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مصطفی دلدار

چکیده
هدف اصلي اين پژوهش ،بررسي رابطۀ بین مديريت مالیات و مديريت سود ر
گروه هاي تجاري ر شرکتهاي پذيرفته شده ر بدرس اوراق بها ار تهران ميباشد.
براي آزمدن فرضیه هاي تحقیق از الگدي رگرسیدن خطي چند متغیره اسوتاا ه شوده
است .نتیجۀ بررسي  621شرکت پذيرفته شده ر بدرس اوراق بها ار تهران طي بازه
زماني  6831الي  ،6838حاکي از آن است که بین مديريت سد و مديريت مالیات،
رابطۀ مناي معنا ار وجد

ار  .يافته هاي تحقیق نشان ا کوه شورکتهواي عضود

گروه هاي تجاري ر مقايسه با شورکت هواي مسوتق سد شوان را بیشوتر موديريت
مي کنند .همچنین ،گروه هاي تجاري متندع ر مقايسه با شرکتهاي مستق موديريت
سد بیشتري ارند .عالوه بر اين ،به نظر ميرسد با افزايش مالکیت اصلي ر فرعي
مديريت سد باالتري اتااق خداهد افتا  .ر بخش انگیزه ،نتايج تحقیق نشان مي هد
که مديريت سد راهبر ي گروههاي تجواري ممتنودع و ریور متنودع ر پاسو بوه
انگیزه هاي مالیاتي است .بديژه ،به نظر ميرسد که اقالم تعهدي اختیاري شرکتهاي
عضد گروه هاي تجاري به طدر قاب تدجهي به نرخ مؤثر مالیاتي وابسوته اسوت .ر
نهايت ،نتايج نشان مي هد که مديريت سد به طدر خاص از طريق معوامالت رون
گروهي انجام ميشد .
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واژههای کلیدی :مديريت سد  ،گروههاي تجاري ،مديريت مالیات ،نرخ مؤثر مالیاتي.

مقدمه

یکی از ویژگیهای قابل توجه اقتصادهای نوظهور ،نقش با اهمیتی استت کته توست
گروههای تجاری ایفا می شود .خانا و ریوکین )6005( 5تعریفی از گروههای تجتاری ارائته
متیشتوند

و بیان میکنند که گروه های تجاری بهعنوان «مجموعهای از شرکتهتا تعریت

که هر چند از نظر قانونی مستقل هستند ،اما با یکدیگر رواب رسمی و غیر رستمی دارنتد و
به یک سری اقدامات هماهنگ عادت کردهاند» .خانا و پالپو )6000( 6استدالل میکنند کته
گروههای تجاری با این هدف ایجاد میشوند تا بهعنوان یتک واکتنش بته مطتی ستازمانی
ضعی

در اقتصادهای در حال ظهور باشند .معامالت مالی میتواند در اقتصادهای در حتال

ظهور به دلیل حمایت از سترمایه گتذاران ،اجترای قراردادهتا ،ارتطاتتات و افشتای پرهزینته
اتالعات انجام گیرد (رونی منوس و همکتاران .)6056 ،9از نظتر قتانونی گتروه تجتاری در
استانداردهای حسابداری ایران تعری

شده است .بنتد  4استتاندارد حستابداری شتماره ،55

گروه تجاری را بهعنوان «واحد تجاری اصلی» و «واحدهای فرعی» آن تعری

میکند.

یک گروه تجاری میتواند بهعنوان یک بازار تأمین مالی داخلتی مطتر شتود کته از
تریق آن ،سرمایه میتواند در میتان شترکتهتای عضتو گتروه تقستیم شتود .ایتن موضتو
میتواند منجر به دستیابی بته منتافا اقتصتادی بتاالتر شتود ،بتویژه هنگتامی کته تتامین متالی
خارجی اندک ،نامشخص و مشکل باشد (جیاهی و همکاران .)6059 ،4شرای استتقرا

و

بازپرداخت در بازارهای سرمایه داخلی به مراتب آسانتر از موسسات ،بانتکهتا و بته تتور
کلی اعتطار دهندگان خارجی است .همچنین شترکتهتای عضتو گتروه تجتاری متیتواننتد
ضامن و تضمین کنندۀ بازپرداخت وامهای دریافتی دیگر شرکتهتای عضتو گتروه باشتند.
این قابلیت ،شرکتهای عضو گروه تجاری را قادر میسازد تا با مشکالت کمتری نیازهتای
مالی خود را برترف سازند؛ قابلیتی که شرکتهای مستقل از آن بیبهره هستند.
بنا و همکاران )6059( 1نشان دادند که گروههای تجاری به شتکل هترم ،یتک مزیتت
اعتطاری و تامین مالی را در راه اندازی شرکتهای جدید فراهم میکنند ،بتویژه زمتانی کته
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توانایی ایفای تعهدات از مطل جریانهای نقدی برای سرمایهگذاران بیرونی مطتدود استت.
خانا و همکاران )6007( 2ادعا میکنند که تقسیم (اشتراک گذاری) ریسک یکتی دیگتر از
عوامل مهم و موثر گروههای تجاری است .با این حال ،این گروهها یتک نیمتۀ تاریتک نیتز
دارند .ساختار گروه تجاری میتواند بهعنوان یک عامل مخرب عمل کند .بهعنوان مثال ،از
تریق ارتطاتات درون گروهی در میان شترکتهتای گتروه در یتک ستاختار هرمتی ،یتک
شرکت بزرگ و با نفوذ ممکن است از هزینۀ دیگر اعضای ضعی

