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Abstract
The purpose of this study is to investigate the relationship between the readability of
financial reports and tax aggressiveness using simultaneous equation system. In order to
examine the readability of financial reports, the Fog Index and the Wilson Model [42] are
used to examine the tax aggressiveness. This is an empirical research for the period is 2013
to 2017. The sample consists of 119 companies listed in Tehran Stock Exchange. To test
the research hypotheses simultaneous equations are used in. The findings of the research
hypothesis test show that there is a double-sided and significant correlation between
research variables. The findings show that, as financial reports become more readable, the
cautious tax aggressiveness decreases. Also, with an increase in the level of tax
aggressiveness, the readability of financial reports will decrease. As a result, in the
interests of greater transparency and readability and the control of tax aggressiveness,
attention to these two variables by supervisory authorities and investors is essential.
Keywords: Readability of Financial Reports, Tax Aggressiveness, Simultaneous Equation
System.
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چکیده
هدف مطالعۀ حاضر ،بررسی رابطۀ خوانایی گزارشهاای ماالی و سياسات متهوراناۀ ماليااتی باا اسات اده از سيساتم
معادالت همزمان است .برای بررسی خوانایی گزارشگری مالی از شااخص فاوو و بارای بررسای سياسات ماليااتی
متهورانه از الگوی ویلسون [ ]42است اده شد .این پژوهش از نظر هدف کااربردی و دورهزماانی آن شاامس ساالهای
 1392تا  1396و نمونۀ برگزیده متشکس از 119شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است .بارای آزماون
فرضيههای پژوهش نيز از روش معادالت همزماان در نرمافازار  Eviewsاسات اده شاد .یافتاههای حاصاس از آزماون
فرضيههای پژوهش نشان میدهد بين خوانایی گازارشهاای ماالی و سياسات ماليااتی متهوراناه ،رابطاۀ دوساویه و
معناداری وجود دارد .یافتهها نشان داد با افزایش خوانایی گزارشهای مالی ،سياست مالياتی متهورانه کاهش مییاباد.
همچنين ،با افزایش سطح سياست مالياتی متهورانه ،خوانایی گزارشهای ماالی کااهش خواهاد یافات .درنتيجاه ،در
راستای ش افيت و خوانایی بيشتر و نيز ،کنترل سياست ماليااتی متهوراناه ،توجاه بيشاتر باه ایان دو متغيار از ساوی
نهادهای ناظر و سرمایهگذاران ضروری است.
واژههای کلیدی :خوانایی گزارشهای مالی ،سياست متهورانۀ مالياتی ،سيستم معادالت همزمان
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قادر به پرداخت ماليات کمتر از سهم منص انۀ خود به

مقدمه
پرداخاات کمتاار ماليااات از دیاادگاه ساانتی ،ی ا

دولتهااا میسااازد .چنااين شاارکتهایی انگيزههااای

فعاليت حداکثرکنندۀ ارزش تلقی میشود که ثروت را

بيشتری برای کااهش شا افيت در فعاليتهاای خاود

از دولت به سهامداران شرکت منتقس میکند [ .]7ایان

دارند .همچنين ،بنا بر پژوهشهای پيشاين ،پيچيادگی

موضااو  ،شاا افيت گزارشااگری مااالی شاارکتهای

گزارشهای مالی کاه ناشای از مبهمساازی اعالعاات

پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار را کاهش میدهد؛

است ،میتواند بر سياست مالی متهورانه اثرگذار باشد

زیرا فعاليتهای اجتناب از پرداخت مالياات ،مساتلزم

و شرایا را برای ایجاد آن فراهم کند [ .]13افزون بار

پنهانکردن حقایق و معاملههای پيچيده اسات کاه بار

آن ،در زمانی که سياست مالياتی متهورانه در شارکت

محاايا اعالعاااتی شاارکت تاایثير من اای میگااذارد؛

وجود داشته باشد ،مدیران فرضيۀ مبهمسازی را بارای

کااهش شا افيت گزارشاگری ماالی

پنهانکردن آن درپيش میگيرناد []40؛ درنتيجاه ،باين

شاارکت میشااود [ .]2بااهعبارت دیگاار ،اجتناااب از

این دو متغير رابطۀ همزمان و دوسویهای برقرار است.

میشاود کاه

با توجه به موارد بيانشده ،هدف این پژوهش بررسای

همچنين ،باعا

پرداخت مالياات ،اساتراتژیای تعریا

رابطۀ خوانایی گزارشهای مالی و سياسات متهوراناۀ

بدهی مالياتی شرکت را کاهش میدهد [.]20
برنامهریزی مالياتی از عریق صارفهجویی ماليااتی،

مالياتی با است اده از سيستم معادالت همزمان است.

ارزش شاارکت را افاازایش میدهااد؛ امااا اگاار ایاان

در این زمينه ،یافتههای اینگر ،م فسس ،ژو و فاان

برنامهریزی بيشازحد متهورانه باشد ،ممکن است باه

[ ]26نشان میدهد گزارشهای مالياتی در زماانی کاه

نزول ارزش شرکت منجر شود؛ بنابراین ،مدیران برای

شرکت از اجتناب ماليااتی اسات اده میکناد ،خواناایی

ماابهم نشااان دادن فعاليتهااای برنامااهریزی مالياااتی

کمتری دارند .باالکریشنان ،بلاوین و گاوای ]12[3نياز

یاا معياار

دریافتنااد سياساات مالياااتی متهورانااه بااا ابهااام در

پذیرفتهشدۀ دانشگاهی از متهورانهبودن ماليات وجاود

گزارشهای مالی همراه است .افازون بار آن ،از آنجاا

ندارد [ .]24این مسئله به گوناۀ معماول تاالش یا

که مقاماات ماليااتی زماانی کاه باه سياسات ماليااتی

شرکت برای حداقسکردن ماليات قابسپرداخات خاود

متهورانااه مظنونانااد ،گزارشهااای مااالی بيشااتری را

میشود و معنای مشابهی باا

افزون بر گزارشهای مالياتی مطالعه میکنند ،مادیران

برنامااهریزی ماليااتی ،ماادیریت مالياات و اجتناااب از

سایر اعالعات ارائهشده در گزارشهای مالی را نيز باا

پرداخاات مالي اات دارد کااه قانونگااذاران مالي ااتی در

ابهام و پيچيدگی ارائه میدهند [.]13

متهورانه 1،انگيزۀ زیادی دارند .البتاه تعریا

بهصورت قانونی تعری

2

یکی از راههاایی کاه شارکتها میتوانناد محايا

حوزههای قانونی و اخالقی پذیرفتهاند [.]42
در این راساتا ،یکای از راههاای مابهم نشااندادن

