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Abstract
Objective: Voluntary disclosure of information reduces the uncertainty of the information
environment, thereby increasing information asymmetry and investor confidence in the
management of the company, and businesses that have more Tax aggressiveness activities
may increase their disclosure to eliminate information uncertainty and information
asymmetry. On the other hand, voluntary disclosure of information can clarify the goals of
Tax aggressiveness activities and the motivation for the benefit of individuals within the
organization. Agency theory introduces voluntary disclosure as a mechanism to assure
managers of stewardship and support for shareholders and may reduce the company's
opportunistic behavior and reduce information asymmetry. Accordingly, voluntary disclosure
of information is expected to affect the relationship between Tax aggressiveness activities
and information asymmetry. In fact, voluntary disclosure quality can prevent management
opportunities from pursuing their own personal interests through policies and Tax
aggressiveness activities, reducing information asymmetries and thus increasing information
transparency. Empirical evidence shows that voluntary disclosure of information can
moderate the relationship between Tax aggressiveness activities and information asymmetry.
More importantly, disclosure of companies' information has an impact on their analysis and
consequently management forecasting and at the same time play an important role in
reducing information asymmetry. As a result, Tax aggressiveness policies increase
information asymmetry at the company level by ambiguity and complicating the information
situation, and then voluntary disclosure can reduce the company's opportunistic behavior and
reduce information asymmetry. Therefore, this study aims to examine the moderating effect
of voluntary disclosure on the relationship between tax aggressiveness and information
asymmetry.
Method: This research is an experimental research method of post-event type and is in the
category of positivist approaches. Statistically, it is a correlational research and we utilized
multivariate linear regression to test research hypotheses. The information collected is based
on actual stock market information, financial statements and notes accompanying corporate
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Abstract

financial statements.To achieve the purpose of the research, 174 companies listed on the
Tehran Stock Exchange during the period 2012-2018 are examined. To test the hypotheses,
the method of panel data analysis and multiple linear regression are used.
Results: The research findings show that there is a positive and significant relationship
between tax aggressiveness and information asymmetry. In addition, these findings indicate
that voluntary disclosure of information does not have a significant effect on the relationship
between tax aggressiveness and information asymmetry.
Conclusion: Tax planning increases the value of the company through tax savings, but if this
planning is too aggressiveness, it leads to the downfall of the company and this leads to
ineffective communication with shareholders and creditors of the company. In such
circumstances, the problems are caused by information asymmetry become more apparent.
On the other hand, managers are expected to use voluntary disclosure to reduce the negative
effects of complex financial statements and the information environment, But in the case of
Iran, due to capital market inefficiencies and limited cases of voluntary disclosure of
information by companies, the quality of voluntary disclosure of information is not
necessarily sufficient to have a significant impact.
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مقدمه

هزینههای مالیات بر درآمد از مهمترین هزینههای شرکتها محسوب میشود که شرکتها سعی در کاهش آن دارند
تا نقدینگی کمتری را از شرکت خارج نمایند .مطابق تئوری نمایندگی ،مدیران هموواره بوه دنلوان منواود خوود و حوداک ر
سازی آن هستند و الزاماً در جهت مناود سهامداران و دولت وعالیت نمیکنند و ممکون اسوت در حووزه مالیواتی بوا ات وا
سیاستهای متهورانه مالیاتی ملادرت به ایجاد هزینههایی برای سهامداران نماید؛ و یا از دیدگاه ارزشآورینی ،مودیران در
راستای مناود سهامداران گام برداشته و با کاهش هزینه مالیات ماند از انتقان ثروت از شرکت به دولت می شوند .بنوابراین،
سیاست های متهورانه مالیاتی وعالیتی است که مدیریت با استفاده از اختیارات خوود و اقومم تعهودی حسوابداری اقودام بوه
کاهش و دستکاری سود و اوزایش ابهام در صورتهای مالی بهمنظور کاهش مالیات پرداختوی موینمایود (پورحیودری و
همکاران .)9141 ،لذا ،مالیاتی که از طریوق وعالیوت هوای متهورانوه ایجادشوده ،مویتوانود هزینوه هوایی را بورای مودیریت،
سهامداران و بهطورکلی برای جامعه ایجاد کند (لنیس و ریچاردسون.)2299 ،9
انتظار میرود این موضوع منجر به ارتلاط غیرمؤثر با سهامداران و بستانکاران شرکت شود .بوهبیواندیگور اتتمواد آنهوا
نسلت به وعالیتهای شرکت کاهش مییابد؛ از طرف دیگر تحلیلگران در پیشبینی وضعیت آتوی شورکت دروار تردیود
میشوند ،زیرا با پیچیدگیهای مالی ناشی از برنامهریزی مالیاتی متهورانه مواجه شدهاند و در این شرایط مشکمت نشوات
گروته از تدم تقارن اطمتواتی بیشوتر خودنموایی مویکنود (باالکریشونان و همکواران .)2292 ،2بنوابراین ،انتظوار مویرود،
سیاستهای مالیاتی متهورانه بهواسطه ملهم و پیچیده نمودن وضای اطمتواتی موجوا اووزایش تودم تقوارن اطمتواتی در
سطح شرکت شود .از طروی نظارت بر وعالیتهای مدیریت ،موجا کاهش ابهام محیط اطمتاتی و هزینههای تأمین مالی
میشود ،و متعاقلاً اووزایش ارزش شورکت را بوه دنلوان خواهود داشوت (گیتوزمن و تروملتوا .)2221 ،1بورای م وان ،گوای و
همکاران )2295( 5پی بردند مدیران بهمنظور کاهش اثرات منفی صورتهای مالی پیچیده و محیط اطمتاتی از اوشواگری
داوطللانه استفاده میکنند .از طروی انتظار میرود اوشای داوطللانه اطمتات تموه بر داشتن مزایای تجاری ،باتث تحمیول
هزینه هایی نیز بر شرکت شود .در همین راستا ،نظریه اوشای داوطللانه بیان میکند کوه مودیران ،در صوورت وزونوی منواود
اوشا بر هزینه های آن ،اطمتاتی از شرکتی را که تحت مدیریت خود دارنود ،اوشوا خواهنود نموود (هیتوزمن و همکواران،4
 .)2292بنابراین ،مدیران باید میان مزایای اوشای اطمتات در بازار سرمایه و هزینه های این انتشار ،تعوادلی برقورار نماینود.
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بنابراین ،استدالن میشود ،مدیران به منظور کاهشتدمتقارن اطمتاتی میان شرکتکنندگان بازار ،اوشاگریهوایی کوه بوه
نفعشان است را انت اب میکنند.
بههرحان تئوری نمایندگی اوشای داوطللانه اطمتات را به تنوان مکوانیزمی جهوت اطمینوان ب شوی مودیران نسولت بوه
ایفای وظیفه ملاشرت و حمایت از سوهامداران مطور مویکنود .لوی و همکواران )2222( 5معتقدنود کوه اوشوای داوطللانوه
میتواند منجر به کاهش روتار ورصتطللانه شرکت و کاهش تدم تقارن اطمتواتی گوردد؛ و همچنوین بوهتنووان یکوی از
روشهای تممتدهی اطمتات است که از مؤثرترین آنها نیز است .از این رو ،این پژوهش درصدد است بررسوی نمایود
که آیا اوشای داوطللانه اطمتات رابطۀ بین سیاستهای مالیاتی متهورانه و تدم تقارن اطمتواتی را تعودیل مویکنود؟ لوذا،
انتظار میرود که مدیران در شرکتهای با سیاست مالیاتی متهورانه ،مساله تدم تقارن اطمتاتی و کواهش شوفاویت ناشوی
از این سیاستهای مالیاتی را از طریق اوشای داوطللانه اطمتات تا حدودی کاهش دهند.
مبانی نظری پژوهش
سیاستهای مالیاتی متهورانه