در گروه پشتیطانی نکند

(الپورتا و همکاران5333 ،7؛ مورک و همکارانش .)6001 ،5مطققان هنوز در رابطه با نتایج
تجربی به دست آمده از گروههای تجاری در رابطه با مزایای ختالص کته ممکتن استت در
نتیجه وابستگی به یک گروه تجاری ایجاد شود ،هنوز به اجما نرسیده است .این مطالعه از
گروههای تجاری در ایران با هدف کمک به برخی موضوعات حل نشده مربتو بته نقتش
گروههای تجاری در بازار سرمایه ایران است .انگیزه اصتلی ایتن پتژوهش ،بررستی ارتطتا
مدیریت مالیات و مدیریت سود در گروه های تجاری میباشد.
سود حسابداری و اجزای مربو به آن از جملته اتالعتاتی استت کته هنگتام تصتمیم
گیری توس استفاده کنندگان اتالعات متالی در نظتر گرفتته متیشتود .بتا توجته بته اینکته
مطاستتطۀ ستتود واحتتدهای تجتتاری متتتأثر از روشهتتای بتترآوردی حستتابداری بتتوده و تهیتته
صورتهای مالی به عهده مدیریت واحد تجاری است ،ممکن است بنا بته دالیتل مختلت ،
مدیریت واحد تجاری اقتدام بته متدیریت ستود کنتد .بتر مطنتای تئتوری نماینتدگی ،انگیتزۀ
مدیریت در دستکاری سود می تواند به منظور نیل به اهداف خویش صتورت گیترد کته نته
تنها الزاماً با اهداف صاحطان سهام همسو نمیباشد ،بلکه در اکثر قریب به اتفاق موارد با آنها
اهداف متضاد دارد (مشایخی و همکاران .)5954 ،امتروزه ،متدیریت ستود ،بته دلیتل اینکته
سرمایه گذاران به عنوان یکی از عوامل مهم تصمیم گیری به رقم سود توجته خاصتی دارنتد،
یکی از موضوعات بطث انگیز و جذاب در پژوهشهای حسابداری به شتمار متیرود .اگتر
بدانیم به چه دلیل مدیریت سود اتفاق می افتد ،در آن صورت قتادر ختواهیم بتود کته آن را
کنترل کنیم.
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از گذشته تا کنون مدیران در پی حتداقل ستازی نترم مت ثر مالیتاتی در بلنتدمتدت در
راستای برنامهریزی مالیاتی و مدیریت مالیتات بتودهانتد (پورحیتدری و سروستتانی.)5936 ،
نرم م ثر مالیتاتی بتهعنتوان یکتی از مهمتترین شتاخص هتای کتارایی مالیتاتی ،کاربردهتای
گسترده ای در اقتصاد و حسابداری دارد .نرم م ثر مالیاتی عطارت است از نرخی واحتد کته
بر اساس آن از فعالیت مشمول مالیات ،مالیات اخذ میشود .به بیان دیگر این نرم از تقستیم
مالیتتات بختتش متتورد نظتتر بتتر پای تۀ درآمتتد آن بختتش حاصتتل متتیگتتردد (آقتتایی.)5950 ،
پژوهشهای صورت گرفته مطین آن استت کته نترم مت ثر مالیتاتی از نترم قتانونی متفتاوت
خواهد بود (حسنی و شفیعی .)5953 ،دلیل این امر نیز وجود انوا معافیتتهتای مالیتاتی یتا
تمکین ناقص مالیاتی (به دلیل فرار یا اجتناب مالیاتی) از سوی م دیان مالیاتی میباشد .نترم
م ثر مالیاتی در حقیقت خالص بار مالیاتی ناشی از برآیند انوا مالیاتها را نشتان متیدهتد.
چنانچه مدیر بتواند نرم م ثر مالیات را در بلندمدت کاهش داده و مالیات کمتری پرداخت
کند ،مالیات را مدیریت نموده است.
به تور کلی ،به نظر میرستد شترکتهتا بته منظتور اهتداف برنامتهریتزی مالیتاتی ،بته
مدیریت سود بپردازند .دو یا چند شترکت عضتو گتروه تجتاری بتا انتقتال ستود از شترکت
سودآور به شرکت زیانده ،می توانند کل جریان نقدینگی ناشی از پرداخت مالیات گروه را
کاهش دهند و مالیات را مدیریت نمایند .این کار احتماالً میتواند از تریتق قیمتتگتذاری
انتقالی کته متفتاوت بتا ارزش بتازار استت ،صتورت پتذیرد (بیوستلینک و دلتوف6054 ،3؛
اسچولس و همکاران .)6001 ،50لذا میتوان این مسئله را مطر کرد که شرکتهای عضتو
گروه تجاری ،انگیزۀ بیشتری برای مدیریت سود برای اهداف مالیتاتی دارنتد و بترای انتقتال
سود از تریق معامالت درون گروهی با کنترل قیمتگذاری انتقالی ،دارای انعطتافپتذیری
هستند .در حقیقت ،به نظر میرسد شرکتهای عضتو گتروههتای تجتاری قادرنتد از تریتق
معامالت درون گروهی با کنترل قیمتگذاری انتقالی ،به متدیریت ستود بتین شترکتهتای
گروه با اهداف مالیاتی بپردازند.
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مبانی نظری پژوهش

به تور کلی تمام شرکتها عالقهمندند تتا مالیتات کمتتری پرداختت کننتد و ممکتن
است که به موضو کاهش مالیات بهعنوان یک هدف نگاه کننتد .زیترا بتا پرداختت کمتتر
مالیات ،منابا شرکت در اختیار خودش قرار میگیرد و میتواند از این منتابا بترای اهتداف
کوتاهمدت و بلندمدت شرکت استفاده نماید (گراهام و تتوکر6002 ،55؛ منینتک و نوگتا،56
 .)6050از گذشته تاکنون مدیران در پی حداقل سازی نترم مت ثر مالیتاتی در بلنتدمتدت در
راستای مدیریت مالیات (برنامهریزی مالیاتی) بودهاند .چنانچه مدیر بتواند نرم مت ثر مالیتات
را در بلند مدت کاهش داده و مالیات کمتری پرداخت کند ،مالیات را مدیریت نموده است
(پورحیتتدری و سروستتتانی .)5936 ،عضتتویت در گتتروههتتای تجتتاری متتیتوانتتد بتترای
شرکتهای تشکیل دهندۀ گروه تجاری ،پیامدهای مثطت زیادی داشته باشتد .کتاهش نترم
م ثر مالیاتی از جمله این موارد است .شرکتهای عضو گروههتای تجتاری ایتن توانتایی را
دارند که با مدیریت سود ،مالیات کمتری پرداخت کنند ،به این صورت کته بته تتور دقیتق
سود و زیتانهتا را بتین شترکتهتای مشتمول مالیتات و معتاف از مالیتات تخصتیص دهنتد.
گروههای تجاری به دو دلیل توانایی بیشتری برای رفتار اجتناب مالیاتی دارند:
اوالً؛ بستانکاران ،وامدهندگان ،مشتریان ،تأمینکنندگان مواد اولیه و ستایر ستهامداران
در قرارداد های تأمین مالی اغلب از ارقام حسابداری برای تعیین شرای معامله خود استتفاده
میکنند ،به همین دلیل شرکتهای مستقل به گزارش کمتر سود خود برای اهداف مالیتاتی
رغطت کمتری دارند ،زیرا ممکن است با این کار ،رفتار بستتانکاران و غیتره را تطتت تتأثیر
قرار دهند .با ایتن حتال ،عضتویت در گتروه تجتاری ممکتن استت شترکتهتا را کمتتر بته
ارائه دهندگان سرمایه خارجی (تأمین مالی خارجی) نیازمند و متکی سازد ،زیرا شرکتهای
عضو گروههای تجاری تمایل دارند تا یک استراتژی متنو را اتخاذ کننتد و همچنتین یتک
بازار سرمایۀ داخلی ایجاد کنند (گاپلن .)6007 ،59در نتیجه شرکتهای عضو گتروه ممکتن
است تمایل کمتری به مدیریت سود برای قراردادهای تأمین مالی داشته باشتند و در عتو
بیشتر بر روی حداقلسازی مالیات تمرکز داشته باشند .بته بیتان دیگتر ،متیتتوان گفتت کته
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شرکتهای عضو گروه تجاری به دلیل دسترسی به بازار سترمایۀ داخلتی (تتأمین داخلتی از
شرکتها ی عضو گروه) ،به تور بتالقوه کمتتر نگتران ستودآوری گتزارش شتده جداگانته
خودشان در رابطه با موضتو قتراردادهتای متالی هستتند و انعطتافپتذیری خودشتان را در
مدیریت سود برای کاهش مالیات ،گسترش می دهند.
ثانی تاً؛ عضتتویت در گتتروههتتای تجتتاری بتترای شتترکتهتتای عضتتو ،انعطتتافپتتذیری
فوقالعادهای در مقایسه با شرکتهای مستقل به وجود میآورد .چون آنها به تور هماهنگ
می توانند از تریق انتقال سود از اعضای سودآور گروه به اعضای زیانده گتروه ،بته منظتور
کاهش بار مالیاتی اقدام کنند .در مقابل شرکتهای مستقل فاقد این انعطافپذیری هستند و
باید برای اهداف حداقلسازی مالیات مکانیزمهای دیگری را انتخاب کنند .عتالوه بتر ایتن،
یکی دیگر از نتایج عضویت در گروه این است که به تور بالقوه برای شرکتهتای عضتو،
تجربه و ابزارهای اختیاری بیشتری در جهت مدیریت سودهای گزارش شده فراهم میآید.
در گروههای تجاریی ،با افزایش درصتد مالکیتت شترکت اصتلی در فرعتی ،توانتایی
راهطری سیاست های مالی و عملیاتی یک واحد یا فعالیتت تجتاری بته منظتور کستب منتافا
اقتصادی از آن نیز بیشتر خواهد شد (خانا و رویکین .)6005 ،لذا ،متیتتوان ایتن احتمتال را
مطر کرد که در این گروهها ،مدیریت سود بتاالتری را شتاهد باشتیم .همچنتین در بطتث
گروه های تجاری و مدیریت سود ،باید به این نکته توجته کترد کته گتروههتای تجتاری بته
تورکلی (کامالً) همگن یا یکسان نیستند و پیکتره و ماهیتت ایتن گتروههتا بتا هتم متفتاوت
هستند .در واقا گروه های تجاری به دو دسته متنو و غیر متنو تقسیم میشوند ،لذا در این
تطقیق یکی دیگر از موضوعات متورد بررستی تتأثیر تنتو بخشتی گتروه هتای تجتاری بتر
مدیریت سود میباشد.
پیشینۀ پژوهش

