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شرکت نشان د اد که ريسک مالياتي تأثير مثبت و معناداري بر روي ميزان نگهداشت وجه
شرکتها دارد.

واژههاي کليدي :رويۀ جسورانۀ مالياتي ،انگيزۀ احتياطي نگهداشت وجه نقد ،انحراف استاندارد نرخ

مؤثر مالياتي .
مقدمه

موجودی نقد ،دارایی بسیار مهمی برای شرکتها است که با توجه به تصمیمات مدیران،
عدم کفایت و ی ا مازاد نگهداشت آن میتواند منجر به ایجاد هزینههای اضافی گردد .نقای ص
موجود در بازار سرمایه منجر به ایجاد سطح بهینهای از نگهداشت وجه نقد میگردد که هزینهها
و مزایا آن را تراز و ارزش شرکت را بی شینه میسازد (مارتیز سوال و همکاران .)2۰۰3 ،4از ای ن
رو ،بررسیعوامل مؤثر بر نگهداشت وجه نقد با توجه به اهمیت باالی آن ،میتواند به سرمایه -
گذاران و تحلیلگران بازار سرمایه به منظور ارزیابی شرکتها کمک نماید .این پژوهش به
بررسی این موضوع که آیا ریسک مالیاتی عاملی در تعیی ن نگهداشت وجه نقد توسط شرکتها
است ،میپردازد .به کارگیری رویههای جسورانه 2مدیران در خصوص استراتژیهای مالیاتی ،
منجر به ایجاد ریسک مالیاتی میگردد (رگو و ویلسون2۰42 ،9؛ کریستین و دالیول.)2۰44 ،1
سیاست جسورانه پیرامون مالیات شرکتها به اتخاذ رویههایی توسط مدی ران برای پرداخت
مالیات کمتر در بلندمدت اشاره دارد (جنتر و همکاران.)2۰49 ،7
انتظار میرود بهکارگیری رویههای جسورانۀ مالیاتی توسط شرکتها از طریق عدم
اطمینان در موقعیتهای مالیاتی ،منجر به ایجاد انگیزۀ احتیاطی برای نگهداشت وجه نقد گردد.
هانلون و همکاران  )2۰42( 6نشان دادند به دلیل اینکه سیاستهای جسورانۀ مدیران در خصوص
مدیریت مالیات ممکن است از سوی مقامات مالیاتی کشف شود ،از این رو این گونه از
شرکتها همواره انگیزۀ احتیاطی برای نگهداشت وجه نقد اضافی دارند .جیکب و همکاران
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( )2۰41دریافتند که شرکتهای با موقعی ت مالیاتی نامشخص دارای مخارج سرمایهای کمتر و
نگهداشت وجه نقد بیشتری هستند .از طرف دیگر ،چن و الی ( )2۰49بر مبنای تئور ی
محدودیت مالی 1نشان دادند شرکتهای با ریسک مالیاتی باالتر ،جریانهای نقد عملیات ی
بیشتری را ذخیره مینمایند تا خود را از مشکالت مربوط به محدودیت مال ی محافظت نمایند .بر
این اساس ،درک این مطلب که ریسک مالیاتی چگونه بر نگهداشت وجه نقد تأثیر دارد از
اهمیت باالیی برخوردار خواهد بود و می تواند به سرمایه گذاران در ارزیابی نگهداشت وجه نقد
با توجه به استراتژیهای مالیاتی شرکتها کمک نماید .لذا ،در ادامه پس از بیان مبانی نظری و
پیشینۀ تحقیق ،فرضیه ها و روش پژوهش مطرح شده و در نهای ت نتایج تجزیه و تحلی ل و نتیجه
گیری ارائه خواهد شد.
مباني نظري و پيشينۀ تحقيق

وجه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی استکه به منظور بهرهبرداری از
فرصتهای سرمایهگذاری سودآور و مقابله با رویدادهای پیشبینی نشدۀ آینده ،نقش محوری
دارد .عالوه بر این ،نگهداشت وجه نقد به معنای کاهش وابستگی شرکت به تأمین مال ی هزینه
بر خارجی است .مدیریت بهینۀ وجه نقد مستلزم اتخاذ بهترین رویه در خصوص نگهداری وجه
نقد است که کسری و مازاد آن با توجه هزینههای تأمین مالی ،منجر به ایجاد هزینههای اضاف ی
برای شرکتها میگردد (گارسیا و همکاران.)2۰۰1 ،
مطالعات انجام شده در خصوص دالیل نگهداشت وجه نقد توسط شرکتها ،منجر به
تدوین سه تئوری گردیده است .اولین تئوری  ،نگهداشت وجه نقد توسط شرکتها را بر مبنا ی
انگیزۀ معامالتی استدالل مینماید .بر این اساس که شرکتها به منظور خودداری از هزینهها ی
ناشی از نقدشوندگی داراییهای کوتاهمدت (تبدیل داراییهای غیرنقدی به داراییهای نقدی)،