اعالعاتی خود را مبهمتر کنند ،تهيۀ گزارشهای ماالی

فعاليتهای برنامهریزی مالياتی آن اسات کاه مادیران

پيچيده با خوانایی کمتر است .این گزارشها شا افيت

خوانایی گزارشهای مالی را کااهش دهناد و از ایان

کمتری دارناد؛ زیارا اسات ادهکنندگان زماان و تاالش

منظر ،ت سير فعاليتهای برنامهریزی مالياتی متهوراناۀ

بيشتری برای بهدساتآوردن اعالعاات از آن صارف

خااود را باارای اساات ادهکنندگان مشااکس سااازند [.]13

خواهند کرد [ 16و  .]33گزارشهای مالی با خواناایی

سياست متهورانۀ مالياتی بهگوناۀ باالقوه شارکتها را
2

. Tax Aggressiveness

1

. Inger, Meckfessel, Zhou and Fan
. Balakrishnan, Blouin and Guay
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میشاود اسات ادهکنندگان برونسااازمانی

اباارازی شاارکت تییيااد نمیشااود .چااالش باازرو در

کمتار باعا

برای درک عملکرد شارکت و تصاميمهای راهباردی

نقطاۀ ت کي کنناده

مختل

تعری

عينی تهور ماليااتی ،یا

مدیریت ازجمله برنامهریزیهای ماليااتی ،باه

است که در آن ،رفتارهای اجتناب مالياتی زیربنایی باه

این نتيجه برسند که محيا اعاراف اعالعاات مبهمتار

دو گروه متهورانه و غيرمتهورانه تقسيمبندی میشاود.

است [ .]13با این حال ،رویکرد نظریاۀ نماینادگی در

این نقطۀ ت کي  ،به گونۀ کلی در دیدگاه ممياز دیاده

رابطه با پيچيدگی گزارشهای مالی اساتدالل میکناد

میشاود و کاامال قضااوتی اسات [ .]1در چااارچوب

مدیران میتوانند بهعور عمادی گزارشهاای ماالی را

معرفیشااده ،مطااابق پااژوهش الیتااز ،]34[1آسااتانۀ

پيچيدهتر کنند ،در زمانی که برای آنان مناافعی وجاود

«عدمتییيد» برای معامالت مارتبا باا مالياات در یا

دارد .درنتيجااۀ مطالاااب بيانشاااده ،باااين خواناااایی

حسابرسی مالياتی ،نقطاۀ مرجعای بارای تماایز اناوا

گزارشهااای مااالی و سياساات مالياااتی متهورانااه و

متهورانااه و غيرمتهورانااۀ اجتناااب مالياااتی معرفاای

همچنااين ،سياساات مالياااتی متهورانااه و خوانااایی

میشود .شرکتهایی که وضعيت مالياتی آنان از سوی

گزارشهای مالی ،رابطاۀ متقاباس و معنااداری وجاود

مميزان مالياتی (یا هر نهاد دیگر) با ابهام روبهرو شود،

دارد.

متهورانه پنداشته میشود .مزیت ایان معياار آن اسات

پرسش اصالی پاژوهش باه ایان صاورت مطار

که مشخصا به ارزیابی و قضاوت حرفهای مرتبا شده

میشااود کااه آیااا بااين خوانااایی گزارشااگری مااالی و

است [ .]34م هوم تهور مالياتی (که در آن شارکت باا

سياست مالياتی متهوراناه رابطاۀ متقاباس و معنااداری

مميزان مالياتی باه چاالش میافتاد و مالياات ابارازی

وجود دارد و در صورتی که ایان رابطاه وجاود دارد،

شرکت تییيد نمیشود) ،به است اده از ابهاماات قاانون

شدت آن به چه ميزان است .همچناين ،باا توجاه باه

برای کاهش ماليات پرداختی اشاره دارد .برای نموناه،

اهميت ش افيت در برنامهریزیهای مالياتی در راستای

ی

شرکت ممکن است معاملۀ خاصی را انجام دهاد

کسب منافع ملای و درآمادهای دولات ،بررسای ایان

که قانون ،بهصورت ش اف دربارۀ آن نظری نداده و یا

مساائله ضاامن دانشافزایاای در ایاان زمينااه ،باارای

بهدليس داشاتن ویژگیهاای چندگاناه ،تعياين مالياات

برنامهریزان و است ادهکنندگان نيز م يد است .افزون بر

قابسپرداخت با ت ساير قاانون ممکان باشاد .در ایان

آن ،بااا توجااه بااه نبااودنم پااژوهش مشااابه و ورود

حالت ،شرکت ت سير بهتر از حي

پرداخات مالياات

پژوهشگران به مسئلۀ ذکرشاده ،بررسای ایان مسائله

کمتر را در اظهارناماۀ ماليااتی باه کاار میگيارد؛ اماا

ضروری است.

همواره این احتمال وجود دارد که مميز مالياتی ت سير

در ادامه ،ابتادا مباانی نظاری و فرضايۀ پاژوهش،
پيشااينۀ پااژوهش و پا

ساس

پژوهش ،یافتهها و بح

دیگری داشته باشد [.]1

از آن بااه بيااان روش

همچنااين ،گزارشهااای مااالی ،اعالعااات شااایان

و نتيجهگيری پرداختاه شاده

توجهی را به کاربران انتقال میدهاد؛ زیارا اعالعاات

است.

ارزشامندی درباارۀ عملکارد ماالی و وضاعيت ماالی
شرکت در آن نه ته است .در این راستا ،گزارشهاای

مبانی نظری و فرضیۀ پژوهش
تهور مالياتی باه حاالتی گ تاه میشاود کاه در آن

مالياااتی بخااش کااوچکی از گزارشهااای مااالی و
اعالعااات افشاشاادۀ شاارکتها را تشااکيس میدهااد.