خانا و همکاران ( )6007نشان دادند که یک رابطۀ مثطت بین اثر متقابل عضتویت در
گروه تجاری و وضعیت مالکیت با عملکرد شرکت وجتود دارد .نتتایج پتژوهش آنهتا بته
نقش جایگزینی گروههای تجاری در پر کردن شکافهای مالکیتی شرکتهتا در اقتصتاد
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در حال توسعه چین اشاره دارد .بیوسلیتگ و دلوف ( )6007نشان دادنتد کته شترکتهتای
عضو گروه تجاری در بلژیک نسطت به شرکتهتای مستتقل نترم مت ثر مالیتاتی پتایینتتری
دارند.
پژوهش رونی منتوس و همکتاران ( )6056نشتان داد کته در مقایسته بتا شترکتهتای
مستقل ،درصد توزیا سود در شرکتهای وابسته به گروههای تجاری کمتر است .همچنتین
شرکتهای وابسته به گروههای تجاری متنو  ،سود بیشتری در مقایسه با شرکتهای وابسته
به سایر گروههای تجاری میپردازند .روسی لکورتنتدو و همکتاران )6054( 54نشتان دادنتد
که در شرکتهای عضو گروههای تجاری سطح نگهداشت وجه نقد نسطت به شرکتهتای
مستقل پایینتر است .بیوسلینک و دلوف ( ،)6054نشان دادنتد کته شترکتهتای وابستته بته
گروه های تجاری ،مدیریت سود باالتری در مقایسه با شرکتهتای مستتقل دارنتد .همچنتین
نتایج پژوهش آنها نشان داد که مدیریت سود در شرکتهای با مالکیتت کامتل ( )%500در
مقایسه با سایر شرکتهای گروه شایاتر است .همچنین نتایج این پژوهش نشان میدهد کته
مدیریت سود با انگیزه مالیاتی در شرکتهای وابستته بته گتروههتای تجتاری در مقایسته بتا
شتترکتهتتای مستتتقل بیشتتتر استتت .یتتاگش چوهتتان و همکتتاران ( )6052نشتتان دادنتتد کتته
گروههای تجاری به دلیل ساختار مالکیت متفاوتی که دارند ،اعضای مستقل (غیتر موظت )
هیأت مدیره آنها در مقایسه با شرکتهای مستقل کمتر است.
کلتتی( ( ،)5930نشتتان داد کتته عضتتویت در گتتروه تجتتاری بتتر رفتتتار ستترمایهگتتذاری
شرکتها و رفا مطدودیت جریان تأمین مالی شترکتهتا متوثر بتوده استت .پورحیتدری و
دلدار ( ،)5935نشان دادند که برخالف پیشبینی ها ،میتزان ستود تقستیمی در شترکتهتای
وابسته به گروههای تجاری در مقایسه با شرکتهای مستقل کمتر است .همچنین ،نتایج ایتن
تطقیق نشان میدهد که میزان سود تقسیمی در شرکتهتای وابستته بته گتروههتای تجتاری
متنو و بزرگ در مقایسه با شرکتهای وابسته به سایر گروهها ،باالتر است .پورحیتدری و
قاسمی ( )5936به بررسی تأثیر عضویت در گروههای تجتاری بتر حساستیت جریتان نقتدی
سرمایهگذاری پرداختهاند .نتایج آزمون فرضیههای تطقیق بیانگر آن استت کته بتین جریتان

 /34ارتباط مدیریت مالیات و مدیریت سود در گروههای تجاری

نقدی و سرمایهگذاری در شرکتهای عضو گروه ،رابطۀ معناداری وجتود نتدارد .همچنتین
یافتهها نشان داد کته بتین جریتان نقتدی و سترمایهگتذاری در گتروههتای متنتو نیتز رابطتۀ
معناداری وجود ندارد.
مرادی و همکاران ( )5939نشان دادند که نرم بازدۀ سهام در شرکتهتای وابستته بته
گروههای تجاری در مقایسه با شرکتهای مستقل بیشتر است .پورحیدری و فدوی ()5939
نشان دادند که بدهیهای درون گروهی شرکتهای عضو گروههای تجاری متنتو (چنتد
رشتهای) نسطت به غیر متنو (بهعنوان مثال ،در سه صنعت یا کمتر) بتاالتر استت .حیتدرپناه
( )5934نشتتان داد کتته ستتطح نگهداشتتت وجتته نقتتد در گتتروههتتای تجتتاری در مقایستته بتتا
شرکتهای مستقل پایینتتر استت .همچنتین نتتایج پتژوهش وی نشتان داد کته هتی( رابطتۀ
معناداری بین سطح نگهداشت وجه نقد و وابستتگی متالی ختارجی در گتروههتای تجتاری
وجود ندارد.
فرضیههای تحقیق

با توجه به مطانی نظری و اهداف پژوهش ،فرضیه های زیتر تتدوین و آزمتون گردیتده
است:
فرضیۀ  :5بین مدیریت مالیات و مدیریت سود ،رابطۀ منفی و معناداری وجود دارد.
فرضیۀ  :6مدیریت سود در گروههای تجاری در مقایسه با شرکتهتای مستتقل بته صتورت
معناداری بیشتر است.
فرضیۀ  :9مدیریت سود با انگیزۀ مالیاتی در گتروههتای تجتاری در مقایسته بتا شترکتهتای
مستقل به صورت معناداری بیشتر است.
فرضیۀ  :4مدیریت سود با انگیزۀ مالیاتی در گروههای تجاری با افتزایش مالکیتت اصتلی در
فرعی به صورت معناداری بیشتر است.
فرضیۀ  :1مدیریت سود با انگیزۀ مالیتاتی در گتروههتای تجتاری متنتو در مقایسته بتا ستایر
گروهها به صورت معناداری بیشتر است.
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روش تحقیق

این تطقیق از نو تطقیقات شتطه تجربتی در حتوزۀ تطقیقتات اثطتاتی حستابداری و از
حیث هدف ،از نو تطقیقات کاربردی می باشد .روش پژوهش حاضتر از نتو استتقرایی و
پس رویدادی و روش آماری آن همطستگی مقطعی میباشد .اتالعات واقعتی و حسابرستی
شده شرکت ها به صورت تلفیقی و بهوسیلۀ الگوی رگرسیون چندگانته متورد بررستی قترار
گرفته است .اتالعات مزبور از نرم افزار ره آورد نوین استخراج و با اتالعات صتورت هتای
مالی تططیق یافت.
جامعه و نمونۀ آماری

جامعۀ آماری مورد نظر در این تطقیق ،شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران تی دورۀ زمانی  5957تا  ،5939میباشند .شرای زیر برای انتخاب نمونۀ آماری قرار
داده شده و به روش غربالگری انتخاب شده است .این شرای عطارتند از:
 .5تاریخ پذیرش آنها در بورس قطتل از ستال  5957و تتا پایتان ستال  5939نیتز در فهرستت
شرکتهای بورسی باشند.
 .6اتالعات مورد نیاز آنها در دسترس باشد و سهام آنهتا متورد معاملتۀ مستتمر قترار گرفتته
باشد.
 .9به منظور افزایش قابلیت مقایسه ،پایان سال مالی آنها منتهی به پایان استفندماه باشتد و در
تی دورۀ مورد بررسی تغییر سال مالی نداده باشند.
با توجه به شرای ذکر شده 562 ،شرکت در دورۀ زمانی  5957تا  5939بهعنوان نمونۀ
آماری انتخاب شد .در مجمو تعداد  590مشاهده (سال -شرکت) مورد آزمون قرار گرفته
است.