تمایل به نگهداشت وجه نقد دارند (میلر و اور .)4366 ،3دومین تئوری  ،نگهداشت وجه نقد
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توسط شرکتها را بر مبنای انگیزههای نمایندگی تفسیر مینماید .بر مبنای این تئوری ،مدیران
بر اساس اهداف مالکانۀ خود تمایل بیشتری به نگهداشت وجه نقد نسبت به پرداخت آن به
سهامداران شرکت دارند (جنسن .)4316 ،4۰مطابق با این تئوری ،شواهد تجربی حاکی از آن
استکه شرکتهای با مشکالت نمایندگی باالتر نسبت به شرکتهای دارای مشکالت
نمایندگی پایینتر ،نسبت بیشتری از داراییهای خود را به ذخیرۀ وجه نقد اختصاص میدهند
(دیتمار و همکاران .)2۰۰5 ،44سومین تئوری  ،نگهداشت وجه نقد توسط شرکتها را بر اساس
انگیزۀ احتیاطی تفسیر میکند .بر مبنای این تئوری شرکتها به منظور محافظت نمودن خود در
برابر شرایط غیر قابل پیشبین ی و ریسک ناش ی از کمبود نقدینگی آینده  ،اقدام به نگهداشت
وجه نقد مینمایند .در همی ن راستا ،باتس و همکاران  )2۰۰3( 42استدالل نمودند که شرکتها ی
با ریسک جریانهای نقدی بیشتر (نوسانات باال در جریانهای نقدی) ،موجودی کاال و
حسابهای دریافتنی کمتر و مخارج تحقیق و توسعۀ باال ،ذخیرۀ وجه نقد خود را افزایش
میدهند.
ریسک مالیاتی و تأثیر آن بر واحدهای تجاری از موضوعات نوین در تحقیقات حسابدار ی
محسوب میشود .مطالعات انجام شده در زمینۀ مالیات حاکی از این مطلب است که ریسک
مالیاتی به عنوان نوعی از ریسک واحد تجاری است که توسط شرکتها مدیریت میگردد
(جنتر و همکاران .)2۰49 ،به کارگیری استراتژهایی توسط شرکت ها که منجر به ریسک
مالیاتی میگردد میتواند تصمیمات عملیاتی و عملکرد آتی شرکتها را تحت تأثیر قرار دهد.
بر مبنای انگیزه احتیاطی نگهداشت وجه نقد ،انتظار می رود ریسک مالیاتی از طریق ایجاد عدم
اطمینانی در موقعیت های آتی شرکت ها تصمیمات نگهداشت وجه را تحت تأثیر قرار دهد.
تقبل ریسک باالتر (رویههای جسورانۀ مالیاتی) توسط شرکتها می تواند منجر به کسر ی
نقدینگی آینده و ایجاد هزینههای اضافی برای آنها گردد .از این رو ،اینگونه از شرکتها
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همواره انگیزه برای نگهداشت وجه نقد اضافی دارند .به عبارت دیگر ،شرکتها برای حفظ
انعطافپذیری مالی خود ،تمای ل به نگهداشت وجه نقد به منظور مقابله با ریسک مالیاتی که
منجر به ایجاد هزینههای اضافی از قبیل جرایم و هزینۀ تأمین مالی اضافی میگردد ،دارند
(هانلون و همکاران .)2۰42،بهکارگیری رویههایی توسط شرکتها به منظور اجتناب مالیاتی ،
منجر به افزایش درجۀ عدم اطمینانی در خصوص پرداختهای آینده مالیات میگردد (فرانک
و همکاران2۰۰3 ،؛ رگو و ویلسون .)2۰42 ،از این رو ،میتوان انتظار داشت که افزایش عدم
اطمینانی در خصوص وضعیت مالیاتی از طریق تغییر در جریانهای نقدی آیندۀ شرکتها ،
انگیزۀ احتیاطی برای نگهداشت وجه نقد ایجاد کند .جیکب و همکاران ( )2۰41نشان دادند
زمانی که شرکتها با مواضع مالیاتی آینده نامشخصی روبرو باشند ،بر مبنای انگیزۀ احتیاطی ،
بخشی از وجه نقد خود را به عنوان پوششی برای مالیات بالقوۀ خود نگهداری میکنند.
از طرفی ،بهکارگیری رویههای جسورانۀ مالیاتی به طور بالقوه منبع اطالعاتی از عد مِ
اطمینانی دربارۀ کیفیت اطالعات مالی (ریسک اطالعات ی) است (دالیوال و همکاران.)2۰42 ،
باالکریشنن و همکاران )2۰42( 49نشان دادند که رویههای جسورانۀ مالیاتی منجر به کاهش
شفافیت شرکتها و به عنوان معیاری از خطا و پراکندگی در پیشبینی تحلیل گران است که
نشاندهندۀ عدم تقارن اطالعاتی است و این استراتژی ریسک گزارشگری مالی شرکتها را
افزایش میدهد .فریشمن و همکاران( )2۰۰1با استفاده از شواهدی دریافتند که افشای اولیۀ
شرکتها از ذخیرۀ مالیات که نشان دهندۀ محتوای اطالعات ی از عدماطمینانی در وضعی ت
مالیاتی است رابطۀ مثبتی با بازدۀ غیرنرمال شرکتها دارد .هاچنز و رگو )2۰42(41دریافتند که
بهکارگیری رویههای جسورانۀ مالیاتی توسط شرکتها (عدم اطمینان در موقعیتهای مالیات ی)
منجر به افزایش عدم اطمینانی سرمایهگذاران از جریانهای نقدی مورد انتظار شرکتها و در
نتیجۀ متحمل شدن هزینههایی به شرکتها میگردد .افزایش در هزینۀ سرمایه و ریسک
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اطالعات مالی باالتر ،عامل اساسی در نگهداشت وجه نقد بر مبنای انگیزۀ احتیاطی میباشد
(سان و همکاران2۰42 ،؛ گارسیا و همکاران.)2۰۰3 ،
همچنین ریسک مالی اتی و ارتباطآن با ذخیرۀ وجه نقد شرکتها را نیز میتوان بر اساس
محدودیتهای تأمین مالی شرکتها تفسیر نمود .آیرز و همکاران )2۰۰3(47دریافتند که
شرکتهای با سطح تغیی رات باالتر در اختالف بی ن سود حسابداری و سود قابل قبول مالیات ی
دارای ریسک اعتباری بیشتر و در نتیجه هزینۀ تأمین مالی باالتری هستند .با توجه به باال بودن
هزینههای تأمین مالی ،شرکتها همواره تمایل به حفظ انعطافپذیری مال ی خود دارند .بر ای ن