شرکت با مميزان مالياتی به چالش میافتاد و مالياات
1

. Lietz
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درواقع ،این افشای اعالعات ممکن اسات در کااهش

تهور ماليااتی ممکان اسات نشااندهندۀ افازایش

بیاعمينانی دربارۀ عملکرد مالی آینده نيز م ياد باشاد

ریس ا

شاارکت بااه چنااد دليااس باشااد .اول اینکااه،

[ .]33افشای متنی و زبانی گزارشهای ماالی ،درباارۀ

برنامهریزی مالياتی متهورانه ممکن اسات بیاعميناانی

عملکرد فعلی [ ]39و عملکرد آینده ،اعالعااتی را باه

دربااارۀ پرداختهااای ماليااات بعاادی و درنتيجااه،

کاربران انتقال میدهاد [ .]19پژوهشهاای قبلای نياز

بیاعمينانی درباارۀ جریانهاای نقادی آتای را نشاان

نشااان میدهناد افشااای اعالعااات بااا هزیناۀ ساارمایۀ

دهاد .دوم ،تهاور ماليااتی باه عدمشا افيت نياااز دارد

شرکت مرتبا است [ .]17کوتاری ،لی و شارت]28[1

[]12؛ بنابراین ،مدیران با ناخوانااترکردن گزارشهاای

نيااز بيااان میکننااد در شاارایطی کااه ساارمایهگذاران

مالی که ت ساير آنهاا را ساختتر میکناد ،شارایا را

میتواننااد اعالعااات غيرضااروری را پاااالیش کننااد،

برای برناماههای متهوراناه و اجتنااب ماليااتی فاراهم

افشای بيشتر اعالعات بهتار اسات .باا ایان حاال ،در

میکنند .درنتيجه ،وجاود شارایا عدمشا افيت بارای

شرایطی که بهدساتآوردن اعالعاات هزیناهبر اسات

اجرای سياست مالياتی متهورانه ضروری اسات [.]13

[ ،]23اعالعات پيچيادهتر و عاوالنیتر باه اضاافهبار

این استدالل با یافتههای ال و ميلز ]30[4همسو اسات؛

اعالعاتی منجر میشود که لزوما برای خوانناده م ياد

زیرا شرکتهایی که در گزارشهاای سااالنه خاود از

نيست .لای [ ]33نياز اساتدالل میکناد پيچيادگی در

واژههای من ی بيشتری است اده میکنند ،تمایس بيشتری

ایجاد عدمش افيت2میشود تاا

باارای دنبااالکردن راهبردهااای برنامااهریزی مالياااتی

را بهواسطۀ آن پنهان

متهورانه دارند .با تمرکز بر پژوهش اینگر و همکااران

گزارشگری مالی باع

مدیران عملکرد اقتصادی ضعي

[ ]26کااه دریافتنااد رابطااۀ من اای بااين خوانااایی

کنند.
با توجه به اهميت افشای متنی اعالعاات ،مادیران

گزارشهای ماليااتی و اجتنااب ماليااتی وجاود دارد؛

ایان

درنتيجه میتوان دریافات باين خواناایی گزارشهاای

افشاها و تیثير بار ادراک کااربران و عملکارد شارکت

مااالی و سياساات متهورانااۀ مالياااتی رابطااۀ من اای و

دارند .درواقع ،لی [ ]33دریافت گزارشهاای سااالنۀ

معناداری وجود دارد.

انگيزهای راهبردی برای مدیریت محتوا و ساب

شاارکتهای بااا عملکاارد ضااعي  ،باارای خواناادن

تهور مالياتی بدین معناست که حتای اگار هميشاه

سختتر و عوالنیتر است؛ به این دلياس کاه مادیران

عملی غيرقانونی یا جعلای محساوب نشاود ،کااهش

نسبت به جذب سرمایه و تیثير آن بر بازار با توجه باه

درآمااد مشاامول ماليااات ممکاان اساات دقيقااا مطااابق

عملکرد ضعي

خود نگران هستند و بنابراین ،ممکان

مقااررات نيااز صااورت نگياارد [ .]12زمااانی کااه یا

اسات عماادی تصاميم بگيرناد گزارشهاای مااالی را

شرکت در شرایا ورشکستگی یا اخاتالل ماالی قارار

خاود را مابهم و

میگيرد ،انگيازۀ بيشاتری بارای باهکارگيری سياسات

پيچيده سازند .لو ،راماوس و روگاو ]36[3نياز نشاان

مالياتی متهورانه دارد [ .]18در صورتی که ایان ماورد

دادنااد گزارشهااای مااالی بااا خواناایی کمتاار ،ميازان

ات اق بي تاد ،شارکتها ساعی میکنناد روناد واقعای

بيشتری از مدیریت سود را بهدنبال دارد.

دستيابی به درآمد مشمول ماليات را پنهان کنناد؛ زیارا

ناخواناتر کنند تاا عملکارد ضاعي

آنها میدانناد تهاور ماليااتی ممکان اسات آنهاا را در
1

. Kothari, Li and Short
. Opacity
3
. Lo, Ramos and Rogo

دادگاه محکوم کند .در این راستا ،مدیران گزارشهای

2
4

. Law and Mills
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مااالی پيچيااادهتری را بااارای ایجااااد ساااردرگمی و

اجتناب کنند .ص ریگرایلی ،رضاائی و ناوروزی []5

پنهانکردن حقایق اساسی ایجاد میکنند [ .]15به ایان

دریافتنااد بااا افاازایش ماادیریت سااود ،خوانااایی

ترتيااب ،بااين سياساات متهورانااۀ مالياااتی و خوانااایی

گزارشگری مالی کاهش مییاباد .در پژوهشای دیگار

گزارشهای مالی نيز رابطاۀ من ای و معنااداری ماورد

نيااز ص ا ریگرایلی و رضااائی [ ]6دریافتنااد توانااایی

انتظار است.