سیاستهای مالیاتی متهورانه در اواخر قرن بیستم در گزارشهای مالی شرکتها شناسایی شد بهگونهای کوه لینووکس
و همکاران )2291( 7بیان میکنند؛ مطالعات تجربی نشان میدهد که سیاستهوای مالیواتی متهورانوه در راسوتای تحریو
گزارشهای مالی ایجادشدهاند .از منظر ونزن )2225( 2کاهش در مالیات با ابزار قانونی اجتناب مالیواتی یوا ابزارهوای غیور
قانونی ورار مالیاتی محسوب میشود ،حان به نظر میرسد سیاستهای مالیاتی متهورانه حالتی است که بوین ایون دو طیو
قرار بگیرد ،به صورتی که به ورار مالیاتی نزدیکتر و ریسک آن بیشتر است .بهطورکلی در ارتلاط با مطالعات تجربوی در
زمینۀسیاستها ی مالیاتی متهورانوه دو دیودگاه وجوود داردو اون ،مودیران در راسوتای منواود سوهامداران گوام برمویدارنود
بدینصورت که با برنامهریزی در جهت کاهش مالیات پرداختی سعی در کاهش تعهدات مالی شرکت و کواهش خوروج
وجه نقد دارند و بدینوسیله ارزش شرکت اوزایش موییابود (پورحیودری و همکواران .)9141 ،دوم ،مودیران در راسوتای
مناود ش صی خود گام برمیدارند و از سیاستهای مالیاتی متهورانه بهتنوان ابزاری در راستای ورصوتطللوی خوود بهوره
میگیرند .دسای و دهارماپاال )2224( 4بیان میکنند که این امر نیازمند پنهان کردن حقایق بهواسطه ملهم و پیچیده نموودن
محیط اطمتاتی شرکت است تا ممیزان مالیاتی نتوانند میزان دقیق مالیات شرکت را محاسله نمایند؛ ایون مووارد مویتوانود
ورصتی برای مدیران وراهم کند تا مناوعی را برای خود ایجاد کنند .بنابراین ،به منظور تعیین سطح تهور مالیاتی مویبایسوت
مزایای آن شامل صروهجویی مالیاتی را با هزینههای آن شامل هزینه اجرا ،جرائم بالقوه از سوی اداره مالیوات ،هزینوههوای
نمایندگی ،مقایسه نمود.
عدم تقارن اطالعاتی

یکی از مهمترین مفاهیم تئوری حسابداری مالی ،بحث تودم تقوارن اطمتواتی اسوت .از طرووی اطمتوات حسوابداری
یکی از منابد مهم در تصمیمات اقتصادی است که اگر این اطمتات بصورت نامتقوارن بوین اووراد توزیود شوود مویتوانود
منجر به تصمیمات متفاوت نسلت به یک موضوع یکسان شود .اطمتات نامتقارن ،بوه معنوای توزیود متفواوت اطمتوات
مرتلط به دو طرف اقتصادی است ،اطمتاتی که نلود آنها ثروت طرف ناآگاه را تحت تأثیر قرار میدهد .بوه تلوارتی،
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با ورض نامتقارن بودن اطمتات میان خریداران و وروشندگان ،نحوه شکلگیری بازار و رسیدن به تعادن در آن تحت
تأثیر قرار میگیرد (صالحی و حیدری .)9144 ،بازار سرمایه بازاری است که بهشدت تحت توأثیر تودم تقوارن اطمتواتی
است و هدف اصلی آن جذب و هدایت نقدینگی بهمنظور تأمین مالی و ت صیص بهینه منابد است؛ که بورای دسوتیابی بوه
این هدف باید در سطح بازار سرمایه شفاویت و تقارن اطمتاتی اوزایش یابد (مکیان و رئیسی.)9141 ،
سیاستهای مالیاتی متهورانه و عدم تقارن اطالعاتی:

قلون ورض وجود مالیات در تحلیلهای مالی این قاتده کلی که بازارهای مالی کامل قلمداد میشود ،نقو
سلا میگردد که اصوالً بازارهای مالی ناقص در نظر گروته شووند (دسوای و دارماپواال .)2225 ،بور اسوا

کورده و

وورض نواقص

بودن بازارها ،مدیران میتوانند با تصمیمگیریهای سرمایهگذاری و تأمین مالی و تملیاتی خود بهطور جداگانوه بور ارزش
شرکت اثر بگذارند .بر همین اسا

بحث سیاست مالیاتی متهورانه و رگوونگی مودیریت و برناموهریوزیهوای مالیواتی در

جهت کاهش بدهیهای مالیاتی ،یکی از موضوعهای مهم برای مدیران مالی شرکتها تلقی میگوردد .لوذا ،اگور مزایوای
مالیاتی را باسیاست مالیاتی متهورانه در نظرگروته شود ،در راستای تحقق آن ،هزینهها نیز باید پرداختگردد .بهطور م وان،
مدیران واحدهای تجاری که درصدد انجام وعالیتهای متهورانه مالیاتی هستند باید متحمل هزینههایی گردند .درواقود در
ادبیات حسابداری این هزینهها تحت تنوان هزینه ابهام یا تدم تقارن اطمتاتی مطر میشوند .به تلارتی مدیران بوا انجوام
اقدامات متهورانه مالیاتی ،وضا را برای ایجاد ابهام اطمتاتی وراهم میکنند (رن و همکاران .)2299 ،92با توجه بوه مطالوا
ووق به میزانی که سیاست های مالیاتی متهورانوه در راسوتای پنهوان کوردن حقوایق و اووزایش ابهوام درگوزارشهوای موالی
بهمنظور تدمکش