اساس ،شرکتها تمای ل دارند جریانهای نقد عملیاتی بی شتری را ذخیره نمایند تا به منظور مقابله
با سرمایهگذاری کمتر از حد و مشکالت محدودیتهای مالی بهکار گیرند (چن و الی،
.)2۰49
فالی و همکاران )2۰۰5(46به بررسی دلیل نگهداشت وجه نقد توسط شرکتها از منظر
مالیات پرداختند .دورۀ زمانی مورد بررسی آنها از سال  4312الی  2۰۰1و تعداد مشاهدات
آنها مشتمل بر  94۰19سال شرکت چند ملیت ی ای االت متحده است .نتایج پژوهش آنها نشان
میدهد که شرکتهای با محرکهای برگشت ی باالتر برای درآمدهای خارج ی از سوی مقامات
مالیاتی ،نسبت به سایر شرکتها وجه نقد بیشتری را نگهداری مینمایند.
هانلون و همکاران ( )2۰42تأثیر ریسک مالیاتی را به عنوان یکی از عوامل تعیین کنندۀ
نگهداشت وجه نقد شرکتهای بورس ای االت متحده ،سنجیدند .نمونۀ مورد بررسی آنها شامل
 21115مشاهدۀ سال -شرکت در طی دورۀ زمانی  4337الی  2۰44است .نتایج پژوهش آنها
نشان میدهد که افزایش سطح نااطمینانی در سیاست و موقعیتهای مالیاتی شرکتها ،رابطۀ
مثبتی با افزای ش نگهداشت وجه نقد شرکتها دارد .آنها همچنین دریافتند که هر دو گروه
شرکتهای چندملیتی و داخلی که ریسک مالیاتی بیشتری دارند ،به طور معناداری اقدام به
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نگهداشت وجه نقد بیشتری مینمایند .بجلیا و سانجز )2۰42( 45با استفاده از اطالعات
شرکتهای خصوصی ایتالیایی نشان دادند که نگهداشت وجه نقد شرکتها به طور معنادار ی
در ارتباط با نرخ مؤثر مالی اتی پایینتر (اجتناب مالیاتی بیشتر) ،اندازۀ کوچکتر و ریسک باالتر
شرکتها است.
چن و الی )2۰49( 41ارتباط بین محدودیت مال ی و سیاستهای جسورانۀ مالیاتی
شرکتهای بورسی ای االت متحده را طی مدت زمانی  4316الی  ،2۰44مورد بررسی قرار دادند.
نتایج پژوهش آنها نشان داد کهشرکتهای دارای محدودیت مالی ،سیاستهای مالیات ی
جسورانهتری را نسبت به شرکتهای بدون محدودیت مالی ،اتخاذ مینمایند .این نوع از
شرکتها ،در نتیجۀ سیاست جسورانۀ مالیاتی خود ،وجه نقد بیشتر ی را به صورت ذخیره
نگهداری کرده تا برای سرمایهگذاری آیندۀ خود مورد استفاده قرار دهند .جنتر و همکاران
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( )2۰49به بررسی رابطۀ بین ریسک مالیاتی (سیاستهای جسورانۀ مالیاتی شرکتها) و ریسک
شرکتها پرداختند .نمونۀ آماری پژوهش آنها مشتمل بر  27۰6شرکت طی دورۀ زمانی 4315
الی  2۰4۰بود .نتایج مطالعۀ آنها نشان داد که رابطۀ مثبتی بی ن انحراف استاندارد نرخ مؤثر
مالیاتی و نرخ مؤثر نقدی بلندمدت با انحراف بازدۀ سهام شرکتها وجود دارد ،که نشان از
درک سرمایهگذاران از ریسک مالیاتی شرکت است .آنها همچنین دریافتند که انحراف
استاندارد نرخ مالیاتی معیار بهتری نسبت به نرخ مؤثر نقدی بلندمدت شرکتها برای انعکاس
ریسک مالیاتی شرکتها میباشد .جیکب و همکاران ( )2۰41با استفاده از نمونۀ آماری وسیع ی
از  77،241مشاهدۀ سال شرکت به بررسی تأثیر عدم اطمینانی مالیات ی بر نگهداشت وجه نقد و
زمان بندی سرمایهگذاری شرکتها پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که شرکتها ی با
عدم اطمینانی مالیاتی باالتر ،نگهداشت وجه نقد بیشتر و سطح سرمایهگذاری کمتری دارند.
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قائمی و علوی ( )4934به بررسی رابطۀ بین شفافیت اطالعات حسابداری و موجودی نقد
پرداختند .یافتههای آنها با استفاده از  32شرکت در طی دورۀ زمانی  4919الی  4913نشان داد
که بین شفافیت اطالعات ی و میزان نگهداشت وجه نقد ،رابطۀ منفی و معناداری وجود دارد.
پورحیدری و سروستانی ( )4932به شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر مدیریت مالیات پرداختند.
نتایج تحقیق آنها از  57شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در طی سالهای  4914ال ی
 4913حاکی از تأثیر منفی اندازۀ شرکت بر نرخ مؤثر مالی اتیاست .همچنین ،بین نسبت بدهی ،
شدت سرمایهگذاری در موجودیکاال و شدت سرمایهگذاری در دارایی ثابت با نرخ مؤثر
مالیاتی ،رابطۀ مثبت و معنادار مشاهده و بی ن فرصت رشد و عمر شرکت با نرخ مؤثر مالیات ی
رابطۀ معناداری مشاهده نشد .همچنین ،یافتههای آنها بیانگر تأثیر معنادار نوع صنعت بر نرخ
مؤثر مالیاتی و رابطۀ منفی مالکان نهادی با نرخ مؤثر مالیاتی است.
مرادی و هاتف ی مجومرد ( )4939به بررسی حساسیت جری ان نقدی سطح نگهداشت
موجودیهای نقدی با استفاده از نمونهای متشکل از  441شرکت در طی دورۀ زمانی  4917الی
 493۰پرداختند .نتایج پژوهشآنها نشان دادکه حساسیت جریانهای نقدی وجه نقد شرکتها ،
در اثر مواجه با جریانهای نقدی مثبت و منفی ،تفاوت ندارد .همچنین تفاوتی میان حساسی ت
جریانهای نقدی شرکتهای با محدودیت مالی و بدون محدودیت مالی وجود ندارد و برای
شرکتهای با نظارت خارجی قویتر ،نسبت به دیگرشرکتها حساسیت ،جریانهای نقد ی
وجه نقد بیشتر نیست.
فرضيۀ تحقيق

