادی را بکار برند. جهت پژوهش های آتی پیشنهاد می شود موضوع 

ه تفکیک صنایع انجام گیرد. پژوهش حاضر با مدل مدیریت سود واقعی به عنوان ابزاری دیگر از هموارسازی سود با دوره ای طوالنی تر و ب

 با و ودش استفاده مالیاتی اجتناب گیری اندازه جهت مالیاتی موثر نرخ و حسابداری-مالیاتی تفاوت معیارهای از شودهمچنین پیشنهاد می

 شود. مقایسه پژوهش این نتایج

 E1221- 42442063 4249011- 423110-41 اهرم مالی

 424442 9232916 4244484 42441914 زیان شرکت

 261/4        ضریب تعیین تعدیل شده          236/4                            ضریب تعیین                  

 F      444/4احتمال آماره F                          3113/20آماره 816/2    آماره دوربین واتسون  
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 منابع و مراجع
(، شناسایی مدیریت سود از طریق تغییر در گردش دارایی ها و حاشیه سود، 2930بهرامی، احمد، دستگیر، محسن ) [2]

 21پژوهش های تجربی حسابداری، سال پنجم، شماره 

ته های پذیرفشرکت(، بررسی ارتباط بین اجتناب مالیاتی با به موقع بودن اعالن سود ساالنه در 2931پودینه، شیوا ) [1]

 شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی

 در پذیرفتـه شده هـای شرکت در سود هموارسازی ،بررسی انگیزه های2961 ، عبـاس افالطـونی ، امیـد پورحیدری [9]

 11-14 صص ، 00 شماره ، بستانتا و حسابرسی، حسابداری های بررسی ، بهادار اوراق بورس

 حسابداری ارشد کارشناسی درجه اخذ جهت رساله مالیات، از اجتناب و هاشرکت شفافیت ،(2932) مهتاب جهرومی، [0]

 .تهران دانشگاه مدیریت دانشکده از

 (، تاثیر هموارسازی سود بر درآمد مشمول مالیات تعیین شده2939حیدرپور، فرزانه، عرب مختاری، محمدعلی ) [1]

پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، -توسط جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی، فصلنامه علمی

 سال سوم، شماره دهم

 مالیاتی اجتناب و صنعت در حسابرس تخصص بین رابطه (، بررسی2931مهنام ) مالیی،2کریم ایمانی،2عبداهلل خانی [8]

 صفحه تا 82 صفحه از ، 12  ،شماره29  حسابرسی، دوره تهران، دانش بهادار اوراق بورس در شده پذیرفتههای شرکت

16. 

 شرکتهای صنایع اقتصادی افزوده ارزش بر سود سازی هموار اثرات (، بررسی2931دارایی، محسن، جنتی، مهناز ) [1]

- 281،  89شماره تهران، دانش حسابرسی، سال شانزدهم،  بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته دارویی و شیمیایی

232 

 هایپژوهش سود، مدیریت با ابرازی و تشخیصی مالیات تفاوتی رابطه  ،(2931) زهرا بهار، اربابی علی، رحمانی، [6]

 12 شماره ، سوم سال ، حسابداری تجربی

 پژوهشنامهشرقی،  آذربایجان استان موردی مطالعه: مالیاتی فرار بررسی (،2963 ) شهرزاد محمدخانی، و نقی زهی، [3]

 11 نهم، مسلسل شماره ، 2963 زمستان و پاییز جدید، دوره مالیات،

ته های پذیرفهای شرکت و نوع مالکیت با نرخ موثر مالیات شرکت(. بررسی رابطه بین ویژگی2932سروستانی، امیر ) [24]

ده مدیریت دانشگاه شده در بورس اوراق بهادار تهران، رساله جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حسابداری از دانشک

 شهید باهنر کرمان

(، بررسی نقش تعدیلی مدیریت سود واقعی بر ارتباط بین تمرکز 2931شیبانی تذرجی، عباس، خدامی پور، احمد ) [22]

 1شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانش حسابداری، دوره نهم، شماره -مشتری و اجتناب مالیاتی

 شفافیت ارتباط بررسی(. 2931) مائده کالریجانی، بابائی محسن، مفتونیان، مرتضی، فدائی، محمدرضا، زاده، عباس [21]

 وراقا بورس در شده پذیرفته هایشرکت موردی مطالعه) هاشرکت نهادی مالکیت به توجه با مالیاتی اجتناب و مالی

 91 شماره ،24 سال مالی، اقتصاد فصلنامه ،(تهران بهادار

 شفافیت ارتباط بررسی(. 2931) مائده کالریجانی، بابائی محسن، مفتونیان، مرتضی، فدائی، محمدرضا، زاده، عباس [29]

 وراقا بورس در شده پذیرفته هایشرکت موردی مطالعه) هاشرکت نهادی مالکیت به توجه با مالیاتی اجتناب و مالی

  91 شماره ،24 سال مالی، اقتصاد فصلنامه ،(تهران بهادار

 یاتو سود ماخذ محاسبه مال یسود حسابدار ین(، رابطه اختالف ب2931راسخ صالح، ثمن ) ین،حس یزدی، یکرباس [20]

 198تا  149از صفحه  یستم،سال پنجم، شماره ب ی،و حسابرس یمال یحسابدار یهاسود، پژوهش یداریبا رشد و پا

، و ارزش شرکت یاتاب از مالاجتن ینب یبر رابطه  یشرکت یراهبر یرتاث(، 2930مشایخی، بیتا، علی پناه، صبری ) [21]

   14-11، صفحه 2930، بهار 11، شماره 1، دوره 0مقاله های حسابداری مالی و حسابرسی، پژوهش

(، رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و پراکندگی 2932مقدم، عبدالکریم، احمدی نژاد، مصطفی، جوانمردی، سلطان ) [28]

های تجربی حسابداری، سال در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش های پذیرفته شدهبازده غیر عادی سهام در شرکت

 90-23، صص 9اول، شماره 
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