حقایق توسط ممیزان مالیاتی حرکت میکنند به همان میزان موجا اوزایش تدم تقوارن اطمتواتی در

شرکتها میشوند (پورحیدری و همکاران.)9141 ،
افشای داوطلبانه اطالعات ،سیاست مالیاتی متهورانه و عدم تقارن اطالعاتی

اوشای داوطللانه اطمتات موجا کاهش ابهام محویط اطمتواتی و بوه دنلوان آن اووزایش تقوارن اطمتواتی و اطمینوان
سرمایهگذاران به مدیریت شرکت میشود (دیی .)9442 ،99رن و همکواران ( )2299در مطالعوات خوود بوه ایون موضووع
اشاره کردهاند که ممکن است واحدهای تجاری که وعالیتهای متهورانه مالیاتی بیشتری دارنود ،اوشوای خوود را بورای از
بین بردن ابهام اطمتاتی و تدم تقارن اطمتواتی بیشوتر کننود؛ واز طرووی اوشوای داوطللانوه اطمتوات ،مویتوانود اهوداف
وعالیتهای متهورانه مالیاتی و انگیزه کسا مناود اوراد درونسازمانی را روشن و آشکار سازد .بر این اسا

انتظار میرود

اوشای داوطللانه اطمتات رابطه بین وعالیتهای متهورانه مالیاتی را با تدم تقارن اطمتاتی تحت تأثیر قرار دهود .از سووی
دیگر یک سیستم اوشایداوطللانه باکیفیت میتواند ماند از ورصتطللی مدیریت در راستای مناود ش صیشوان بوهواسوطه
برنامهها و سیاستهای مالیاتی متهورانه گردد و از طروی باتث کاهش تدم تقارن اطمتواتی و درنتیجوه اووزایش شوفاویت
اطمتاتی شود (باالکریشنان و همکاران2292 ،؛ دسای و دارماپاال.)2225 ،
در نهایت میتوان ا تان داشت شواهد تجربی موجود همواره بر این نکته تأکید دارند که اوشوای داوطللانوه اطمتوات
میتواند رابطه بین سیاستهای متهورانه مالیاتی را با تدم تقارن اطمتاتی تعدیل کند؛ رراکه اوشای اطمتات شورکتهوا
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بر تجزیهوتحلیل آنها و درنتیجه پیشبینی مدیریت تأثیرگذار است و بهطور همزمان نقش مهمی را در کاهش تودم تقوارن
اطمتاتی ایفا مینمایند (باالکریشنان و همکاران.)2292 ،
پیشینۀ پژوهش
92

بائر و همکاران ( )2222در پژوهشی نشان دادند،کوه شورکتهوای رینوی از طریوق ایجواد شولکهای از وامهوای بوین
شرکتی ،برنامه ریزی مالیاتی متهورانه خود را در راستای کاهش هزینه مالیات اجرایی میکنند .اواتوس و توو )2294(91
در پژوهشی نشان دادند ،بدون در نظر گروتن حدود اوشای اطمتات کواوی در زمینوه مالیوات ،اوشوای اختیواری اطمتوات
اضاوی میتواند نتیجه معکوسی بر شفاویت داشته باشد ،بدینصورت که اطمتات اضاوی میتواند موجا ایجواد تفاسویر و
تدم اطمینانهای بیشتری در مورد اجتناب مالیاتی گردد.
باالکریشنان و همکاران ( )2292در پژوهشی نشان دادند کوه سیاسوتهوای مالیواتی متهورانوه باتوث کواهش شوفاویت
محیط اطمتاتی شرکتها از سه منظر خطای پیشبینی تحلیلگر ،تدم تقارن اطمتاتی و کیفیت سود شود؛ بدین صوورت
که اوزایش در سیاستهای مالیاتی متهورانه موجا اوزایش خطای پیش بینی تحلیل گر و تدم تقارن اطمتواتی و کواهش
کیفیت سود میشود .لینوکس و همکاران ( )2291در پژوهشی نشان دادند که میوزان و انودازه اوشواهای متهورانوه مالیواتی
بستگی بهاحتمان تقلا در حسابداری دارد.
رحیمی و وروغی ( )9144در پژوهشی نشان دادند ،اوزایش اجتناب از پرداخت مالیات ،کارایی سرمایه گذاری
شرکتها را کاهش می دهد .خانی معصومآبادی و رجلی دری ( )9142در پژوهشی نشان دادند ،بین خوانا بودن
گزارشهای مالی و سیاستهای مالیاتی متهورانه رابطه معناداری وجود دارد ،بدین صورت که با اوزایش خوانا بودن
گزارشهای مالی ،سیاستهای مالیاتی متهورانه کاهش مییابد .در نتیجه ،در راستای شفاویت و خوانا بودن گزارشهای
مالی و نظارت بر سیاستهای مالیاتی متهورانه ،ضروری است تا سرمایهگذاران و نهادهای ناظر به این دو متغیر توجه
بیشتری داشته باشند .حسنی القار و شعری آناقیز ( )9145در پژوهشی نشان دادند ،توانایی مدیریت تأثیر م لت و معناداری
بر اجتناب مالیاتی شرکتها دارد .سپاسی و همکاران ( )9144در پژوهشی نشان دادند،که بین شفاویت و اثرب شی
هیئتمدیره باسیاستهای مالیاتی متهورانه رابطه معکوسی وجود دارد .به این معنا که با اوزایش سطح شفاویت و اثرب شی
هیئتمدیره میزان سیاستهای مالیاتی متهورانه کاهش مییابد .تلدلی و حق نیاز ( )9145در پژوهشی نشان دادند،که
شفاویت در حوزه تملکرد شرکتها رابطهای معنادار با سیاستهای مالیاتی شرکتها ندارد ،ولی شفاویت مالی و شفاویت
در ب ش نوع و میزان مالکیت ،رابطهای م لت و معنادار با خطمشیهای مالیاتی شرکتها دارند.
فرضیههای پژوهش

در این پژوهش بر اسا

ملانی نظری و پیشینه تجربی مطر شده ،ورضیههای زیر طراحی گردیده استو

ورضیۀ 9و بین سیاستهای مالیاتی متهورانه و تدم تقارن اطمتاتی شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.
ورضیۀ 2و اوشای داوطللانه اطمتات ،بر رابطه بین سیاستهای مالیاتی متهورانه و تدم تقارن اطمتاتی شرکتهوا توأثیر
معناداری دارد.