بهکارگیری استراتژیهای مالیاتی که منجر به پرداخت مالیات کمتر از سوی شرکتها
میگردد  ،ممکن است از طرف مقامات مالیاتی کشف و به چالش کشیده شود .بر این اساس
پیشبینی میشود که شرکتهایی با ریسک مالیاتی باالتر بر مبنای انگیزۀ احتیاطی نگهداشت
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وجه نقد ،تمایل به نگهداری وجه نقد اضافی برای پذیرش ریسک خود دارند (هانلون و
همکاران .)2۰42 ،بر این اساس فرضیۀ پژوهش به صورت زیر مطرح میشود:
فرضیه :بین ریسک مالیاتی و می زان نگهداشت وجه نقد توسط شرکتها رابطۀ مثبت و معنادار ی
وجود دارد.
روششناسي پژوهش

پژوهش حاضر از نوع روش در حوزۀ تحقیقات اثباتی حسابداری قرار میگیرد و با توجه
به این که از اطالعات تاریخی در آزمون فرضیه ها استفاده شده است ،در گروه پژوهشها ی
شبه آزمایشی طبقهبندی میگردد .از نوع هدف ،جزء پژوهشهای کاربردی و بر اساس ماهی ت
جزء پژوهشهای رگرسیونی با همبستگی چند متغیره میباشد .همچنین پژوهش حاضر به روش
استقرایی (از جزء به کل) میباشد .زیرا ،در ای ن پژوهش با استفاده از یک سری مشاهدات که
نمونهای از کل جامعه هستند ،یک الگو برای کل جامعه بهدست آوردهایم.
جامعه و نمونۀ آماري

جامعۀ آماری پژوهش تمام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
میباشد .بانکها و مؤسسات مالی ( شرکتهای سرمایهگذاری ،واسطهگری مال ی و شرکتها ی
هلدینگ به دلیل متفاوت بودن افشای مالی و ساختارهای اصول راهبری آنها) از جامعۀ آماری
پژوهش حذف گردیده است .نمونۀ آماری پژوهش با توجه به تعدیالت زیر مشخص میگردد :
 .4قبل از سال  491۰در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
 .2به لحاظ افزایش مقایسه ،دورۀ مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
 .9طی سالهای مورد بررسی ،تغییر فعالیت و یا تغییر سال مالی نداده باشند.
 .1طی سالهای مورد بررسی ،شرکت زیانده نباشند.
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با اعمال محدودیتهای فوق ،تعداد  4۰4شرکت به عنوان نمونۀ آماری پژوهش در ط ی
دورۀ زمانی  491۰الی  4934انتخاب گردید .با توجه به اینکه برای محاسبۀ برخی از متغی رها ی
پژوهش در یک سال به دادههای مربوط به چهار سال قبل است ،بر این اساس دورۀ زمانی
پژوهش جهت آزمون فرضیه از سال  4911الی  4934میباشد.
معيار سنجش ريسک ماليات ي

واژۀ ریسک در ادبیات مالی به طور کلی به منظور توصیف میزان پراکندگی و انحراف از
نتایج احتمالی به کار میرود (بررلی و مایرز .)4334 ،2۰سادهترین و رایجترین معیار مورد
استفاده به منظور سنجشآن استفاده از انحراف استاندارد و یا واریانس است .معیار اصل ی
سنجش ریسک مالیاتی در این پژوهش  ،استفاده از انحراف استاندارد نرخ مؤثر مالیات ی میباشد.
این معیار جدید نشان دهندۀ درجهای از عدماطمینان در مورد نرخ مؤثر مالیاتی شرکتها است
(جنتر و همکاران .)2۰42 ،بر ای ن اساس که باال بودن انحراف استاندارد نرخ مؤثر مالیات ی بر
مبنای نرخ گذشته نشاندهندۀ ریسک باالتر در وضعیت مالیاتی شرکتها میباشد .به عبارتی ،
نوسان بیشتر نرخ مؤثر مالیاتیبراییک دورۀ بلندمدت حاکی از افزایش عدم اطمینان در
موقعیتهای مالیاتی شرکتها است .برای محاسبۀ انحراف استاندارد نرخ مؤثر مالیاتی ابتدا نرخ
مؤثر مالیاتی برای هر شرکت در هر سال از طریق نسبت مالیات به سود قبل از کسر مالیات
محاسبه و انحراف استاندارد آن نسبت به چهار سال قبل محاسبه میگردد.
در برخی از تحقیقات نیز شواهد حاکی از آن است که افزایش اختالف بین سود ابراز ی
شرکتها و سود قطعی شدۀ مشمول مالیات ،نشان دهندۀ عدم اطمینان در وضعیت مالیات ی
شرکتها است (آیرز و همکاران2۰۰3 ،؛ دسای و دراهمپاال .)2۰۰3 ،بر ایناساس به منظور
بررسی قویتر الگوی پژوهش از این معیار نی ز بهعنوان متغیر جایگزین استفاده میگردد .روش
محاسبۀ این معیار بر اساس روش مانزون و پلسکو )2۰۰2( 24به شرح زیر محاسبه میگردد:

مجله دانش حسابداری /سال ششم /ش  /22پاییز 06/4931
() 4

BTDit = FIit - TIit

در الگوی فوق  FIitسود ابرازی شرکت  iدر سال  tو  TIitسود قطعی مشمول مالیات
میباشد .دسای و دراهمپاال )2۰۰3( 22دریافتندکه ای ن معیار به تنهایی نمیتواند نشان دهند ۀ
ریسک مالیاتی شرکتها باشد و با استفاده از تعدی التی به توسعۀ این معیار پرداختند .آنها
استدالل نمودند که این معیار می تواند از دو طریق زیر افزایش یابد:
 .4مدیری ت سود که مدی ران از طریق دستکاری در صورتهای مال ی شرکت ،تمایل به نمایش
سود بیشتر به بازار سرمایه دارند (افزایش در . )FIit
 .2ریسک مالیاتی که به تالش مدی ران در جهت کاهش عمدی سود قطعی مشمول مالیات اشاره
دارد (کاهش در .)TIit
بنابراین ،معیار مدیریت سود به عنوان جز ء اخاللگر در محاسبۀ ریسک مالیاتی شرکتها
است .به منظور حذف اثر آن ،کل اقالم تعهدی شرکت از طریق تفاوت بین سود عملی اتی و
جریانهای نقدی عملیاتی محاسبه و به عنوان متغی ر کنترلی مدیری ت سود در الگوی پژوهش
گنجانده میشود .سود مالی شرکت (  )FIitکه سود قبل از مالیات گزارش شده به بازار سرمایه
است ،از طریق صورتهای مالی شرکتها در دسترس است .برای سود قطعی مشمول مالیات
(  )TIitکه در صورتهای مالی شرکتها افشا نمیشود ،از معادلۀ شمارۀ  2استفاده شده است
(دسای و دراهمپاال.)2۰۰6 ،
() 2

در معادلۀ شمارۀ ،2
شرکتها است.

= TIit

 ،مالیات قطعی شرکت  iدر سال  tو  trنرخ قانونی مالیات بر درآمد
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الگوي آزمون فرضيۀ پژوهش

به منظور بررسی فرضیۀ پژوهش ،الگوی رگرسیون ی مبتن ی بر تحقیقات هانلون و همکاران
( )2۰42و جیکب و همکاران ( )2۰41به صورت زیر بر آورد میگردد:
()9

Cash Holdingi,t=  0 +  1TaxRiski,t + 2MB i,t +  3Size i,t +  4Levi,t + 5Cap i,t +
6Cfi,t +  7Vol Cfi,t + ε i,t

در این الگو؛  ،Cash Holdingمتغیر وابستۀ تحقیق و بیانگر می زان نگهداشت وجه نقد توسط
شرکتها است .این معیار از طریق نسبت مجموع وجه نقد و سرمایهگذاری کوتاهمدت به
مجموع دارایی شرکت محاسبه میگردد (باتس و استولز.)2۰۰3 ،
 ،Tax Riskمتغی ر مستقل تحقیق و بیانگر می زان ریسک مالی اتی شرکتها است .
 ،MBمتغیرکنترلی و معرف فرصتهای رشد شرکت است که از نسبت ارزش بازار حقوق
صاحبان سهام به ارزش دفتری آن محاسبه میگردد .انتظار میرود فرصتهای رشد شرکت
تأثیر مثبتی بر میزان نگهداشت وجه نقد شرکتها داشته باشد .شرکتهایی با فرصتهای رشد
باال ،تمایل به نگهداری وجه نقد برای استفاده از فرصتهای خود به دلی ل باال بودن هزینههای
تأمین مالی و محدودیتهای آن دارند (دیتمار و همکاران.)2۰۰5 ،
 ،Sizeمتغیر کنترلی که نشان دهندۀ اندازۀ شرکت است و با استفاده از طریق لگاریتم طبیع ی
ارزش بازار سهام شرکتها محاسبه میگردد .انتظار میرود رابطۀ منفی بین اندازۀ شرکت با
میزان نگهداشت وجه نقد وجود داشته باشد .از منظر نظریۀ عدم تقارن اطالعاتی ،شرکتها ی
کوچک با توجه به عدم تقارن اطالعاتی باالتر نسبت به شرکتهای بزرگ به منابع داخل ی
بیشتری اتکا می کنند .شرکتهای کوچک بخش اعظمی از جریانهای نقدی حاصل از عملیات
خود را نگهداری میکنند تا منابع مال ی مورد نیاز سرمایهگذاری خود را تأمین نمایند .بنابراین ،
هر چه شرکتها دارای اندازۀ بیشتری باشند ،کمتر به نگهداری ذخایر نقدی نیاز خواهد داشت
(ارسالن و همکاران .)2۰۰6 ،از آنجا که شرکتهای بزرگ انعطافپذیری بیشتری دارند،
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میتوان جریانهای نقدی پایدارتری را برای آنها انتظار داشت .در نتی جه کمتر در معرض خطر
ورشکستگی قرار دارند و نسبت به شرکتهایکوچک ،دسترسی آسانتری به منابع تأمین مال ی
دارند و وجه نقد کمتری نگهداری مینمایند.
 ،Levمتغیر کنترلیکه بیانگر اهرم مالی شرکت است و از نسبت مجموع بدهی به کل دارایی
شرکت محاسبه میگردد .با ایجاد بدهی ،مدیران ملزم به پرداخت جریانهای نقدی آینده
میشوند و این امر از جری ان نقد در دسترس که می تواند به اختیار مدیریت هزینهگردد،
میکاهد و متعاقب آن از هزینههای نمایندگی جریان نقد آزاد کاسته و اثری کنترل ی خواهد
داشت .در نتیجه شرکتهایی با اهرم مالی پایین ،کمتر مشمول نظارت و کنترل می باشند که
این امر به مدیران اختیار بیشتری اعطا مینماید .بنابراین ،انتظار میرود که اهرم مال ی با مانده
وجه نقد شرکتها رابطۀ معکوس داشته باشد .همچنین  ،از آنجا که نسبت اهرم مالی خود به
عنوان عاملی برای تعیین توانایی شرکت برای تأمین مالی جدید از طریق بدهیهای بلندمدت به
شمار می رود؛ اگر قدرت بازپرداخت هزینههای تأمین مالی توسط شرکت ی باال باشد از
انعطافپذیری مالی باالیی برخوردار است ،در نتی جه ممکن است وجه نقد کمتری نگهدار ی
نمایند (گارسیا و همکاران.)2۰۰3 ،
 ،Capمتغیر کنترلی که بیانگر می زان مخارج سرمایهای شرکت است و از نسبت جریانهای نقدی
ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری به مجموع داراییها محاسبه میگردد .برای انجام مخارج
سرمایهای شرکتها به وجه نقد فراوانی نیاز است که عموماً از دو طریق تأمین مالی خارجی و
وجوه داخلی فراهم میشود .انتظار میرود شرکتها جهت تأمین منابع سرمایهای در جری ان
خود ،وجه نقد بیشتری را ذخیره نمایند (آلمیدا و همکاران.)2۰۰1 ،
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 ،Cfنسبت جریانهای نقد عملیاتیبه مجموع داراییهای شرکت است .انتظار میرود شرکت -
هایی با جریانهای نقد عملیاتی باالتر ،تمایل بیشتری به انباشت آن جهت استفادههای آیندۀ
خود دارند (باتس و استولز.)2۰۰3 ،
 ،Vol Cfمتغیرکنترلی تحقیق و نشاندهندۀ ریسک جریانهای نقد عملیاتی شرکت است .ای ن
معیار از طریق انحراف معیار جریان نقد عملیاتی شرکت نسبت به چهار دورۀ قبل محاسبه
میگردد .انتظار میرود شرکتهای با ریسک جریانهای نقد عملیاتی باالتر ،وجه نقد بیشتر ی
نگهداری نمایند (سوفی2۰۰3 ،؛ و باتس و همکاران.)2۰۰3 ،
روش تجزي ه و تحليل دادهها