 /32ارتباط مدیریت مالیات و مدیریت سود در گروههای تجاری
جدول شمارۀ  .1آمار کلی شرکتهای انتخاب شده به تفکیک صنعت

نام صنعت

تعداد شرکتها

درصد

خودرو و ساخت قطعات

53

51%

مواد و مطصوالت دارویی

55

54%

سیمان ،آهک و گ(

55

54%

فلزات اساسی

54

56%

مطصوالت شیمیایی

54

56%

کاشی و سرامیک

3

7%

سایر مطصوالت کانی غیر فلزی

3

7%

الستیک و پالستیک

3

7%

ماشین آالت دستگاه های برقی

1

4%

مطصوالت غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر

1

4%

قند و شکر

9

6%

ماشین آالت و تجهیزات

9

6%

562

500%

جما کل

الگو و متغیرهای پژوهش

الگوهای مورد استفاده در این پژوهش الگوی رگرسیون خطی چندگانه میباشتد کته
با توجه به ادبیات تطقیتق و مطتانی نظتری و همچنتین بتا استتفاده از الگتوی جتونز تعتدیل ،
استخراج و تراحی شده است .در این پژوهش برای آزمون فرضیۀ اول از الگوی شمارۀ  5و
برای فرضیههای دوم تا پنجم از الگوی شمارۀ  6استفاده شده است:
()5

DAit = β0 + β1ERTit + β2LEVit + β3GROWTHit + β4 AGEit + β5CFOit+
β6ROAit + β7SIZEit + β8INDUSTRYit + β9YEARit + εit

()6

DAit = β0 + β1ERTit + β2BGit + β3(BGit*ERTit) + β4 BG_RATEit+
β5(BG_RATEit*ERTit) + β6BG_DIVit + β7(BG_DIVit*ERTit) + Β8
BG_RECit + β9LEVit + β10GROWTHit + β11 AGEit + β12CFOit +
β13ROAit + β14SIZEit + β15INDUSTRYit + β16YEARit + εi

که در آنها:
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 :DAitاقالم تعهدی اختیاری و معیاری برای متدیریت ستود استت .اقتالم تعهتدی اختیتاری،
اقالمی است که مدیریت بر آنها کنترل دارد و میتواند آنها را به تاخیر اندازد و یا حذف و
ثطت و شناسایی آنها را تسریا کند .از آن جایی که اقالم تعهدی اختیاری در اختیتار و قابتل
اعمال نظر توس مدیریت استت ،از تعهتدیهتای اختیتاری بتهعنتوان شاخصتی در کشت
مدیریت سود استفاده میشود (مشایخی و همکاران5954 ،؛ دیچو و همکتاران )5331( 51بتا
ارائه الگویی که از آن پس «الگوی تعدیلشدۀ جونز» نام گرفت ایتن الگتو را بتا الگتوهتای
جونز  ،هیلی و دیآنجلو و نیز الگوی صنعت مورد مقایسه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند
که الگوی تعدیلشدۀ جونز از قدرت بیشتتری بترای کشت

متدیریت ستود در واحتدهتای

تجاری برخوردار است .در این پژوهش از الگوی تعدیلشدۀ جونز بترای بررستی متدیریت
سود استفاده شده است .در الگوی یادشده در اولین قدم ارتطا مجمو اقالم تعهتدی بترای
یک دوره زمانی مشخص که به دوره رویداد معروف است با متغیترهتای فتروش ،ناختالص
اموال و ماشین آالت و تجهیزات به شر زیر برآورد میشود:
()9

PPEit
REVit
1
TAit
( = α1
( ) + α2
( ) + α3
) + εit
)Ai (t 1
)Ai (t 1
)Ai (t 1
)Ai (t 1

در این رابطه؛  :TAitمعرف مجمو اقالم تعهدی است که برابر با خالص جریان وجوه
نقد عملیاتی پس از کسر سود خالص است .همچنین :Ai(t-1) ،مجمو دارایتیهتای شترکت
در سال قطتل؛  :ΔREVitتفتاوت فتروش ستال جتاری نستطت بته ستال قطتل و  :PPEitامتوال،
ماشینآالت و تجهیزات ناخالص و  :εitخطتای بترآورد و α2 ،α1و  :α3پتارامترهتای ختاص
شرکت است .دوره برآورد ضرایب  α2 ،α1و  :α3سالهتای  5956تتا  5957استت .پتس از
تخمین پارامتر های الگوی شمارۀ  ، 5اقالم تعهدی غیراختیتاری ( )NDAبترای دوره رویتداد
در سال های  5957تا  5939به شر زیر برای «دوره برآورد» مطاسطه میگردند.
()4

PPEit
REVit  RECit
( )+ α3
)
)Ai (t 1
)Ai (t  1

( )+ α2

1
)Ai (t 1

( NDAit = α1

 /33ارتباط مدیریت مالیات و مدیریت سود در گروههای تجاری

در الگوی فوق؛  ،ΔRECitمعرف تغییر در خالص حسابهتای دریتافتنی ستال جتاری
نسطت به سال قطل است.
در مرحلۀ آخر اقالم تعهدی اختیاری ( )DAitبه شر زیر مطاسطه میشود:
()1

TAit
- NDAit
)Ai (t 1

= DAit

 :ERTitنرم م ثر مالیات شرکت  iدر سال  tو متغیر مستقل تطقیتق متیباشتد .در تطقیقتات
صورت گرفته پیرامون مدیریت مالیات از نرم م ثر مالیاتی بهعنتوان معیتاری بترای ستنجش
مدیریت مالیات استفاده شده است .بطث دربتارۀ نطتوۀ مطاستطۀ نترم مت ثر مالیتاتی فتراوان
است .این مطاحث از آنجا نشأت میگیرد که ارقام مختلفی را میتوان در صتورت و مخترج
کسر مورد استفاده قرار داد .رقم متورد استتفاده در صتورت کستر ،بته تتور معمتول هزینتۀ
مالیات ابرازی بدون هی(گونه تعدیلی میباشد .اما در کشورهایی که هزینۀ مالیات معوق در
صورتهای مالی ظاهر میشود ،صورت کسر را از بابت مالیتات معتوق تعتدیل متینماینتد.
مطققان از رقمهای مختلفتی شتامل فتروش شترکت ،ستود عملیتاتی ،ستود ختالص قطتل از
مالیات ،جریان نقدی مالیاتی و درآمد مشمول مالیات در مخرج کسر استفاده نمتودهانتد .در
اینجا به پیروی از زیمرمن )5359( 52و کیم و لیمپافایوم )5335( 57نرم م ثر مالیاتی از تریتق
تقسیم هزینۀ مالیات ابرازی بر سود خالص قطل از کسر مالیات مطاسطه شده است.
 :BGitیک متغیر مجازی است که نشانگر گروه تجاری است .اگر شرکت  iدر سال  tعضو
گروه تجاری باشد این متغیر برابر با یک است و در غیر این صورت (شرکت مستقل) صتفر
است.
 :BG_RATEitنشاندهندۀ درصد مالکیت شرکت اصلی در فرعی در سال .t
 :BG_DIVitاگر شرکت  iدر سال  tعضو گروه های تجاری متنو باشد این متغیتر برابتر بتا
یک است و در غیر این صورت (عضو گروه غیر متنو ) صفر است.
 :BG_RECitحسابهای دریافتنی (مطالطات) درونگروهی شرکت  iدر سال  tاست که بتا
جما داراییهای پایان سال همگن شده است.
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 :LEVitاهرم مالی شرکت  iدر سال  tمیباشد که از تقسیم جما بدهیها به کتل دارایتیهتا
حاصل میشود .مدیران میتوانند با تطت تأثیر قرار دادن روشهای استتقرا