 /07بررسی تأثیر افشای داوطلبانه اطالعات بر رابطه بین سیاستهای مالیاتی متهورانه و عدم تقارن اطالعاتی

روش پژوهش

پووژوهش حاضوووور ،از نظوور نتیجووه کوواربردی و از لحوواش روش پووژوهش تجربووی از نوووع پووس روی ودادی و در طلقووه
رویکردهای اثلاتگرایی قرار میگیرد .و از لحاش آماری از نوع تحقیقات هملستگی است که بورای آزموون ورضویههوای
پژوهش رگرسیون خطی رندمتغیره به کار مویرود .اطمتوات گوردآوری شوده ملتنوی بور اطمتوات واقعوی بوازار سوهام،
صورتهای مالی و یادداشتهای همراه صورتهای مالی شرکتهاست.
جامعه و نمونه آماری

دوره بررسی ،از سان  9149تا  9147است .جامعه آماری این پژوهش ،تمام شرکت های پذیروته شده در بوور

اوراق

بهوادار تهران و با در نظر گروتن این شرایط انت ابشده استو
 .9پایان سان مالی شرکتها بوه پایوان اسفندماه منتهی شود و در دوره بررسی ،تغییر سان مالی نداده باشند؛
باشد؛

 .2اطمتات مالی شرکت در دوره بررسی در دستر
 .1جزء بانکها و مؤسسههای مالی نلاشند؛
 .5شرکت ها تا پایان سان  27در بور

اوراق بهوادار تهوران پذیروته شده و تا پایان سان  47از آن خوارج نشوده باشود.

پس از اتمان محدودیتهای ووق ،نمونهای متشوکل از  975شورکت تعیوین شد.
با توجه به اینکه پژوهش از نوع پانلدیتا است تعداد  9292سان-شرکت موردبررسی قرار میگیرد.
الگوهای پژوهش

در پژوهش حاضور رابطوه ( )9بورای آزموون ورضویۀ اون و رابطوه ( )2بورای آزموون ورضویه دوم اسوتفاده شوده اسوت
(باالکریشنان و همکاران.)2292 ،
()9

Spreadi,t = β0 + β1TA_CASHi,t + β2SIZEi,t + β3LEVi,t + β4AGEi,t + β5MTBi,t + β6LOSSi,t +
β7StdDev_Salesi,t+β8StdDev_Returnsi,t+ β9StdDev_Volumei,t + β10Pricei,t +
∑
∑β11Ins_Owni,t +
+ εi,t

Spreadi,t = β0 + β1TA_CASHi,t + β2DSi,t+ β3DSi,t* TA_CASHi,t + β4SIZEi,t + β5LEVi,t +
()2
β6AGEi,t + β7MTBi,t + β8LOSSi,t +β9StdDev_Salesi,t + β10StdDev_Returnsi,t +
∑
∑β11StdDev_Volumei,t + β12Pricei,t + β13Ins_Owni,t +
+ εi,t
نحوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش
متغیر وابسته

Spreadi,tو معرف تدم تقارن اطمتاتی است .در تحقیق حاضر به پیروی از تحقیوق باالکریشونان و همکواران (،)2292
از دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خریدووروش سهام شرکتها جهت سنجش تدم تقارن اطمتاتی استفاده خواهد شد کوه
نحوه محاسله آن به شر زیر استو
()1

)

]
)

–

([
(

= SPREAD

که در آن:
SPREADو دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خریدووروش سهام به درصد ،شرکت  iدر سان  tاست.
APو بهترین قیمت پیشنهادی وروش سهام شرکت  iدر دوره  tاست.
BPو بهترین قیمت پیشنهادی خرید سهام شرکت  iدر دوره  tاست.
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منظور از بهترین قیمت پیشنهادی خرید ،تلارت اسوت از بواالترین قیموت پیشونهادی بورای خریود سوهام در هورروز و
بهترین قیمت پیشنهادی وروش نیز ،تلارت است از کمترین قیمت پیشنهادی برای وروش هر سهم در هرروز .هرروه دامنوه
تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و وروش سهام تدد بزرگتری باشد ،حاکی از تدم تقارن اطمتاتی بیشوتر اسوت .در آزموون
ورضیهها ،قدر مطلق تدد حاصل از این الگو مورد استفاده قرار میگیرد .هر ره این اختمف به صفر نزدیکتر باشد ،تدم
تقارن اطمتاتی کمتر است.
متغیر مستقل

TA_CASHi,tو معرف نرخ مؤثر مالیاتی بلندمدت ( 1ساله) شرکت و صنعت مربوطه به تنوان معیاری از سیاستهوای
مالیاتی متهورانه و متغیر مستقل پوژوهش بووده کوه جهوت سونجش آن ،ابتودا در مرحلوه اون از نورخ موؤثر مالیوات نقودی
پرداختی ( ،)ETR_CASHبه تنوان شاخصی برای مسئولیت هر شرکت در زمینه سیاسوتهوای مالیواتی متهورانوه اسوتفاده
می شود .این شاخص مقیا

مجموع مالیات نقدی پرداختی با استفاده از سوود قلول از کسور مالیوات اسوت .بورای کواهش

نوسانات ناشی از تغییر سان در نرخ موؤثر مالیواتی ،ایون نورخ بوا داده هوای تجمیعوی سوه سواله هماننود پوژوهش دایرنو
همکاران ،)2222(95برآورد شده است؛ بنابراین ،نرخ مؤثر مالیات نقدی پرداختی سه سان گذشته با مقیوا

و

مجمووع سوود

قلل از کسر مالیات همین سه سان است ()t ,t-1, t-2؛ که در تحقیقات داخلی به تنوان معیار اجتناب مالیاتی در نظر گروتوه
شده و در رابطه ( )5نحوه محاسله آن ارائه شده است.
()5

مالیات نقدی پرداختی

∑

سود قلل از کسر مالیات

∑

= ETR_CASHi,t

که در آنو
ETR_CASHi,tو برابر است با نرخ مؤثر مالیات نقدی پرداختی شرکت  iدر سان .t
مالیات نقدی پرداختی

∑و برابر است با مجموع ملالغ مالیات نقدی پرداختی شرکت  iدر سانهای  tالی .t-2

سود حسابداری قلل از مالیات

∑و برابر است با مجموع ملالغ سود قلل از کسر مالیات شرکت  iدر سانهای  tالوی

.t-2
در مرحله دوم ،نرخ مؤثر مالیاتی را برای پرتفوی شرکت ها در هموین دوره مشوابه سوه سواله بوا روار