از آنجا که پژوهش حاضر درصدد بررسی رابطۀ متغیرهای پژوهش برای شرکتهای
متعدد در بورساوراق و بهادار در طی یک دورۀ زمانیاست ،بنابراین ،دادههای مورد استفاده
در این پژوهش از نوع دادههای ترکیبی 29میباشد .برایتعیین روش بهکارگیری دادههای
ترکیبی و تشخیص الگوی مناسب از آزمون چاو  21و آزمون هاسمن 27استفاده گردید که نتای ج
حاصل از آن در جدول شمارۀ  4نشان داده شده است .فرضیۀ صفر آزمون چاو مبنی بر همگن
بودن دادهها و در صورت تأیید میبایست تمام ی دادهها را با یکدیگر ترکیب کرد و به وسی لۀ
یک الگوی رگرسیونی کالسیک تخمین پارامترها را انجام داد ،در غیر این صورت دادهها را
باید بر اساس دادههای پانلی در نظر گرفت .همچنین ،فرض صفر آزمون هاسمن مبن ی بر مناسب
بودن الگوی اثرات تصادفی برای تخمین الگوی رگرسیونی و در مقابل فرضیه صفر ،الگوها ی
اثرات ثابت تأیید میگردد.
جدول شمارۀ  .۱آزمون تعيين الگوي برآورد الگو

نوع آزمون

آمارۀ F

سطح معناداری

آزمون چاو

43/969

۰/۰۰۰

آزمون هاسمن

27/263

۰/۰۰4
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همان گونه که در جدول شمارۀ  4مشخص است ،آمارۀ  Fآزمون چاو دارای خطای کمتر
از  7۵میباشد .از این رو برای تخمین الگوی رگرسیونی تحقیق ،الگوی دادههای پانل درنظر
گرفته میشود .از طرفی سطح خطای مربوط به آزمون هاسمن نیز روش اثرات ثابت را برا ی
تخمین الگو تأیید مینماید .از شرایط الزم جهت تخمین الگوی رگرسیونی همسانی واریانس
جمالت خطای الگو است که در صورت ناهمسانی از اعتبار الگوی رگرسیونی میکاهد .برا ی
بررسی ناهمسانی واریانس الگوی تحقیق از آزمون وایت  26استفاده میگردد که نتای ج حاصل از
آن برای الگوی رگرسیونی تحقیق در جدول شمارۀ  2نمایش داده شده است.
جدول شمارۀ  .۲آزمون ناهمساني واريانس

آمارۀ F

7/651

سطح معناداری

۰/۰۰۰

نتایج حاصل از آزمون وایت ،نشان از ناهمسانی واریانس برای هر دو الگوی رگرسیون ی
میباشد .از این رو به منظور رفع مشکل ناهمسانی واریانس و اجرای الگوی رگرسی ون از روش
حداقل مربعات تعمیم یافته (  )GLSاستفاده میگردد .در روش مذکور ،ناهمسانی واریانس
ماندهها از طریق حداقل کردن مجموع وزنی مربعات ماندهها که نمایش دهندۀ وزن متوسط
است ،حداقل میگردد (شیرین بخش و خوانساری.)4911 ،
25

یکی از شرایط الزم برای تخمین الگو بر اساس دادههای پنل ،ایستا بودن متغیرها ی
پژوهش میباشد .برای بررسی ایستا بودن متغیرهای این پژوهش ،از آزمون ایم ،پسران و شیم

21

استفاده میگردد که نتایج حاصل از آن در جدول شمارۀ  9نمایش داده شده است .نتایج
حاصل از آزمون ایستایی دادههای پژوهش نشان دهندۀ عدم وجود ریشۀ واحد در میان متغیرها
و ایستا بودن آنها در سطح معناداری  ٪7است.
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جدول شمارۀ  .۳آزمون پايايي دادهها

نوع متغیر

Cash
Holding
- 42/21

Tax
Risk
- 44/3۰

- 47/41

سطح معناداری

۰/۰۰۰

۰/۰۰۰

۰/۰۰۰

آمارۀ t

MB

Lev

Size

- 3/97

- 5/43

۰/۰۰۰

۰/۰۰۰

Vol
Cap
Cf
Cf
- 44/72 - 47/21 - 4۰/24
۰/۰۰۰

۰/۰۰۰

۰/۰۰۰

عدم همخطی میان متغیرهای مستقل پژوهش ،از فرضهای مهم مربوط به الگوها ی
رگرسیونی است .همخطی  23وضعیتی است که نشان میدهد یک متغیر مستقل تابع ی خط ی از
سایر متغی رهای مستقل دیگر در الگوی رگرسیونی است .در جدول شمارۀ  1نتایج حاصل از
آزمون همخطی نشان داده شده است.
جدول شمارۀ  .1آزمون همخطي