شترکت ،بتر

هزینههای تأمین مالی و سود حسابداری اثر گذاشته و به مدیریت سود بپردازند.
 :GROWTHitنشاندهندۀ رشد شرکت  iدر سال  tمیباشد که برابر است فروش در ستال t

منهای فروش در سال  t-1تقسیم بر فروش در سال  t-1و معیاری برای رشد میباشد .به نظتر
میرسد که شرکتهایی که رشد باالتری دارند ،انگیزه و منابا بیشتری برای مدیریت ستود
در اختیار داشته باشند.
 :AGEitبیانگر چرخۀ عمر شرکت  iدر سال  tاست .در این پژوهش ،چرخۀ عمر شرکت از
تریق لگاریتم تطیعی عمر شرکت از تاریخ تأسیس تا سال مورد بررسی مطاسطه شده استت
(الپورتا .)5333 ،تطق تئوری چرخۀ عمتر ،شترکتهتا در ستالهتای اولیته فعالیتت ختود بتا
فرصتهای سرمایهگذاری بیشتری مواجه می شوند ،لذا تمایل کمتری به توزیتا منتابا متالی
(به شکل سود سهام) میان ستهامدار نشتان دارنتد و بته نظتر متیرستد انگیتزۀ بیشتتری بترای
مدیریت سود برای استفاده از این فرصتهای سرمایهگذاری دارند.
 :CFOitنشان دهندۀ جریان نقد عملیاتی شرکت  iدر سال  tاست که بر مطنای استانداردهای
حسابداری ایران تهیه شده است و با جما داراییهای پایان سال همگن شده استت .بته نظتر
میرسد یکی از انگیزههای اصلی مدیریت سود ،افزایش سود شرکت و همچنین وجوه نقتد
ناشی از فعالیت های عملیاتی شرکت است تا مدیران از تریق آنها عملکرد ختود و شترکت
را مطلوب و موجه جلوه دهند.
 :ROAitمطین نسطت سود خالص به داراییهای شرکت  iدر سال  tو شاخصی برای مطاستطۀ
نرم بتازدۀ دارایتیهتا متیباشتد .شترکتهتای کته متدیریت ستود بتاالتری دارنتد ،معمتوالً
سودآوری و عملکرد مطلوبتری دارنتد ،زیترا یکتی از مهمتترین دالیتل متدیریت ستود از
جانب مدیران ،افزایش سودآوری شرکت برای افزایش پاداش مدیران است.
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 :SIZEitمتغیر اندازۀ شرکت ،که برابر است با لگاریتم تطیعتی فتروش ختالص شترکت  iدر
سال  .tبه نظر میرسد شرکتهای بزرگتتر بته دلیتل دستتیابی بته منتابا متالی بتاالتر ،امکتان
بیشتری برای مدیریت سود در قیاس با شرکتهای کوچکتر داشته باشند.
 :INDUSTRYitبیانگر نو صنعت می باشد که به صورت یک متغیر مجازی سنجیده شتده
است .در این پژوهش شرکتهای مورد مطالعه به  56صنعت فعال تقسیم شدهاند .تطق اکثر
تطقیقات صورت گرفته ،مدیریت سود در صنایا مختل

میتواند متفاوت باشد.

 :YEARitیک متغیر مجازی است و برای در نظر گرفتن اثرات تصتادفی ستال وارد الگتوی
رگرسیونی خواهد شد .به نظر میرسد شرکتهای در سالهای مختل

بته دلیتل مواجته بتا

اتفاقات مختل  ،انگیزههای متفاوتی برای مدیریت سود داشته باشند.
تجزیه و تحلیل دادهها
آمار توصیفی

نتتتایج آمتتار توصتتیفی متغیرهتتای تطقیتتق در جتتدول شتتمارۀ  6آورده شتتده و بیتتانگر
پارامترهتای توصتتیفی بترای هتتر متغیتر بتته صتتورت مجزاستت .ایتتن پارامترهتا عمتتدتاً شتتامل
اتالعات مربو به شاخص های مرکزی ،نظیتر مقتدار حتداقل ،حتداکثر ،میتانگین ،میانته و
همچنین اتالعات مربو به شاخصهای پراکندگی ،نظیتر انطتراف معیتار استت .مهمتترین
شاخص مرکزی ،میانگین است که نشتان دهنتدۀ نقطتۀ تعتادل و مرکتز ثقتل توزیتا استت و
شاخص مناسطی برای نشان دادن مرکزیتت داده هاستت .میتانگین نترم مت ثر مالیتاتی تقریطتاً
 0/5105میانتته  ،0/5250دارای حتتداقل مقتتدار  -0/2165و حتتداکثر مقتتدار  0/3305کتته
انطراف معیاری در حدود  0/5295دارد .این نشتان متی دهتد کته هزینته مالیتات حتدود 51
درصد از سود خالص هر شرکت را تشکیل میدهد .میانگین (انطراف معیار) گروه تجتاری
تقریطاً  )0/4747( 0/2150و ایتن نشتان متیدهتد کته بته تتور متوست حتدود  22درصتد از
نمونههای مورد بررسی عضو گروههای تجاری هستند.
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جدول شمارۀ  .2آمار توصیفی متغیرهای تحقیق

متغیر

میانگین

میانه

انطراف

کمینه

بیشینه

معیار
قدر مطلق اقالم تعهدی به داراییها ()TAit/Ait

0/505

0/074

0/504

0/00005

0/514

قدر مطلق اقالم تعهدی اختیاری ()DAit

0/554

0/055

0/554

0/050

5/029

نرم م ثر مالیاتی ()ERTit

0/5105

0/5250

0/5557

- 0/5995

0/7905

گروه تجاری ()BGit

0/2150

5

0/4747

0

5

مطالطات درون گروهی ()BG_RECit

0/0434

0/0499

0/0405

0

0/5560

اهرم مالی ()LEVit

0/2615

0/2450

0/5735

0/0504

0/3300

رشد شرکت ()GROWTHit

0/5393

0/5216

0/9427

- 5/565

6/7904

عمر شرکت ()AGEit

9/1924

9/2972

0/9355

6/6004

4/5945

جریان وجوه نقد عملیاتی به داراییها ()CFOit

0/5662

0/5025

0/5612

- 0/4565

0/2255

نرم بازدۀ داراییها ()ROAit

0/5059

0/0303

0/5523

- 0/6541

0/2657

اندازۀ شرکت ()SIZEit

59/4103

59/9059

5/9557

7/6511

55/4205

میتانگین مطالطتتات درون گروهتتی تقریطتاً  0/0434و میانتتهای در حتتدود  0/0499دارد.
مقدار انطراف معیار آن  0/0405بوده ،حداقل و حداکثر مقتدار آن بته ترتیتب  0و 0/5560
است و م ید این است که حدود  1درصد از دارایی های شرکت از مطالطات درون گروهی
تشکیل شده است .همچنین ،میانگین (انطراف معیار) شاخص اهرم مالی نیتز تقریطتاً 0/2615
( )0/5735است و نشاندهنتدۀ ایتن استت کته بته تتور متوست معتادل  26درصتد ستاختار
داراییهای شرکتهای مورد مطالعه از بدهی تشکیل شده است .میانگین جریان وجوه نقتد
عملیاتی به داراییها تقریطاً  0/5662و میانهای در حدود  0/5025دارد .مقدار انطتراف معیتار
آن  0/5612بوده ،حداقل و حداکثر مقدار آن به ترتیب  -0/4565و  0/2255است و م یتد
این است که حدود  56درصد از ساختار داراییها از جریان وجوه نقد عملیاتی تشکیل شده
است .همچنین ،میانگین (انطراف معیار) نرم بازدۀ داراییهتا نیتز تقریطتاً )0/5523( 0/5059
است و نشان می دهد که به ازای یک ریال سرمایهگتذاری در دارایتیهتای شترکت معتادل
 0/55ریال بازدهی کسب شده است.
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نتایج آزمون فرضیهها