هوای مشوابه از

مجموع داراییها و با صنعت مشابه و دستهبندی اندازه و صنعت به صورت مستقل بر ملنای صناید م تلو

نمونوه تحقیوق،

در نظر گروته میشود و در رابطه ( )4نحوه محاسله آن ارائه شده است.
()4

مالیات نقدی پرداختی

∑

سود قلل از کسر مالیات

∑

= ETR_CASHj,t

که در آنو
ETR_CASHj,tو برابر است با نرخ مؤثر مالیات نقدی پرداختی صنعت  jدر سان .t
مالیات نقدی پرداختی

∑و برابر است با مجموع ملالغ مالیات نقدی پرداختی صنعت  jدر سانهای  tالی .t-2

 /05بررسی تأثیر افشای داوطلبانه اطالعات بر رابطه بین سیاستهای مالیاتی متهورانه و عدم تقارن اطالعاتی

سود حسابداری قلل از مالیات

∑و برابر است با مجموع ملالغ سود قلل از کسر مالیات صنعت  jدر سانهای  tالوی

.t-2
در مرحله آخر ،نرخ مؤثر مالیات نقدی پرداختی شرکت و صنعت مربوطه از یکدیگر کسر میشوود توا شواخص نورخ
مؤثر مالیاتی بلندمدت ( )TA_CASHبه تنوان معیار سنجش سیاسوتهوای مالیواتی متهورانوه محاسوله گردیوده کوه نحووه
سنجش آن در رابطه ( )5ارائه شده است.
()5

TA_CASHi,j,t = ETR_CASHi,t - ETR_CASHj,t

که در آنو
TA_CASHi,j,tو برابر است با شاخص نرخ مؤثر مالیاتی بلندمدت ( 1ساله) شرکت  iدر صنعت  jو سان .t
ETR_CASHi,tو برابر است با نرخ مؤثر مالیات نقدی پرداختی شرکت  iدر سان .t
ETR_CASHj,tو برابر است با نرخ مؤثر مالیات نقدی پرداختی صنعت  jدر سان .t

در نهایت دادههای متغیر ( )TA_CASHi,j,tدر تدد منفی یک ( )-9ضرب میگردد تا ارتلاط میوان متغیرهوای تحقیوق
به درستی تفسیر گردد .با استفاده از این تعدیل ،هرره اندازه شاخص ( )TA_CASHi,j,tبزرگتر باشد؛ سطح سیاستهای
مالیاتی متهورانه نیز بیشتر خواهد بود.
متغیر تعاملی

 :DSi,tمعرف متغیر تعدیلکننده پژوهش بوده و برابر است با سطح اوشای داوطللانه شرکت  iدر سان  .tبورای سونجش

سطح اوشای داوطللانه اطمتات از شاخصهای زیر استفاده شده است.
جدول  .1فهرست اقالم افشای داوطلبانه

وهرست اوشا

تعداد اقمم

منابد

معروی و اطمتات کلی در مورد شرکت

5

حسین و همامی)2224( 94

حاکمیت شرکتی

5

هانیفا و کو

اطمتات و تملکرد مالی

5

کو

اطمتات راهلردی شرکت

5

منساه)2292( 97

گزارشگری اجتماتی و اطمتات کارکنان

5

اویار ()2299

سایر موارد اوشا

95

ویرت)9474( 94

جمد

پس از وراهم کردن رکلیست اوشا بر اسا

95

()2222

()9442
92

55

شاخصهای باال برای هریک از شرکتهای نمونه برگهای جهت امتیواز

دادن وراهم شد ،پس از بررسی گزارشهای مالی اگر شرکتی همه اقمم رکلیست را در گزارشگری سواالنه خوود اوشوا
کند امتیاز  9و در غیر این صورت  2در نظر گروته میشود (نقدی و ابراهیمی کرد لر.)9144 ،
()7

∑

که در آنو
DSi,j,tو برابر است با میزان اوشای داوطللانه برای شرکت  jدر زمان  tکه در گزارشگری مالی اوشاشده است.
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Ni,jو برابر است با قلم موردنظر  iدر وهرست اوشای داوطللانه برای شرکت .j

Xi,jو برابر اسوت بوا یوک اگور قلوم مووردنظر iبورای شورکت  jاوشوا شوده باشود ،در غیور ایون صوورت امتیواز صوفر را
میگیرد.پس از تعیین شاخص اوشای داوطللانه اطمتات ،شرکتها را از حیث شاخص اوشای داوطللانوه اطمتوات بوه دو
گروه قوی و ضعی

تقسیمبندی خواهند شد .بدین صورت شرکتهایی که شاخص اوشای داوطللانه آنها باالتر از مقودار

میانه است به تنوان شرکتهای با اوشای داوطللانه قوی در نظور گروتوه شوده و کود یوک مویگیرنود و شورکتهوایی کوه
پایینتر از مقدار میانه هستند به تنوان شرکتهای با اوشای داوطللانه ضعی

در نظر گروته شده و کد صفر میگیرند.

جدول  .2تعریف و اندازه گیری متغیرهای کنترلی پژوهش

نام متغیر

نماد انگلیسی

اندازه شرکت

SIZE

لگاریتم طلیعی ارزش بازار حقوق صاحلان سهام شرکت

اهرم مالی

LEV

نسلت مجموع بدهیهای بلندمدت به مجموع داراییهای شرکت.

تمر شرکت

AGE

لگاریتم طلیعی تعداد سانهایی که شرکت شروع به وعالیت نموده

MTB

نسلت ارزش بازار به ارزش دوتری حقوق صاحلان سهام

نسلت ارزش بازار به ارزش
دوتری

تعری

تملیاتی

متغیری دووجهی بوده و درصورتیکه شرکت زیان ده باشد تدد یک
زیان شرکت

LOSS

به آن تعلق میگیرد در غیر این صورت تدد صفر به آن ت صیص
مییابد.

لگاریتم طلیعی انحراف معیار
وروش
لگاریتم طلیعی انحراف معیار
بازده
لگاریتم طلیعی انحراف معیار
حجم معاممت

StdDev_Sales

برابر است با لگاریتم طلیعی انحراف معیار رهارساله وروشهای ساالنه
شرکت.
برابر است با لگاریتم طلیعی انحراف معیار بازدههای ماهانه سهام

StdDev_Returns

شرکت در طون دوره زمانی سهسالهای که شاخصهای سیاستهای
مالیاتی متهورانه برآورد شده است.
برابر است با لگاریتم طلیعی انحراف معیار حجم ماهانه معاممت سهام

StdDev_Volume

شرکت در طون دوره زمانی سهسالهای که شاخصهای سیاستهای
مالیاتی متهورانه برآورد شده است..