نوع متغیر

Tax
Risk
۰/175

۰/1۰5

عامل تورم واریانس

4/465

4/293

تلورانس

MB

Lev

Size

Cf

Cap

Vol Cf

۰/63۰

۰/327

۰/611

۰/531

۰/316

4/113

4/۰14

4/162

4/279

4/۰75

نتایج حاصل از آزمون همخطی شامل دو خروجی تلورانس و عامل تورم واریانس
میباشد .مقدار تلورانس و عامل تورم واریانس معکوس هم میباشند .در صورتی وضعیت عدم
هم خطی میان متغیرهای مستقل وجود دارد که مقدار تلورانس نزدیک به یک و عامل تورم
واریانس بزرگتر از یک باشد .با توجه به خروجی های مربوط به تلورانس و عامل تورم
واریانس برای الگوی رگرسیونی پژوهش در جدول شمارۀ  ،1میتوان به وضعیت عدم همخطی
میان متغیرهای مستقل تحقیق پی برد.
يافتههاي پژوهش

در جدول شمارۀ  7آمار توصیفی کل متغیرهای پژوهش نشان داده شده است که نمای
کلی از متغیرهای پژوهش میباشد .در جدول شمارۀ  ، 7نگهداشت وجه نقد (متغیر وابسته
پژوهش) دارای میانگین  ۰/426و انحراف معیار  ۰/44است که نشان میدهد به طور متوسط
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 ۵42از مجموع داراییهای شرکتها را ماندۀ وجه نقد و سرمایهگذاری کوتاهمدت تشکیل
می دهد و میزان پراکندگی این متغیر حول میانگین به مقدار  ۰/44میباشد .انحراف استاندارد
نرخ مؤثر مالیاتی به عنوان متغیر مستقل تحقیق دارای کمترین  ۰/۰۰5و بیشترین  ۰/۰72است که
نشان دهندۀ دامنۀ تغییرات باال این متغیر با میانگین  ۰/۰42است و به نوعی حاکی از وجود عدم
اطمینان باال در مواضع مالیاتی شرکتها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
جدول شمارۀ  .8آمارۀ توصيفي متغيرها

نام متغیر

عالئم
اختصاری

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف
معیار

چولگی

Cash
Holding

۰/۰۰97

۰/193

۰/426

۰/446

2/۰6

SDEtr

۰/۰۰5

۰/۰72

۰/۰427

۰/۰۰3

4/454

BTD

۰/۰۰9

۰/727

۰/۰64

۰/691

2/99

فرصت های رشد

MB

- 55/42۰

1۰/۰6

2/31

7/61

- 44/77

اهرم مالی

Lev

۰/432

۰/329

۰/644

۰/467

- ۰/596

اندازۀ شرکت

Size

22/14

92/61

26/64

9/۰3

- 6/49

جریان نقد عملیاتی

Cf

۰/212

۰/142

۰/416

۰/499

۰/17۰

مخارج سرمایه ای

Cap

۰/21۰

۰/136

۰/۰74

۰/۰57

4/651

نوسانات جریان نقد

Vol Cf

۰/۰44

۰/973

۰/۰11

۰/۰13

4/753

اقالم تعهدی

Ac

۰/۰۰۰4

1/232

۰/446

۰/245

44/36

نگهداشت وجه نقد
انحراف استاندارد نرخ مؤثر
مالیاتی
تفاوت سود حسابداری و سود
قطعی

بعد از تعیین الگوی مناسب به منظور بهکارگیری الگوی رگرسیونی تحقیق ،نتایج حاصل
از آزمون فرضیۀ تحقیق با استفاده از معیار انحراف استاندارد نرخ مؤثر مالیاتی برای سنجش
ریسک مالیاتی ،در جدول شمارۀ  6نشان داده شده است.
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جدول شمارۀ  .0آزمون فرضيۀ تحقيق

عالمت اختصاری

ضریب

آمارۀ t

سطح معناداری

Tax Risk
MB

۰/14۰

2/۰16

۰/۰14

۰/۰۰4

2/۰55

۰/۰91

اهرم مالی

Lev

- ۰/۰22

- 4/13۰

۰/496

اندازۀ شرکت

Size

۰/۰۰6

2/3۰1

۰/۰۰9

جریان نقد عملیاتی

Cf

۰/۰34

5/466

۰/۰۰۰

مخارج سرمایهای

Cap

۰/۰92

4/911

۰/467

Vol Cf

۰/۰13

2/439

۰/۰21

Ac

- ۰/۰۰5

- ۰/7۰4

۰/646

- ۰/۰71

- ۰/351

۰/99۰

نام متغیر
انحراف استاندارد نرخ مؤثر مالیاتی
فرصتهای رشد

نوسان جریان نقد عملیاتی
اقالم تعهدی
مقدار ثابت

C
آماره های تخمین الگو

ضریب تعیین

۰/536

ضریب تعیین تعدیل شده

۰/569

آمارۀ دوربین واتسون

4/621

آمارۀ F
سطح معناداری F

29/34
۰/۰۰۰

ضریب تعیین الگوی تحقیق برابر با  ۰/536است که نشاندهندۀ توصیف حدود  1۰۵از
تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل و متغیرهای کنترلی میباشد .مقدار آمارۀ دوربین
واتسون برابر با  4/621است که نشاندهندۀ عدم وجود خود همبستگی می ان متغیرهای مستقل و
کنترلی میباشد و سطح خطای آمارۀ  Fنیزحاکیاز معناداری کل الگو است .برای متغیر مستقل
پژوهش (انحراف استاندارد نرخ مؤثر مالیات ی) سطح معناداری متغیر برابر با  ۰/۰14و آمارۀ  tنیز
بزرگتر از  2است که نشان میدهد ریسک مالیاتی دارای ارتباط مثبت و معناداری با میزان
نگهداشت وجه نقد توسط شرکتها دارد .همچنین ،متغی رهای کنترلی فرصتهای رشد ،اندازۀ
شرکت ،جری ان نقد عملیاتی و نوسانات جریانهای نقدی ،رابطۀ معناداری را با می زان نگهداشت
وجه نقد شرکتها نشان میدهد که با نتایج تحقیقات آلمیدا و همکاران ( )2۰۰1و باتس و
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استولز ( )2۰۰3مطابقت دارد .همچنین ،نتایج حاکی از آن است که متغیر کنترل ی اهرم مال ی و
مخارج سرمایهای رابطۀ معناداری با می زان نگهداشت وجه نقد توسط شرکتها در سطح
معناداری  ۵7ندارد.
جدول شمارۀ  . ۷آزمون بررسي الگو با متغير جايگزيني ريسک مالياتي