برای آزمون فرضیۀ تطقیق از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده استت .بته منظتور
اتمینان از تفسیر رواب رگرسیونی ،فرضیه های زیر بنایی رگرستیون متورد استتفاده در ایتن
تطقیق ،مورد بررسی قرار گرفت .اولین شر استتفاده از رگرستیون ایتن استت کته توزیتا
خطاها باید دارای توزیا نرمال با میانگین صفر باشد .بدین منظتور از آزمتون کلمتوگروف-
اسمیرن

استفاده شده است .نتایج حاصل از این آزمون که در جدول شمارۀ  9آورده شده

است ،بیانگر نرمال بودن توزیا دادههاست.
جدول شمارۀ  .3آزمون کولموگرف -اسمیرنف

آمارۀ Z

سطح معناداری

تعداد مشاهدات

DAit

5/552

0/075

590

ERTit

5/657

0/056

590

BGit

5/701

0/034

590

BG_RATE

5/046

0/013

590

BG_DIV

5/946

0/055

590

LEVit

5/229

0/597

590

GROWTHit

0/302

0/506

590

AGEit

5/906

0/059

590

CFOit

5/371

0/605

590

ROAit

5/526

0/572

590

SIZEit

0/705

0/516

590

متغیر

برای بررسی عدم وجود خود همطستگی متغیرهای مستقل از آمارۀ دوربتین– واتستون
استفاده شده است .مقدار این آماره بین  0تا  4تغییر میکند .اگر همطستتگی بتین مانتدههتای
متوالی وجود نداشته باشد ،مقدار آماره باید نزدیک  6شود .به تورکلی اگر آمتارۀ دوربتین
واتسون بین  5/1و  6/1قرار گیرد ،میتوان فر

عدم وجود همطستگی بتین خطاهتای الگتو

را پذیرفت (افالتونی و نیکطخت .)5953 ،نتتایج ایتن آزمتون کته در جتدول شتمارۀ  4و 1
آورده شده است ،حاکی از برقرار بودن این فر

رگرسیون است.
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برای بررسی هتم خطتی بتین متغیرهتای مستتقل از شتاخص پراکنتدگی و عامتل تتورم
واریانس استفاده شد .هر چه پراکندگی کم باشتد اتالعتات مربتو بته متغیتر کتم بتوده و
مشتتکالتی در استتتفاده از رگرستتیون ایجتتاد متتیشتتود .عامتتل تتتورم واریتتانس نیتتز معکتتوس
پراکندگی بوده و هر چقدر افزایش یابد باعث میشود واریانس ضرایب رگرسیون افتزایش
یابد و رگرسیون را برای پیشبینی نامناسب میسازد .تجربیات عملی حاکی از این است که
اگر عامل تورم واریانس ( )VIFبزرگتر از عدد  1باشد ،مطین وجتود یتک اخطتار احتمتالی
است و درصورتی که بزرگتر از  50باشد ،یک اخطار جدی را یادآور میشتود و حکایتت
از آن دارد که ضرایب رگرسیونی مربوته به علت همخطتی چندگانته بته صتورت ضتعیفی
برآورد شدهاند .وقتی پراکندگی نزدیک به صفر است ،همطستگی چندخطی بتاالیی وجتود
دارد و انطراف استاندارد رگرسیون متورم خواهد شد .نتایج آزمون آمتاری کته در جتدول
شمارۀ  4و  1آورده شده است ،حتاکی از برقتراری ایتن فتر

کالستیک رگرستیون بتوده

است.
فرضیۀ اول تطقیق به ایتن صتورت مطتر گردیتده بتود کته «بتین متدیریت مالیتات و
مدیریت سود رابطۀ منفی معنادار وجود دارد» .در جدول شمارۀ  ،4ضریب متغیر نترم مت ثر
مالیاتی ( )ERTitمعادل  -0/541و آمارۀ  tمعتادل  -6/572متیباشتد کته در ستطح ()0/097
معنادار می باشد و از آنجا که کمتر از خطای پیشبینی ( )%1است ،معنتاداری متغیتر مستتقل
در سطح اتمینان  %31تأیید میشود .این نتیجه نشان میدهد که یکی از انگیزههای مدیریت
سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق میتواند انگیزۀ مالیاتی باشد .در حقیقت،
شرکتهای بورسی برای پرداخت مالیات کمتر ،سودشان را مدیریت می کنند .لذا ،فرضتیۀ
اول این تطقیق تأیید میشود .نتایج این فرضتیه بتا پتژوهش مولیتادی و آنتوار )6051( 55نیتز
مطابقت دارد.
سایر نتایج (نتایج متغیرهای کنترلی) نشان می دهد که بین اقالم تعهدی اختیتاری ()DAit
با اهرم مالی (،)LEVitرشد شرکت ( )GROWTHitو جریان نقد عملیاتی ( ،)CFOitرابطتۀ
منفتتی و معنتتادار وجتتود دارد .همچنتتین بتتین اقتتالم تعهتتدی اختیتتاری ( )DAitبتتا نتترم بتتازدۀ
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داراییها ( )ROAitیک رابطۀ مثطت و معنادار در سطح اتمینتان بتیش از  33درصتد وجتود
دارد .نتایج نشان می دهد که بین اقالم تعهدی اختیاری ( )DAitبتا عمتر شترکت ( )AGEitو
اندازۀ شرکت ( )SIZEitهی( رابطۀ معناداری مالحظه نگردید.
جدول شمارۀ  .3نتایج آزمون آماری فرضیۀ اول تحقیق

DAit = β0+ β1ERTit + β2LEVit + β3GROWTHit + β4 AGEit + β5CFOit+ β6ROAit
+ β7SIZEit + β8INDUSTRYit + β9YEARit + εit
آمارۀ t
ضریب
متغیر
VIF
سطح معناداری Tolerance
مقدار ثابت

0/556

6/367

0/000

-

-

ERTit

-0/541

-6/572

0/097

0/945

9/074

LEVit

-0/576

-4/105

0/000

0/297

5/563

GROWTHit

-0/024

-6/992

0/095

0/234

5/739

AGEit

-0/063

-5/505

0/551

0/366

5/557

CFOit

-0/547

-1/609

0/000

0/795

5/102

ROAit

0/626

7/003

0/000

0/754

6/946

SIZEit

-0/066

-0/307

0/654

0/319

5/655

INDUSTRYi

بلی

بلی

بلی

---

---

YEARit

بلی

بلی

بلی

---

---

t

ضریب تعیین تعدیل شده

0/572

آماره F

5/741

آماره دوربین واتسون

5/356

سطح معناداری

0/000

همچنین منظور از کلمه «بلی» در جدول شمارۀ  4و  1این است که پتس از وارد کتردن
متغیر مجازی نتو صتنعت و ستال در الگتو ،نتتایج نشتان داد کته متدیریت ستود در صتنایا
مختل