قیمت سهام

PRISE

برابر است با لگاریتم طلیعی قیمت سهام شرکت در پایان سان مالی

سهامداران نهادی

Ins_Own

درصد مالکیت سهامداران نهادی شرکت

متغیر کنترلی صنعت

متغیر کنترلی سان

∑

یک متغیر کنترلی است که با مقدار یک و صفر نشان داده میشود.
این متغیر بهمنظور کنترن اثر تغییرات صناید بر متغیر وابسته انت ابشده

∑

یک متغیر کنترلی است که با مقدار یک و صفر نشان داده میشود.
این متغیر بهمنظور کنترن اثر تغییرات در طون زمانبر متغیر وابسته
انت ابشده است.

اندازه شرکتو هرره شرکتها بزرگتر باشد  ،تعداد سهامداران بیشتری دارند بنابراین انتظار میرود محویط اطمتواتی
غنیتر و اوشای اطمتات بیشتری داشته باشند در نتیجه موجا کاهش تدم تقارن اطمتاتی نیز شوند (قربانی.)9144 ،

 /05بررسی تأثیر افشای داوطلبانه اطالعات بر رابطه بین سیاستهای مالیاتی متهورانه و عدم تقارن اطالعاتی

اهرم مالیو هرره اهرم مالی باالتر باشد انتظار میرود اطمتات با کیفیت باالتری ارائه شوند بوه تلوارتی شورکتهوا بوا
اهرم مالی باال کیفیت گزارشگری باالتری داشته باشوند کوه در نتیجوه موجوا کواهش تودم تقوارن اطمتواتی نیوز شووند
(پورحیدری و همکاران.)9141 ،
تمر شرکتو هرره شرکت تعداد سانهای بیشتری در بازار سرمایه حضور داشته باشد ،اطمتات بیشوتری در دسوتر
وعاالن بازار قرار میگیرد بنابراین ،انتظار میرود این متغیر با تدم تقارن اطمتاتی رابطه معکو

داشوته باشود (باباجوانی و

همکاران.)9141 ،
نسلت ارزش بازار به ارزش دوتریو این نسلت شاخصی برای ورصتهای رشد در یوک شورکت اسوت .ازآنجوایی کوه
مدیران شرکتهای با ورصت رشد بیشتر ،آگاهی نسولتاً بهتوری در خصوو

ورصوتهوای رشود و جریانوات نقودی آتوی

شرکت تحت مدیریت خود دارند ،بر هموین ملنوا مویتووان انتظوار کواهش تودم تقوارن اطمتواتی را داشوت (باباجوانی و
همکاران.)9141 ،
زیان شرکتو زمانیکه سودآوری پایین است ،مدیریت ممکن است به منظور م فی کردن دالیل زیان یا کاهش سود
اطمتات کمتری را اوشا کند در نتیجه انتظار میرود تدم تقارن اطمتاتی اوزایش یابد (ستایش و کاظمنژاد.)9149 ،
انحراف معیار وروشو هرگونه انحراف غیرتادی از وروش در طون دوره مورد بررسی میتوانود تواملی بورای کواهش
تقارن اطمتاتی باشد (باالکریشنان و همکاران.)2292 ،
انحراف معیار بازدهو هرگونه انحراف غیرتادی از بازده سهام شرکت میتواند تاملی برای کاهش تودم تقوارن اطمتواتی
باشد (باالکریشنان و همکاران.)2292 ،
انحراف معیار حجم معاممتو هرره حجم معاممت از انحراف معیوار بیشوتری برخووردار باشود ،انتظوار مویرود تودم
تقارن اطمتاتی نیز بیشتر باشد ررا که یکی از سنجههای تقوارن اطمتواتی حجوم معواممت اسوت (باباجوانی و همکواران،
.)9141
قیمت سهامو برای سهام با قیموت پوایینتور انتظوار مویرود تودم تقوارن اطمتواتی بورای سورمایه گوذاران بیشوتر باشود
(خواجوی و تلیزاده طمتپه.)9141 ،
مالکیت نهادیو برخی از نتایج پژوهشها نشان میدهد که سرمایهگذاران نهادی قادرند نقش موثری در کواهش تودم
تقارن اطمتاتی داشته باشند (الیاسیانی و جینا.)2222 ،22
یافتههای پژوهش
آمار توصیفی

جدون  1آمار توصیفی متغیرهای آزمونشده را که شامل شاخصهوای مرکوزی و پراکنودگی اسوت ،نشوان مویدهود.
همانطور که مشاهده میشود میانگین مشاهدات و میانه آنها اختمف زیادی ندارند که این تامل نشان دهنده آن است کوه
دادهها از توزید نرمان برخوردار هستند .همچنین انحراف معیار متغیرها صفر نیست ،لذا مویتووان متغیرهوای موذکور را در
الگو وارد نمود .میانگین تدم تقارن اطمتاتی 2/224و میانه آن  2/219است .میانگین سیاستهای مالیاتی متهورانه 2/221
است و میانه آن  2است که باتوجه به تعری

تم لیاتی ایون متغیور بیوانگر آن اسوت کوه تفواوت میوان نورخ مالیوات نقودی
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پرداختی بلندمدت شرکتها با نرخ مالیات نقدی پرداختی بلند مدت صنایعی کوه در آن وعوان هسوتند  ،بوه طوور میوانگین
 2/221است .همچنین  52درصد شرکتها ،از اوشای داوطللانه باالتر از میانه برخوردار هستند.
جدول  .3آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش

نوع متغیر

کمی

متغیرها

میانگین

میانه

بیشترین

کمترین

تدم تقارن اطمتاتی

2/224

2/219

2/254

2/222

2/299

سیاستهای مالیاتی متهورانه

-2/221

2/222

9/124

-9/729

2/112

-9/152

اندازه شرکت

95/975

91/452

92/494

99/925

9/452

2/744

1/577

اهرم مالی

2/272

2/259

2/572

2/222

2/221

2/524

4/425

سن شرکت

1/522

1/791

5/942

2/722

2/172

-2/449

2/129

2/555

2/255

95/925

-4/954

2/245

9/422

92/422

انحراف معیار وروش ساالنه

92/121

92/925

97/514

4/244

9/555

2/725

1/292

انحراف معیار بازده ماهانه

-4/212

-5/471

-2/945

-7/522

2/454

2/242

1/142

انحراف معیار حجم معاممت ماهانه

24/529

24/424

24/791

22/554

9/752

-2/297

1/551

قیمت سهام

2/145

2/251

92/492

5/452

2/245

2/192

2/422

سهامداران نهادی

2/422

2/522

2/477

2/222

2/192

-2/795

2/925

نسلت ارزش بازار به ارزش دوتری
حقوق صاحلان سهام

نوع متغیر
مجازی

انحراف
معیار

رولگی

کشیدگی

-2/445

2/512
94/542

متغیر

سان شرکتی

وراوانی(درصد)