عالمت اختصاری

ضریب

آمارۀ t

سطح معناداری

Tax Risk
MB

۰/۰33

9/449

۰/۰۰4

۰/۰۰4

2/47۰

۰/۰94

اهرم مالی

Lev

- ۰/۰47

- ۰/133

۰/961

اندازۀ شرکت

Size

۰/۰۰1

4/327

۰/۰71

جریان نقد عملیاتی

Cf

۰/۰1۰

6/731

۰/۰۰۰

مخارج سرمایه ای

Cap

۰/۰2۰

۰/112

۰/955

Vol Cf

۰/۰11

2/2۰7

۰/۰25

اقالم تعهدی

Ac

۰/۰47

4/137

۰/497

مقدار ثابت

C

- ۰/۰۰5

۰/429

۰/3۰4

نام متغیر
تفاوت سود حسابداری و سود قطعی
فرصتهای رشد

نوسان جریان نقد عملیاتی

آماره های تخمین الگو
ضریب تعیین

۰/534

ضریب تعیین تعدیل شده

۰/571

آمارۀ دوربین واتسون

4/622

آمارۀ F
سطح معناداری F

29/35
۰/۰۰۰

به منظور بررسی دقیقتر الگوی پژوهش از معیار جایگزینی برای سنجش ریسک مالیات ی
استفاده شده است که در جدول شمارۀ  5تخمین الگوی رگرسیونی با استفاده از معیار اختالف
سود حسابداری و سود قطعی برای سنجش ریسک مالیاتی شرکتها نشان داده شده است .نتایج
حاصل از تخمین الگو نشان می دهد که تفاوت سود حسابداری و سود قطعی به عنوان معیاری
جایگزین از ریسک مالیاتی شرکتها در سطح معناداری  ۵7ارتباط مثبت و معناداری با میزان
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نگهداشت وجه نقد توسط شرکتها دارد (سطح معناداری متغیر مستقل  ۰/۰۰4و آمارۀ t

بزرگتر از  2است).
نتيجهگيري ،پيشنهادها و محدوديت تحقيق

پژوهشهای مربوط به مالیات شرکتها با توجه به چند رشتهای بودن آن ،در حال رشد
بوده و همواره جنبۀ جدیدی از این موضوع به ادبیات مالی اضافه میگردد .ریسک مالی اتی و
تأثیر آن بر واحدهای تجاری یکی از موضوعات نوین در پژوهشهای حسابداری است که
میتواند به دولت جهت برنامهریزی مالیات ی و سایر گروههای ذینفع در ارزیابی واحدها ی
تجاری کمک کند .هدف پژوهشحاضر ،بررسی تأثیر ریسک مالیاتی بر نگهداشت وجه نقد
توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .نتایج حاصل از بررسی 4۰4
شرکت در طی دورۀ زمانی  4911الی  4934مشتمل بر  1۰1مشاهدۀ سال شرکت ،حاکی از آن
است که ریسک مالیاتی تأثیر مثبت و معناداری بر نگهداشت وجه نقد توسط شرکتها دارد.
این ارتباط مثبت را میتوان از حیث انگیزۀ احتیاطی نگهداشت وجه نقد شرکتها تفسیر نمود.
بر مبنای انگیزۀ احتیاطی نگهداشت وجه نقد انتظار میرود تقبل ریسک توسط مدیران ،منجر به
انباشت وجه نقد به منظور محافظت نمودن از خود در برابر شرایط غیر قابل پیشبینی و شرای ط
ناشی از کمبود نقدینگی آینده گردد .نتیجۀ این پژوهش منطبق بر پژوهشهای انجام شده
توسط بجلیا و سانجز ( ،)2۰42هانلون و همکاران( )2۰42و جیکب و همکاران ( )2۰41است.
بر مبنای یافتههای این پژوهش پیشنهادهایی را می توان به ذینفعان ارائه نمود .سرمایه -
گذاران و تحلیل گران بازار سرمایه ،می زان نقدینگی شرکتها را به عنوان عامل بسیار مهمی به
منظور ارزیابی شرکتها در نظر میگیرند .نتیجۀ پژوهش حاکی از آن است که سطح نقدینگی
شرکتها میتواند ناشی از انگیزۀ احتیاطی مدی ران باشد که از تقبل ریسک مالیاتی توسط آنها
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 به سرمایهگذاران و تحلیلگران بازار سرمایه پیشنهاد میگردد به، بر ای ن اساس.نشأت میگیرد
.منظور ارزیابی شرکتها در بازار سرمایه به استراتژیهای مالیاتی نیز توجه نمایند
در انجام این پژوهش محدودیتهایی نیز وجود داشته که در تعمیم نتایج باید به آنها
 رشد، نتیجۀ ای ن پژوهش متأثر از برخی از عوامل کالن اقتصادی همچون تورم.توجه شود
اقتصادی و خصوصیات دیگر است که اثر آنها بر تمامی مشاهدات یکسان فرض شده است و
، در طی هشت سال است4934  الی4911 از طرفی با توجه به اینکه دورۀ زمانی پژوهش از سال
عواملی همچون عدم ثبات شرایط اقتصادی و قابلیت تعمیم پذیری میتواند نتایج تحقیق را
.تحت تأثیر قرار دهد
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