و در سالهای متغیر تطقیق ،میتواند متفاوت باشد .برای مثال ،نتتایج متغیتر کنترلتی

نو صنعت ( )INDUSTRYitنشان می دهد که مدیریت سود در صنایا مختلت

در بتورس

اوراق بهادار میتواند متفاوت باشد .برای مثال ،نتایج آماری نشان داد که در صنعت متواد و
مطصوالت دارویی ،صنعت سیمان و گ( ،صنعت مطصتوالت کتانی غیتر فلتزی و صتنعت
مطصوالت شیمیایی مدیریت سود باالتری در مقایسه با سایر صنایا در ستطح اتمینتان %33
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مالحظه گردید .همچنین نتایج متغیر کنترلی سال ( )YEARitنشان داد که در سالهتای ،55
 30و  36مدیریت سود باالتری در مقایسه با سایر سالهای در بورس اتفاق افتاده است.
فرضیۀ دوم تطقیق به این صورت مطر گردیده بود که «مدیریت سود در گروههتای
تجاری در مقایسه با شرکتهای مستقل به صورت معناداری بیشتر است» .در جدول شتمارۀ
 ،4ضریب متغیر گروه تجاری ( )BGitمعادل  0/674و آمارۀ  tمعادل  9/103میباشد کته در
سطح ( )0/095معنادار می باشد و از آنجا که کمتر از خطای پیشبینی ( )%1است ،معناداری
متغیر مستقل در سطح اتمینان  %31تأیید میشود .این نشان میدهد کته شترکتهتای عضتو
گروههای تجاری در مقایسه با شرکتهای مستتقل متدیریت ستود بتاالتری (اقتالم تعهتدی
اختیاری باالتری) دارند .لذا فرضیه دوم این تطقیق تأیید میشود .نتایج این فرضیه با تطقیتق
بیوسلینک و دلوف ( )6054نیز سازگار است.
فرضیۀ سوم تطقیق به این صورت مطر گردیتده بتود کته «متدیریت ستود بتا انگیتزۀ
مالیاتی در گروههای تجاری در مقایسه با شرکتهتای مستتقل بته صتورت معنتاداری بیشتتر
است» .در جدول شتمارۀ  ،4ضتریب متغیتر  BGit*ERTitمعتادل  -0/559و آمتارۀ  tمعتادل
 - 6/503میباشد که در سطح ( )0/005معنادار است و از آنجا که کمتر از خطای پیشبینی
( )%5است ،معناداری متغیر مستقل در سطح اتمینان  %33تأیید میشود و این نشان متیدهتد
که شرکتهای عضو گروههای تجاری در مقایسه بتا شترکتهتای مستتقل انگیتزه بتاالتری
برای مدیریت سود با اهداف مالیاتی دارند .لذا ،این فرضیۀ تطقیق تأیید میشتود .نتتایج ایتن
فرضیه با تطقیق بیوسلینک و دلوف ( )6054نیز سازگار است.
فرضیۀ چهارم تطقیق به این صورت مطر گردیده بود که «متدیریت ستود بتا انگیتزۀ
مالیاتی در گروههای تجاری با افزایش مالکیت اصلی در فرعی به صتورت معنتاداری بیشتتر
است» .در جدول شمارۀ  ،4درصد مالکیت اصلی در فرعی ( )BG_RATEit*ERTitمعتادل
 -0/557و آمارۀ  tمعادل  -9/604میباشد که در سطح ( )0/047معنادار میباشتد و از آنجتا
که کمتر از خطای پیشبینی ( )%1است ،معناداری متغیر مستقل در سطح اتمینان  %31تأییتد
میشود و این نشان میدهد ،با افزایش مالکیت شرکت اصلی در شترکت فرعتی ،متدیریت
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سود برای اهداف مالیاتی بیشتر است .نتایج این فرضیه با تطقیق بیوسلینک و دلوف ()6054
نیز سازگار است.
فرضیۀ پنجم تطقیق به این صورت مطر گردیده بتود کته «متدیریت ستود بتا انگیتزۀ
مالیاتی در گروههای تجاری متنو در مقایسه با سایر گروه هتا بته صتورت معنتاداری بیشتتر
است» .در جدول شمارۀ  ،4ضریب متغیر گروه تجاری متنو (  )BG_DIVit*ERTitمعتادل
 -0/532و آمارۀ  tمعادل  -7/095میباشد که در سطح ( )0/000معنادار میباشتد و از آنجتا
که کمتر از خطای پیشبینی ( )%5است ،معناداری متغیر مستقل در سطح اتمینان  %33تأییتد
میشود .لذا ،این فرضیۀ تطقیق تأییتد متیشتود و تنتو بخشتی گتروههتای تجتاری ،انگیتزۀ
بیشتتری بترای متدیریت ستتود بترای اهتداف مالیتاتی در بتتورس اوراق بهتادار تهتران ایجتتاد
میکند.
نتایج حاصل از متغیرهای کنترلی این پژوهش نشان داد که بین اقالم تعهدی اختیتاری
با مطالطات درون گروهی ) GOUP1 _ RECit ( ،یک رابطۀ مثطتت معنتادار در ستطح بتیش از
 %33وجود دارد و نشاندهندۀ این است که در گروههای تجاری مدیریت سود بهتور عمده
از تریق مطادالت درونگروهی و احتماالً از تریق قیمتگذاری داخلی صورت میپذیرد.
سایر نتایج (متغیرهای کنترلی پژوهش) نشان میدهد کته بتین اقتالم تعهتدی اختیتاری
( )DAitبتتا اهتترم متتالی ( ،)LEVitرشتتد شتترکت ( )GROWTHitو جریتتان نقتتد عملیتتاتی
( ،)CFOitرابطۀ منفی و معنادار وجود دارد .همچنین بین اقتالم تعهتدی اختیتاری ( )DAitبتا
نرم بازدۀ دارایتیهتا ( )ROAitیتک رابطتۀ مثطتت و معنتادار در ستطح اتمینتان بتیش از 33
درصد وجود دارد .نتایج نشان میدهد که بین اقالم تعهدی اختیاری ( )DAitبا عمر شترکت
( )AGEitو اندازۀ شرکت ( )SIZEitهی( رابطۀ معناداری مالحظه نگردید.
نتایج متغیر کنترلی نو صنعت ( )INDUSTRYitنشان میدهد کته متدیریت ستود در
صنایا مختل

در گروههای تجاری میتواند متفاوت باشد .منظور از کلمه «بلی» در جتدول

شمارۀ  1این است که پس از وارد کردن متغیر مجتازی نتو صتنعت در الگتو ،نتتایج نشتان
میدهد که مدیریت سود در صنایا مختل

میتواند متفاوت باشد .برای مثال نتتایج آمتاری
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نش ان داد که در صنعت مواد و مطصوالت دارویتی و مطصتوالت شتیمیایی متدیریت ستود
باالتری در مقایسه با سایر صنایا در سطح اتمینان  31درصد مالحظه گردید .همچنین نتایج
متغیر کنترلی سال ( )YEARitنشان داد که در سالهای  30 ،55و  36مدیریت سود بتاالتری
در مقایسه با سایر سالهای در شرکتهای عضو گروههای تجاری اتفاق افتاده است.
جدول شمارۀ  .4نتایج آزمون آماری فرضیه های دوم تا پنجم تحقیق
DAit = β0 + β1ERTit + β2BGit + β3(BGit*ERTit) + β4 BG_RATEit+ β5(BG_RATEit*ERTit) +
β6BG_DIVit + β7(BG_DIVit*ERTit) + Β8 BG_RECit + β9LEVit + β10GROWTHit + β11
AGEit + β12CFOit + β13ROAit + β14SIZEit + β15INDUSTRYit + β16YEARit + εi