زیان شرکت

9292

)2/915(951

اوشای داوطللانه اطمتات

9292

)2/52(744

نتایج آزمون فرضیههای پژوهش

باید توجه داشت که با کنترن اثر سان و صنعت دیگر نیازی بوه اجورای آزموونهوای انت واب الگووی مناسوا بورآورد
(شامل آزمونهای راو ،بروش -پاگان و هاسمن) نیست و استفاده همزمان متغیرهای سان و صنعت و اجرای آزموونهوای
راو و بروش– پاگان و هاسمن نتایج متناقضی ارائه مویکننود .از طرووی وقتوی متغیرهوای سوان و صونعت بوه الگوو اضواوه
میشوند؛ الگوی موردنظر از طریق اثرات مقید (مشتر ) برآورد مویشوود .همچنوین در ایون حالوت معمووالً وورضهوای
کمسیک رگرسیون یکبهیک بررسی نشده و در ازای آن از برآورد الگو با خطاهای استاندارد مقاوم 29استفاده مویشوود
(بنیمهد و همکاران.)9147 ،
نتایج آزمون فرضیه اول

با توجه به نتایج برآورد الگوی ورضیۀ اون در جدون  ،5احتمان آماره  Fدر سطح اطمینان  %44معنادار است ،بنوابراین
کل الگو از لحاش آماری معنادار است .اوزون بر این ضریا تعیوین تعودیل شوده 2/792اسوت ،لوذا %79از تغییورات متغیور
وابسته را میتوان به متغیرهای مستقل وکنترلی نسلت داد .همچنین تامل تورم واریانس ( )VIFبرای کلیه متغیرها کمتور از
 92است ،بنابراین ،میان متغیرهای توضیحی هم خطی شدید وجود ندارد (گجراتی .)9125 ،22نتیجه کلی از آزمون ورضیه
اون نشان میدهد که ضریا متغیر مستقل سیاستهای مالیاتی متهورانه ( )2/229م لوت و در سوطح اطمینوان  %44معنوادار
است .بنابراین ،بین سیاستهای مالیاتی متهورانه و تدم تقوارن اطمتواتی رابطوه م لوت و معنواداری وجوود دارد ،در نتیجوه

 /55بررسی تأثیر افشای داوطلبانه اطالعات بر رابطه بین سیاستهای مالیاتی متهورانه و عدم تقارن اطالعاتی

ورضیۀ اون رد نمیشود .همچنین بر اسا

نتایج جدون 5متغیرهای کنترلی اندازه شورکت ،زیوان ،انحوراف معیوار بوازده و

قیمت سهام به ترتیا بوا ضورایا منفوی ( )-/2294( ،)-2/2292( ،)-2/2259و ( )-2/2227در سوطح اطمینوان  %44نشوان
دهنده وجود رابطه منفی و معناداری بین اندازه شرکت ،زیان ،انحراف معیار بازده و قیمت سهام با تودم تقوارن اطمتواتی
است .در حالی که انحراف معیار وروش و حجم معاممت ماهانه بوه ترتیوا بوا ضورایا م لوت ( )2/2227و ( )2/2251در
سطح اطمینان  %44نشان دهنده وجود رابطه م لت و معناداری بین انحراف معیار وروش و انحوراف معیوار حجوم معواممت
ماهانه با تدم تقارن اطمتاتی است.
جدول  .7نتایج آزمون فرضیه اول

Spreadi,t = β0 + β1TA_CASHi,t + β2SIZEi,t + β3LEVi,t + β4AGEi,t + β5MTBi,t + β6LOSSi,t +
β7StdDev_Salesi,t+β8StdDev_Returnsi,t+ β9StdDev_Volumei,t + β10Pricei,t +
∑
∑β11Ins_Owni,t +
+ εi,t
سطح معناداری
آماره T
ضریا
نماد متغیر
متغیر
ترض از ملدأ

Vif

C

-2/2524

-92/525

2/222

-

TA_CASH

2/2292

9/422

2/257

919/9

اندازه شرکت

SIZE

-2/2259

-97/452

2/222

542/4

اهرم مالی

LEV

2/2221

9/241

2/275

522/9

تمر شرکت

AGE

2/2229

2/149

2/725

542/9

MTB

-2/222

-2/499

2/152

942/9

LOSS

-2/2292

-1/175

2/222

515/9

انحراف معیار وروش

STDDEV_SALE

2/2227

1/599

2/222

725/1

انحراف معیار بازده

STDDEV_RETURNS

-2/2294

-2/274

2/222

925/9

STDDEV_VOLUME

2/2251

24/425

2/222

225/2

PRICE

-2/2227

-2/755

2/224

472/9

INS_OWN

2/2222

9/115

2/929

9/244

سیاستهای مالیاتی متهورانه

نسووولت ارزش بوووازار بوووه ارزش
دوتری
زیان شرکت

انحووراف معیووار حجووم معوواممت
ماهانه
قیمت سهام
سهامداران نهادی
اثر سان و صنعت

IND&YEAR

کنترن شد.