مدیریت ،موجب افزایش خواناایی گزارشاگری ماالی

با توجه به مطالب بيانشده ،بين خوانایی گازارش

میشود .الزم به ذکر است تواناایی مادیریت ،کاارایی

مااالی و سياساات متهورانااۀ مالياااتی رابطااۀ متقابااس و

مدیران نسبت به رقبا در تبدیس منابع شرکت به درآمد

معناااداری وجااود دارد .درنتيجااه ،فرضاايۀ پااژوهش
بهصورت زیر است:

تعری

میشود.
پژوهشهای خارجی پيشين نيز به مطالعاۀ رابطاۀ

فرضیۀ پژوهش :بين خوانایی گزارشهای ماالی و

خوانایی گزارشگری مالی با متغيرهای ماؤثر بار باازار

سياست متهورانۀ ماليااتی ،رابطاۀ متقاباس و معنااداری

سرمایه پرداختهاند که با توجه به یافتهها ،گزارشهاای

وجود دارد.

با خوانایی کمتر ،مانع از مطلعشادن سارمایهگذاران از
معامالت میشاود [ 31 ،25و  ،]38بار واکانش باازار

پیشینۀ پژوهش
بررساای پيشااينۀ پااژوهش نشااان داد در ميااان
پژوهشگران داخلی برای نمونه ،مالنظری ،اباوحمزه و
ميرزایای [ ]9باه بررسای رابطاۀ فرهنا

ساازمانی و

تمکين مالياتی شارکتی پرداختهاناد .در ایان پاژوهش
برای سنجش فرهن

سازمانی ،از پرسشنامۀ فرهنگای

هافستد و برای اندازهگيری تمکين مالياتی شارکتی ،از
معيااری مبتنای بار ت ااوت مالياات ابارازی و قطعای
شرکتها است اده شده است .نمونۀ آمااری پاژوهش،
 65شرکت از شرکتهای ادارۀ کس امور مالياتی مؤدیان
است .یافتهها نشان داد فرهنا

ساازمانی بار تمکاين

مالياتی شرکتی اثر شایان توجهی دارد و تمکين مالياتی
شارکتها ،از عریاق اجتنااب از عادماعمينان کام،
فردگرایی زیاد ،مردگرایی زیااد و فاصالۀ قادرت کام
مشخص میشود .همچنين ،حاجيها ،قنواتی و بحرینی
[ ]3دریافتناااد رابطاااۀ مثبااات و معنااااداری باااين
محدودیتهای مالی و راهبرد مالياتی متهورانه وجاود
دارد؛ به این معنی که وقتی شارکتها در محادودیت
مالی قارار دارناد ،نسابت باه ساایر شارکتهایی کاه
دسترسی بهتری به بازار سرمایه دارند ،انگيزۀ بيشاتری
دارند که برای تیمين مناابع ماالی از پرداخات مالياات

تیثير میگذارد [ ،]44فرایند کش

قيمت را عوالنیتر

میکند ،سرعت انتشار اعالمياهها را کااهش و باهعور
غيرمسااتقيم ،انتظارهااای ساارمایهگذاران را نساابت بااه
اعتبااار ماادیریت کاااهش میدهااد؛ همچنااين ،خطااا و
پراکندگی پيشبينی تحليلگران را افزایش میدهد [32
و  .]37افزون بار آن ،لای [ ]33رابطاه باين درآماد و
خوانااایی گزارشااگری مااالی را بررساای کاارد و ایاان
موضو را با فرضيۀ ابهام مادیریت مارتبا دانسات و
بيان کرد مدیران میتوانند از زبان مبهم و پيچيده برای
پوشاندن اعالعات متناقض و اجتناب از واکنش من ای
بااازار اساات اده کننااد .زماارم و فتااوحی ]45[1نيااز در
پژوهشی به تیثير ویژگیهای هيئتمادیره بار راهبارد
ماليااااتی متهوراناااه در شااارکتهای فرانساااوی در
دورهزمانی  2006تا  2010پرداختند .یافتهها نشاان داد
اندازه و درصد حضور زنان در هيئتمدیره بر راهبارد
مالياتی متهورانه تیثير دارد .همچنين ،اندازۀ شارکت و
بازده دارایی بر راهبرد مالياتی جسورانه تیثير مثبات و
معناداری دارد .کومار ]29[2نيز تایثير فرهن ساازمانی

1

. Zemzem and Ftouhi
. Kumar
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بر خواناایی گزارشاگری ماالی را بررسای کارد .وی

روش پژوهش

دریافاات شاارکتهای آساايایی افشااای اعالعااات

این پژوهش از ناو پژوهشهاای کمّای اسات و

محاادودتری انجااام میدهنااد و درنتيجااه ،خوانااایی

براساااااس فرضاااايهها و عر هااااای پژوهشاااای

گزارشگری ساالنۀ کمتری دارند؛ اما شارکتهایی کاه

ازقبستعيينشااده ،انجااام شااده اساات .از ایاان دسااته

پراکندگی مالکيت باالتری دارند ،گزارشاگری سااليانۀ

پژوهشها زمانی است اده میشود که معيار اندازهگيری

خواناتری ارائه میدهند تا منافع متناقض باين مالکاان

دادههااا کمّاای اساات و باارای اسااتخرا نتيجااهها از

را تحت چنين ساختار ماالکيتی ،تعادیس کنناد .لاو و

روشهااای آماااری اساات اده میشااود .همچنااين ،ایاان

همکاران [ ]36نيز بياان میکنناد در شارکتهایی کاه

پژوهش از لحاظ هادف کااربردی اسات و باه شايوۀ

مدیریت سود وجود دارد ،خوانایی گزارشاگری ماالی

پ رویدادی و گذشتهنگر با رویکرد همبستگی انجام

کمتر است .یافتههای ليما ،چاالمرز و هانلونا ]35[1

گرفته است .افزون بر آن ،با توجه باه حضاور متغيار

نيز نشان داد شرکتهایی که راهبرد تجاری آینادهنگر

تهور مالياتی و خوانایی گزارشگری مالی که باهعنوان

را دنبال میکنند ،نسبت باه شارکتهایی کاه راهبارد

ی

ویژگی کي ی و بخشی از قابسفهمبودن اعالعاات

تدافعی را دنبال میکنند ،خوانایی گزارشگری کمتاری

از آن یاد میشود ،این پژوهش در عبقهبنادی ترکيبای

دارند و بين راهبارد تجااری و خواناایی گزارشاگری

از حسابداری مالياتی و حسابداری مالی قرار میگيرد.