سطح

ضریب

آمارۀ t

مقدار ثابت

0/542

6/693

0/059

ERTit

-0/565

-4/997

0/000

0/194

BGit

0/674

9/103

0/095

0/973

6/495

BGit*ERTit

-0/559

- 6/503

0/005

0/942

9/653

BG_RATEit

0/652

6/309

0/050

0/403

6/065

BG_RATEit*ERTit

-0/557

-9/604

0/047

0/495

6/553

BG_DIVit

0/539

6/701

0/053

0/416

6/557

BG_DIVit*ERTit

-0/532

-7/095

0/000

0/372

6/294

LEVit

-0/514

-4/703

0/000

0/209

5/709

GROWTHit

-0/029

-6/556

0/043

0/407

5/593

AGEit

-0/052

-5/519

0/405

0/567

5/907

CFOit

-0/544

-1/575

0/000

0/503

5/243

ROAit

0/621

2/197

0/000

0/795

5/307

SIZEit

-0/003

-0/425

0/261

0/547

5/553

INDUSTRYit

بلی

بلی

بلی

---

---

YEARit

بلی

بلی

بلی

---

---

متغیر

معناداری

Tolerance

VIF

----

--9/501

ضریب تعیین تعدیل شده

0/516

آماره F

7/024

آماره دوربین واتسون

6/507

سطح معناداری

0/000
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نتیجهگیری و پیشنهادها

عضویت در گروههای تجاری برای شرکتهای تشکیل دهندۀ گروه تجاری میتواند
پیامدهای مثطت زیادی داشته باشد .تطقیقات انجام شده در زمینۀ گروههای تجتاری حتاکی
از آن است که گروههای تجاری میتوانند از ویژگیها و خصوصیات منطصر به فردشان به
منظور کسب منافا بیشتر ،بهرهبرداری کنند .به عطارت دیگر ،خصوصتیات منطصتر بته فترد
گروههای تجاری میتوانتد بترای حتداکثر ستازی منتافا ستهامداران بته کتار گرفتته شتود؛
خصوصیاتی که شرکتهای مستتقل از آن بتی بهتره هستتند (یتاگش چوهتان و همکتاران،
 .)6052کاهش نرم م ثر مالیاتی و دسترسی بته بتازار سترمایۀ داخلتی از جملتۀ ایتن متوارد
است .شرکتهای عضو گروه های تجاری توانایی دارند که مالیات کمتری پرداخت کننتد،
به این صورت که به تور دقیق سود و زیانها را بین شرکتهای مشمول مالیات و معتاف از
مالیات تخصیص دهند .این کار احتماالً با استفاده از قیمتگتذاری انتقتالی کته متفتاوت بتا
ارزش بازار است ،صورت میگیرد.
بهرغم اینکه در سطح بتینالملتل تطقیقتات زیتادی در ارتطتا بتا گتروههتای تجتاری
صورت پذیرفته است ،اما تا به حال تطقیقات وسیعی در زمینۀ گروههتای تجتاری در ایتران
انجام نپذیرفته است .پورحیدری و دلدار ( )5935نشان دادنتد کته گتروههتای تجتاری ستود
تقسیمی کمتری در مقایسه با شرکتهای مستتقل دارنتد ،در حتالی کته مترادی و همکتاران
( )5939نشان دادند که شرکتهای عضو گروههای تجاری نرم بازدۀ باالتری در مقابسه بتا
شرکتهای مستقل دارند .حیتدرپناه ( )5934نشتان داد کته ستطح نگهداشتت وجته نقتد در
گروههای تجتاری در مقایسته بتا شترگتهای مستتقل پتایینتتر استت .پورحیتدری و قاستمی
( )5936نشان دادند که بین جریان نقدی و سرمایهگذاری در شرکتهای عضو گروه رابطۀ
معناداری وجود ندارد که این نتیجه بیانگر عدم استفاده شرکتهای ایرانی از ظرفیت درونی
گروههای تجاری میباشد .در این پژوهش در مقایسه با تطقیقات مشتابه صتورت گرفتته بتا
موضوعیت گروههای تجاری و همچنین پژوهش بیوسلینک و دلتوف ( )6054و مولیتادی و
آنوار ( ،)6051تنو بخشی گروههای تجاری نیز در رابطۀ بتین متدیریت مالیتات و متدیریت
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سود در نظر گرفته شده است .نتایج این پژوهش حاکی از وجود رابطۀ منفی و معنتادار بتین
مدیریت سود و مدیریت مالیات (نرم م ثر مالیاتی) استت .در واقتا ،شترکتهتا بتا اهتداف
برنامهریزی مالیتاتی و پرداختت مالیتات کمتتر ،سودشتان را متدیریت متیکننتد .نتتایج ایتن
پژوهش همچنین نشان میدهتد کته شترکتهتای عضتو گتروههتای تجتاری در مقایسته بتا
شرکتهای مستقل سودشتان را بیشتتر متدیریت متیکننتد .ایتن کتار احتمتاالً بتا استتفاده از
مطادالت درونگروهی و قیمتگذاری انتقالی کته متفتاوت بتا ارزش بتازار استت ،صتورت
میپذیرد .همچنین ،گروههای تجاری متنو در مقایسه با شرکتهای مستقل مدیریت ستود
بیشتری دارند .عالوه بر این ،با افزایش مالکیت اصتلی در فرعتی (افتزایش نفتوذ) ،متدیریت
سود باالتری اتفاق خواهد افتاد.
در بخش انگیزه ،نتایج تطقیق نشان می دهد که متدیریت ستود استتراتژیک گتروههتای
تجاری (متنو و غیر متنو ) در پاسخ به انگیزههای مالیاتی است .بویژه ،ما نشتان دادیتم کته
اقالم تعهدی اختیاری شرکتهای عضو گروههای تجاری در مقایسه با شرکتهای مستقل،
به تور قابل توجهی به نرم م ثر مالیاتی وابسته است .در نهایتت ،نتتایج نشتان متیدهتد کته
مدیریت سود به تور خاص از تریق معامالت درون گروهی انجام میشود.
مهمترین پیشنهادهای کاربردی این پژوهش را میتوان به شکل زیر ارائه نمود:
 .5به مراجا وصول کنندۀ مالیات از جمله سازمان امور مالیاتی توصیه می شود به ایتن مهتم
توجه کنند که بین مدیریت سود و مدیریت مالیات ،رابطۀ منفی معنادار وجتود دارد .در
واقا ،به نظر میرسد که یکی از انگیزههای مدیریت سود در شرکتهای پذیرفتته شتده
در بورس اوراق بهادار تهران ،مدیریت مالیات از تریق اقالم تعهدی اختیاری است.
 .6به اداره امور مالیاتی و حسابرسان پیشنهاد می گردد که در هنگتام مطاستطه و حسابرستی
مالیات ،به شرکتهای عضو گروههای تجاری توجه ویژهای داشته باشتند .چتون نتتایج
این پژوهش نشان میدهد که شرکتهای عضو گروه تجاری بتا متدیریت مالیتات میتان
اعضاء ،از پرداخت مالیات واقعی اجتناب میکنند .همچنتین ایتن ستازمان بته ایتن مهتم
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 مدیریت سود با انگیزۀ،توجه کند که با افزایش درصد مالکیت شرکت اصلی در فرعی
.مالیاتی رشد داشته است
 به سازمان امور مالیاتی و حسا برسان پیشنهاد می شود به این مهم توجه داشتته باشتند کته.9
در بتورس

و در سالهتای مختلت

مدیریت سود با انگیزههای مالیاتی در صنایا مختل
.اوراق بهادار متفاوت است

با توجه به نتایج بهدست آمده از این پژوهش و به منظور شناخت بهتتر عملکترد بتازار
 برای تطقیقات آینده پیشنهاد میگردد سایر انگیزههتای متدیریت ستود در،سرمایه در ایران
.گروههای تجاری (به غیر از انگیزههای مالیاتی) مورد تطقیق و بررسی بیشتر قرار گیرد
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