مالی نيز رابطۀ معناداری وجاود دارد .همچناين ،ایان
رابطه بهوسيلۀ مالکيت نهاادی بهصاورت مثبات و باا

متغیرهای پژوهش

عدمتقارن اعالعاتی به گوناۀ من ای تعادیس میشاود.

در این پژوهش از سهدسته متغير شاامس خواناایی

و همکااران [ ]13نياز

گزارشااگری مااالی ،سياساات متهورانااۀ مالياااتی و

نشااان داد خوانااایی گاازارش مااالی موجااب کاااهش

متغيرهای کنترلی شامس مدیریت ساود ،نسابت ارزش

سياست ماالی متهوراناه خواهاد شاد .افازون بار آن،

بازار به ارزش دفتری سهام ،عملکارد و سان شارکت

سااوکوتجو و ساانارنو [ ]40نيااز دریافتنااد بااا افاازایش

است اده شد که به شر زیر قابساندازهگيری است.

سياساات مالياااتی متهورانااه ،خوانااایی گاازارش مااالی

 خوانایی گزارشگری مالی

یافتههای پاژوهش بوئسالين

کاهش مییابد.

برای اندازهگيری خوانایی گزارشگری مالی همساو

بررسی پيشينۀ پژوهش نشان داد تاکنون در کشاور

با پژوهش بوئسلين

و همکااران [ ،]13ساوکوتجو و

خوانایی گزارشگری مالی به گونۀ گسترده مورد توجه

سنارنو [ ،]40بای ،دون

پژوهشگران قرار نگرفته است و مطالعاۀ آن میتواناد

و رضااایی [ ]6و صا ریگرایلی و همکاااران [ ]5از

ضااامن کمااا

و هاو ،]11[2صا ریگرایلی

باااه ادبياااات ایااان حاااوزه ،بااارای

شاخص زیر است اده شد که برخی پژوهشگران داخلی

است ادهکنندگان و مدیران نيز سودمند باشد .همچناين،

مانند فضسالهی و ملکیتوانا [ ]8و دیانی [ ]4روایی و

رابطۀ متقابس خوانایی گزارش مالی و سياست ماليااتی

اعتبار آن را برای سنجش خوانایی متون فارسای تییياد

متهورانه نيز در کشور مورد مطالعه قرار نگرفته که این

کردهاند .شاخص ارزیابی خوانایی گزارشگری ماالی،

مسئله نيازمند بررسی تجربی است تا بتاوان براسااس

شاخص فوو است که تابعی از دو متغير عاول جملاه

یافتهها ،برنامهریزیهای بهتری را انجام داد.

(برحسب کلماات) و کلماات پيچياده (تعری شاده

. Lima, Chalmers and Hanlonc

1

2

. Bai, Dong and Hu
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بهصورت تعداد کلمات با سه یا چند بخاش) اسات و

است اده از برنامۀ متنیار ابتدا تصااویر باه فایاس متنای

بهصورت رابطۀ  1محاسبه میشود:

تبدیس شده و سس  ،باا نرمافازار ورد شامارش شاده

رابطۀ 1

(ميانگين تعداد کلمات در هر جمله +درصاد

است.

کلمات پيچيده)  =0/4شاخص فوو

 -3مشاخصکردن متوساا عاول جملاهها از عریاق

فرایند و نحوۀ تعيين سطح خواناایی گزارشاگری

تقسيم تعداد کلمات به تعداد جمالت کامس هر نموناۀ

مالی در شاخص فوق بهترتيب زیر است:
 -1انتخاب نموناۀ صادکلمهای از ابتادا ،یا
صدکلمهای از وسا و ی

صدکلمهای

نموناۀ

 -4شامارش تعاداد کلماات ساههجایی و بايش از

نمونۀ صدکلمهای از اواخر

سههجایی موجود (کلمات پيچيده) در هرکدام از متون

گاازارش بهصااورت تصااادفی .در رابطااه بااا شاايوۀ

صدکلمهای

اناادازهگيری خوانااایی ،الزم بااه ذکاار اساات کااه ای ان

 -5جمعکردن تعداد کلمات پيچيده با تعاداد متوساا

موضو با استناد باه پژوهشهاای داخلای اشارهشاده

کلمات در جمالت

است اده شده است .البته اعتبارسنجی این شايوه را نياز

 -6ضربکردن حاصس جمع تعداد کلماات دشاوار و

پژوهشهای دیگری مانند فضسالهی و ملکیتواناا []8

متوسا کلمات در جمالت با عدد ثابت 0/4

و دیانی [ ]4تییيد کردهاند و در ایان پاژوهش نياز از

 -7انجام محاسبات بندهای  5 ،4و  6برای دو نموناۀ

روشی مشابه با پژوهشهای قبلی بهره گرفته شد.
 -2شمارش تعداد جمالت هر یا

صدکلمهای دیگر

از نموناهها .الزم

 -8محاسبۀ مياانگين نتاای هار ساه نموناه از عریاق

بااه ذکاار اساات شاامارش کلمااات در حااالتی کااه

جمعکردن و تقسيم به تعداد []8

گزارشهای قابسانتقال به نرمافزار ورد بوده اسات ،باا
کم

رابطه بين شاخص فوو و خوانایی گزارشگری ماالی

شمارشاگر نرمافازار ورد صاورت گرفتاه و در

به شر نگارۀ  1است:

حالتی که ایان موضاو امکانپاذیر نباوده اسات ،باا

نگارۀ  -1رابطه بین شاخص فوگ و خوانایی گزارشگری مالی []5
شاخص فوو

باالتر از 18

18 -14

14 -12

12 -10

10 -8

خوانایی

پيچيده

سخت

مناسب

قابسقبول

آسان

 :ΒTDت اوت سود مشمول ماليات ابرازی و سود

 سیاست مالیاتی متهورانه
برای اندازهگيری این متغير به پيروی از ویلسون

1

مشمول ماليات قطعیشده

[ ،]42سوکوتجو و سنارنو [ ]40و واعظ و درسه

 :LEVاهرم مالی که با تقسيم بدهیها بر داراییهای

[ ]10از رابطۀ  2است اده شد:

بهدست میآید.

رابطۀ 2

* SHELTER= -4.30+ 6.63* BTD – 1.72
LEV + 0.66 * SIZE + 2.26 * ROA + 1.62
* FOREIGN- INCOME + 1.56 * RD

 :SIZEلگاریتم مجمو داراییهاست.
 :ROAحاصس تقسيم سود بر داراییهاست.

که در آن:

 :FOREIGN_INCOMEی

 :SHELTERماليات متهورانه

برای شرکتهایی که دارای درآمد و تجارت خارجی
. Wilson

1

متغير مجازی است و

هستند  1و در غير این صورت ،ص ر خواهد بود.
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MVAt + PSt + Debt t
TABt

 :RDهزینههای تحقيق و توسعه تقسيم بر داراییهای

رابطۀ 4

شرکت است.

که در آن:

 مدیریت سود

= Qt

 :MVAارزش بازار حقوق صاحبان سهام عادی

ازآنجاکه با استناد به پژوهش لو و همکااران []36

 :Debtمبلغ دفتری مجمو بدهیها

بين مدیریت سود و خوانایی گزارشگری ماالی رابطاۀ

 :PSارزش بازار حقوق صاحبان سهام ممتاز

من ی و معناداری وجاود دارد و باا افازایش مادیریت

 :TABمبلغ دفتری مجمو داراییهاست.

سود ،پيچيدگی صورتهای ماالی افازایش مییاباد و

از آنجا که در ایران سهام ممتاز وجود ندارد ،در

خوانایی گزارشگری ماالی کام میشاود ،ایان متغيار،

محاسبۀ این متغير تنها ارزش بازار حقوق صاحبان

متغياار کنترلاای در نظاار گرفتااه شااد .همچنااين ،بااين

سهام عادی لحاظ شد.

مدیریت سود و اجتناب ماليااتی نياز رابطاۀ مثبات و

 سن شرکت

معناداری وجاود دارد [ .]14بارای بررسای مادیریت

سن شرکت به ميزان سالهای گذشته از زمان

سود نياز از الگاوی جاونز ]27[1بار اسااس رابطاۀ 3

تیسي

است اده شد.

بين سن شرکت و خوانایی گزارشگری مالی وجود

رابطۀ 3

ACCRit = α0 + α1 Δ REVit + α2
PPEit + εit

شرکت اشاره دارد .انتظار وجود رابطۀ مثبت

دارد؛ زیرا سرمایهگذاران با الگوهای کسبوکار آنها
آشنایی بيشتری دارند و این باع

پيچيدگی کمتر

که در آن:

شده است؛ از اینرو ،خوانایی گزارشگری ساالنۀ

 = ACCRitکس اقالم تعهدی

بيشتری دارند .همچنين ،با افزایش سن ،شرکت با

 = Δ REVitتغيير در درآمد از سال  t-1تا سال t

محدودیت مالی ،نوسانهای جریان وجه نقد و سطح

 = PPEitناخالص اموال ،ماشينآالت و تجهيزات در

کلی کمنقدینگی روبهرو خواهد شد که باع

سال t

اجتناب مالياتی و است اده از سياست مالياتی متهورانه

 عملکرد

افزایش

خواهد شد [.]21

از آنجا که شرکتهایی که عملکارد ضاعي تری
دارند ،خوانایی گزارشگری مالی کمتری دارناد [،]15

جامعه و نمونۀ پژوهش

اثر این متغير کنتارل شاد .افازون بار آن ،باا افازایش

جامعااۀ آماااری موردمطالعااه در ای ان پااژوهش را

عملکاارد شاارکت احتمااال افاازایش سياساات مالياااتی

شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهاادار عای

متهورانه نيز افزایش مییابد [.]3

سااالهای  1392تااا  1396تشااکيس میدهااد .باارای

باارای ارزیااابی عملکاارد ،ماننااد واناا  ]41[2از

انتخاب نمونه نيز شرایا زیر در نظر گرفته شد:

نسبت  Qتاوبين اسات اده شاد کاه براسااس رابطاۀ 4

 -1شرکت قبس از سال  1392در بورس اوراق بهادار

محاسبه میشود.

تهران پذیرفته شده و تا انتهای سال  1396فعال باشد.
. Jones
. Wang

1
2
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 -2برای افزایش قابليت مقایسه ،سال مالی آنها منتهی

با توجه به موارد ذکرشده119 ،شرکت بهعنوان نمونه

به پایان اس ندماه باشد.

انتخاب شد.

 -3در سالهای مذکور تغيير فعاليت یا تغيير سال
مالی نداده باشد.
 -4با توجه به ت اوت ساختار سرمایه ،شرکتهای
واسطهگری و سرمایهگذاری ،جزء شرکتهای ذکر
شده نباشد.

یافتههای پژوهش
آمار توصیفی

در ادامه ،نگارۀ  2آمار توصي ی متغيرهای پژوهش
را نشان میدهد .با توجه به اینکه 119شرکت بهعنوان
نمونه وجود دارد 595 ،سال -شرکت بررسی خواهد

 -5وق ۀ معامالتی در شرکت بيش از  6ماه نباشد.

شد.

 -6اعالعات موردنياز در دسترس باشد.

نگارۀ  -2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

بیشینه

کمینه

انحرافمعیار

خوانایی

12/7479

19/1900

8/0440

2/4061

مالیات متهورانه

4/9493

7/3026

0/0974

2/3947

مدیریت سود

0/0040

0/0807

0/0001

0/0067

عملکرد

1/4225

1/9991

0/6919

0/6394

سن شرکت

41/2185

67

15

12/7895

یافتههای نگارۀ بااال نشااندهندۀ آن اسات کاه باا

عليت گرنجری متغير 𝑡𝑦 است و اگر ضارایب 𝑖𝑑 نياز

اسااتناد بااه نگااارۀ  ،1ميااانگين خوانااایی ()12/7479

به لحاظ آماری معناادار باشاند ،متغيار 𝑡𝑦 نياز عليات

گزارش مالی در شرکتهای نمونه در ساطح مناساب

گرنجری متغير 𝑡𝑥 است .اگار تنهاا یکای از ضارایب

(بين  12تا  14و در سطح مناسب) است.

معنادار باشد ،رابطۀ عليت باين دو متغيار ی عرفاه و
اگر هر دو معنادار باشند ،رابطۀ عليت دوعرفاه اسات

آزمون علیت گرنجری

که این به معنی وجود ی

گرنجر ]22[ 1با ارائۀ رابطههای زیر روشی را برای

متغير است .انجام آزمون عليت گرنجری با اسات اده از

بررسی جهت عليت بين دو متغير بيان کرد:

دادههای پژوهش در نرمافزار  Eviewsنشاان میدهاد

رابطۀ 3
رابطۀ 4

حال پ

𝑖+ ∑𝑛𝑖=1 𝛽𝑖 𝑥𝑡−𝑖 𝑦𝑡 = ∑𝑛𝑖=1 𝛼𝑖 𝑦𝑡−
𝑖𝑥𝑡−

𝑖𝑐 ∑𝑛𝑖=1

=

𝑡𝑥 𝑖∑𝑛𝑖=1 𝑑𝑖 𝑦𝑡−

ی

+

از برآورد الگوی فاوق ،اگار ضارایب 𝑖𝛽 از

نظر آمااری معناادار باشاند ،گ تاه میشاود متغيار 𝑡𝑥

. Granger

1

رابطۀ باازخوردی باين دو

رابطۀ عليت دوعرفه بين دو متغير وجود دارد کاه

یافتههای این آزمون در نگارۀ  3گزارش شده است.
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نگارۀ  -3یافتههای آزمون دوطرفه علیت گرنجری
معناداری

آماره F

فرضيۀ ص ر

0/0000

18/3057

خوانایی گزارش مالی عليت گرنجری سياست مالياتی متهورانه نيست.

0/0000

54/1976

سياست مالياتی متهورانه عليت گرنجری خوانایی گزارش مالی نيست.

الگوی پژوهش

توضيحی بهصورت برونزا تعيينشدهاند؛ اما در اینجاا

با توجه مقاادیر آمااره  Fدر نگاارۀ فاوق ،هار دو

مشاهده میشاود خواناایی گازارش ماالی و سياسات

فرضيۀ ص ر رد میشود و این به معنی وجاود عليات

مالياااتی متهورانااه هنگامیکااه بااهعنوان متغيرهااای

دوعرفه بين این دو متغير است .در ادامه با توجاه باه

توضيحی آورده میشوند ،برونزا نيستند؛ بنابراین ،این

یافتااههای گزارششااده در نگااارۀ  2و بااا توجااه ب اه

معادالت را باید در قالاب سيساتم معاادالت همزماان

متغيرهای کنترلی ذکرشاده ،الگاوی مناساب پاژوهش

بهصورت رابطۀ  7برآورد کرد.

بسا داده شده است.

TAit= B0+ READit+ B2 EMit+ B3 QTobinit+ B4 MTBit+ B5 Ageit+ ϵt
READit= B0+ TAit+ B2 EMit+ B3 QTobinit+ B4 MTBit+ B5 Ageit+ ϵt

رابطۀ 7

رابطۀ  5اثر خواناایی گازارش ماالی بار سياسات
مالياتی متهورانه را نشان میدهد.
رابطۀ 5

TAit= B0+ READit+ B2 EMit+ B3 QTobinit+ B4 MTBit+ B5 Ageit+ ϵt

رابطۀ  6نيز اثر سياست مالياتی متهورانه بر

در ادامه ،نگارۀ  4یافتههای مرتبا با بررسی رابطۀ
پيچيدگی گزارشهای مالی و سياست متهورانۀ مالياتی

خوانایی گزارش مالی را نشان میدهد.
رابطۀ6

برآورد الگوی پژوهش

READit= B0+ TAit+ B2 EMit+ B3 QTobinit+ B4 MTBit+ B5 Ageit+ ϵt

ایاان معااادالت را نمیتااوان بهصااورت جداگانااه
برآورد کرد .علت ایان امار آن اسات کاه در بارآورد
ت معادلهای ایان فارو وجاود دارد کاه متغيرهاای

را نشان میدهد .این نگاره نشان می دهد با افزایش
خوانایی (کاهش پيچيدگی) ،سياست مالياتی نيز
متهورانهتر میشود؛ چون ضریب خوانایی در الگو
مثبت شده است.

نگارۀ  -4بررسی رابطۀ پیچیدگی گزارشهای مالی و سیاست متهورانۀ مالیاتی
متغیر وابسته :سیاست متهورانۀ مالیاتی
متغیرها

ضریب

آماره t

معناداری

پیچیدگی گزارش مالی

0/0114

2/8977

0/0041

مدیریت سود

0/0085

1/6946

0/0915

عملکرد

-0/0181

-0/1720

0/8636

سن شرکت

0/2264

3/6069

0/0004

مقدار ثابت

0/0009

1/0845

0/2793

ضریب تعیین

0/6524

ضریب تعیین تعدیلشده

0/6117

آماره F

6/2044

معناداری آماره F

0/0000
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یافتههای این بخش نشان داد با افزایش پيچيادگی

نگارۀ  5نياز یافتاههای مارتبا باا بررسای رابطاۀ

گزارشهای مالی ،سياست ماليااتی متهوراناه افازایش

سياست متهورانۀ مالياتی و پيچيدگی گزارشهای مالی

مییابد.

را نشان میدهد.
نگارۀ  -5بررسی رابطۀ سیاست متهورانۀ مالیاتی و پیچیدگی (ناخوانایی) گزارشهای مالی
متغیر وابسته :خوانایی گزارشهای مالی
متغیرها

ضریب

آماره t

معناداری

سیاست مالیاتی متهورانه

2/5587

3/4035

0/0024

مدیریت سود

0/0057

1/8405

0/0786

عملکرد

-0/7283

-2/3706

0/0256

سن شرکت

0/0359

0/4705

0/6424

مقدار ثابت

0/0130

0/2544

0/8014

ضریب تعیین

0/5291

ضریب تعیین تعدیلشده

0/4907

آماره F

5/8136

معناداری آماره F

0/0000

این بخش از یافتهها نيز نشاندهندۀ آن است که با

مالياتی بررسی شد .یافتههای پژوهش نشاان داد باين

افزایش سطح سياست مالياتی متهورانه ،پيچيدگی

پيچيدگی گزارشهای مالی و سياست متهورانۀ مالياتی

گزارشهای مالی افزایش مییابد.

رابطااۀ مثباات و معناااداری وجااود دارد .فعاليتهااای
اجتناااب از پرداخاات ماليااات و سياساات مالياااتی

بحث و نتیجهگیری

متهورانااه ،مسااتلزم پنهااانکردن حقااایق ،پيچياادگی و

هاادف پااژوهش حاضاار بررساای رابطااۀ خوانااایی

عدمش افيت است .برای اجرای تهور ماليااتی نياز باه

گزارشهااای مااالی و سياساات متهورانااه مالي ااتی بااا

عدمشاا افيت نياااز اساات؛ بنااابراین ،ماادیران بااا

است اده از سيساتم معاادالت همزماان اسات .در ایان

پيچيدهترکردن گزارشهای ماالی ،شارایا الزم بارای

راستا با است اده از اعالعات 119شارکت پذیرفتهشاده

اجرای سياست مالياتی متهورانه را فراهم میکنند .این

در بورس اوراق بهادار تهران عی ساالهای  1392تاا

یافتااهها همسااو بااا ال و ميلااز [ ]30و بوئساالين

و

 ،1396این مسئله بهصورت تجربی بررسی شد.

همکاران [ ]13است.

تهور مالياتی نشاندهندۀ اجتناب ماليااتی متهوراناه

همچنين ،مشاهده شد با افازایش ساطح سياسات

است .خوانایی گزارشگری مالی نيز بيانگر ميزان فهام

مالياتی متهورانه ،پيچيدگی گزارشهاای ماالی بيشاتر

و پيچياادهنبودن گزارشهااای مااالی اساات .در ایاان

خواهد شد .بدین معنا کاه در زماان وجاود سياسات

پژوهش با است اده از سيستم معادالت همزماان رابطاۀ

مالياتی متهورانه که با پرداخات کمتار مالياات هماراه

متقابس خوانایی گزارشهای مالی و سياست متهوراناۀ

اسات ،مادیران انگياازۀ بيشاتری بارای پنهانسااازی و
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پيچيدگی گزارشهای مالی دارند که همسو با فرضايۀ

 .2پورحيدری ،اميد؛ محمدحسن فدوی و مياثم امينینياا

مبهمسازی اعالعات اسات .در ایان راساتا ،در زماان

( ،)1392بررسی تیثير اجتناب از پرداخات مالياات بار

است اده از سياست مالياتی متهوراناه کاه ایان احتماال

ش افيت گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفتهشاده در

وجااود دارد تااا مقامااات مالياااتی صااورتهای مااالی
بيشتری را افزون بر گزارشهای مالياتی مطالعه کنناد،
مدیران اعالعات ارائهشده در گزارشهای ماالی را باا
ابهام و پيچيدگی ارائه میدهند .این یافتهها نيز همساو
با یافتههای سوکوتجو و سنارنو [ ]40است .همچنين،

بورس اوراق بهاادار .پژوهشانامۀ اقتصاادی-69 :14 .
.85
 .3حاجيها ،زهره؛ الهام قنواتی و مریم بحرینای.)1396( .
بررس ای ارتبااا محاادودیت مااالی و راهباارد مالي ااتی
متهورانه .پژوهشنامۀ ماليات.126 -108 :)35( 25 .
 .4دیااانی ،محمدحسااين .)1379( .ساانجش خوانااایی

یافتههای این بخش که بيانگر ابهام در ارائۀ اعالعاات

نوشااتههای فارساای ،خوانانویساای باارای کودکااان،

در زمان است اده از سياسات ماليااتی متهوراناه اسات،

نوسوادان و نوجواناان .انتشاارات کتابخاناۀ رایاناهای،

همساااو باااا یافتاااههای اینگااار و همکااااران [ ]26و

مشهد.

باالکریشنان و همکاران [ ]12است.

 .5ص ریگرایلی ،مهدی؛ یاسر رضائی و محمد ناوروزی.

با توجه باه یافتاههای پاژوهش پيشانهاد میشاود

( .)1396مدیریت سود و خوانایی گزارشاگری ماالی:

سااازمان بااورس و اوراق بهااادار تهااران در راسااتای

آزمون تجربی رویکرد فرصتعلبانه .دانش حسابرسی.

کاهش اجتناب مالياتی و سياست مالياتی متهورانه ،باه

.230 -217 :)69( 17

خوانایی گزارشهای مالی اهميت بيشتری دهاد و در
این راستا ،قوانين و مقررات مناسابی را تادوین کناد.
برای نمونه ،تهيۀ قوانينی که بتواند با است اده از بهباود
سااطح قابااسفهمبودن خوانااایی گزارشهااای مااالی را
افزایش دهد ،از ایندست موارد اسات .ساازمان اماور
ماليااتی نيااز باارای شااناخت بهتاار وضااعيت شاارکت،

 .6ص ریگرایلی ،مهدی و یاسر رضائی .)1397( .توانایی
مدیریت و خوانایی گزارشگری ماالی :آزماون نظریاۀ
عالمتدهی .دانش حسابداری.218 -191 :)2( 9 .
 .7عربصالحی ،مهدی و مجيد هاشامی .)1393( .تایثير
اعمينااان بيشازحااد ماادیریتی باار اجتناااب مالياااتی،
بررساایهای حسااابداری و حسابرساای85- :)22( 1 .
.104

خوانایی گزارشهای مالی و ميزان پيچيادگی و ابهاام

 .8فضااسالهی ،ساي اهلل و منصااوره ملکیتوانااا.)1389( .
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