ضریا تعیین

R-squared
Adjusted Rsquared

2/724
2/792

F-statistic

922/957

)Prob(F-statistic
Durbin-Watson
stat

2/222

ضریا تعیین تعدیلشده
آماره F
سطح معناداری آمارهF

آماره دوربین واتسون

9/192

نتایج آزمون فرضیۀ دوم

با توجه به نتایج برآورد الگوی ورضیۀ اون در جدون  ،4احتمان آماره  Fدر سطح اطمینان  %44معنادار است ،بنابراین،
کل الگو از لحاش آماری معنادار است .اوزون بر این ضریا تعیین تعودیل شوده 2/794اسوت ،لوذا  %79از تغییورات متغیور
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وابسته را میتوان به متغیرهای مستقل وکنترلی نسلت داد .همچنین تامل تورم واریانس ( )VIFبورای کلیوه متغیرهوا کمتور
از 92است ،بنابراین ،میان متغیرهای توضیحی هم خطی شدید وجود ندارد (گجراتی.)9125 ،
جدول  .0نتایج آزمون فرضیه دوم

Spreadi,t = β0 + β1TA_CASHi,t + β2DSi,t+ β3DSi,t* TA_CASHi,t + β4SIZEi,t + β5LEVi,t + β6AGEi,t +
β7MTBi,t + β8LOSSi,t +β9StdDev_Salesi,t + β10StdDev_Returnsi,t + β11StdDev_Volumei,t +
∑
∑β12Pricei,t + β13Ins_Owni,t +
+ εi,t
سطح معناداری
آماره T
ضریا
نماد متغیر
متغیر
Vif
ترض از ملدأ

C

-2/2521

-4/271

2/222

--

سیاستهای مالیاتی متهورانه

TA_CASH

2294/2

2/922

2/214

9/545

اوشای داوطللانه

DS

2/2224

9/294

2/122

9/952

DS*TA_CASH

-2/2297

-9/552

2/952

9/552

اندازه شرکت

SIZE

-2/2259

-91/119

2/222

4/455

اهرم مالی

LEV

2/2221

2/445

2/114

9/222

تمر شرکت

AGE

2/2229

2/527

2/542

9/521

نسلت ارزش بازار به ارزش دوتری

MTB

-2/222

2/544

2/525

9/214

زیان شرکت

LOSS

-2/2292

-2/551

2/295

9/579

انحراف معیار وروش

STDDEV_SALE

2/2227

5/252

2/222

1/745

انحراف معیار بازده

STDDEV_RETURNS

-2/2294

-7/127

2/222

9/914

انحراف معیار حجم معاممت ماهانه

STDDEV_VOLUME

2/2251

95/494

2/222

1/224

قیمت سهام

PRICE

-2/2225

-9/524

2/922

9/447

سهامداران نهادی

INS_OWN

2/2227

9/425

2/927

9/259

اثر سان و صنعت

IND&YEAR

ضریا تعیین

R-squared

2/725

ضریا تعیین تعدیلشده

Adjusted R-squared

2/794

آماره F

F-statistic

929/551

سطح معناداری آمارهF

)Prob(F-statistic

2/222

آماره دوربین واتسون

Durbin-Watson stat

9/191

اوشای داوطللانه*نرخ موثرمالیات
نقدی

کنترن شد.

نتیجه کلی از آزمون ورضیه دوم نشان میدهد که متغیر مستقل سیاستهای مالیاتی متهورانوه بوا ضوریا ( )2/2294در
سطح اطمینان  %44معنادار است ،همچنین متغیرهای کنترلوی انودازه شورکت ،زیوان و انحوراف معیوار بوازده بوه ترتیوا بوا
ضرایا منفی ( )-2/2292( ،)-2/2259و ( )-2/2294در سطح اطمینان  %44نشان دهنده وجوود رابطوه منفوی و معنواداری
بین اندازه شرکت ،زیان و انحراف معیار بازده با تدم تقارن اطمتاتی است .در حالی که انحوراف معیوار ووروش و حجوم
معاممت به ترتیا با ضورایا م لوت ( )2/2227و ( )2/2251در سوطح اطمینوان  %44نشوان دهنوده وجوود رابطوه م لوت و
معناداری بین انحراف معیار بازده و انحراف معیار حجم معاممت با تدم تقوارن اطمتواتی اسوت .متغیور اوشوای داوطللانوه
اطمتات با ضریا ( )2/2224در سطح اطمینان  %44معنوادار نیسوت ،همچنوین متغیور تعواملی اوشوای داوطللانوه اطمتوات
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ضربدر سیاستهای مالیاتی متهورانه که به منظور سنجش اثر تعدیل کنندگی اوشوای داوطللانوه اطمتوات بور رابطوه میوان
سیاستهای مالیاتی متهورانه و تدم تقارن اطمتاتی مد نظور اسوت دارای ضوریا منفوی ( )-2/2297در سوطح معنواداری
( )2/952در سطح اطمینان  %44معنادار نیست ،بنوابراین ،باتوجوه بوه یاوتوههوای پوژوهش ،ورضویه دوم کوه بوه بررسوی اثور
تعدیلکنندگی اوشای داوطللانه اطمتات بر رابطه سیاستهای مالیواتی متهورانوه برتودم تقوارن اطمتواتی مویپوردازد ،رد
میشود.
نتیجهگیری و پیشنهادها

هدف از این پژوهش بررسی اثر اوشای داوطللانه اطمتات بر رابطۀ میان سیاستهوای مالیواتی متهورانوه و تودم تقوارن
اطمتاتی در شرکت های پذیروته شده در بور
آنها به شر

اوراق بهادار تهران است .برای این منظور دو ورضیه تدوین شده که نتوایج

یل استو

نتایج نشان میدهد سیاستهای مالیاتی متهورانوه توأثیر م لوت و معنواداری بور تودم تقوارن اطمتواتی دارد ،ایون نتوایج
همراستا با پژوهشهای باالکریشنان و همکاران ( )2292است .یاوتهها بیوانگر آن اسوت کوه شورکتهوا بوهمنظوور کواهش
بدهی مالیاتی با انواع برنامه ریزی مالیاتی سروکار دارند .برنامه ریزی مالیاتی از طریق صروه جویی مالیواتی ،ارزش شورکت
را اوزایش می دهد ،اما اگر این برنامه ریزی بیش ازحد متهورانه باشد ممکن است به نزون شرکت منجر شود .زیورا مودیران
میتوانند به منظور م فی کردن حقایق از ممیزان مالیاتی دست به اوزایش ابهام در صورتهای مالی بوه واسوطه برناموههوا و
سیاست های مالیاتی متهورانه بزنند (پورحیدری و همکاران .)9141 ،این موضوع منجر به ارتلاط غیر مؤثر بوا سوهامداران و
بستانکاران شرکت میشود .به بیان دیگر اتتماد آنها نسلت به وعالیتهای شرکت کاهش موی یابود ،و از طورف دیگور نیوز
تحلیلگران در پیشبینی وضعیت آتی شرکت درار تردید میشوند ،زیورا بوا پیچیودگیهوای موالی ناشوی از برناموهریوزی
مالیاتی متهورانه مواجه شده اند و در این شرایط مشکمت نشات گروته از تدم تقارن اطمتاتی بیشوتر خودنموایی مویکنود.
بنابراین ،تا زمانی که سیاستهای مالیاتی متهورانه در راستای پنهان کردن حقوایق و اووزایش ابهوام در گوزارشهوای موالی
به منظور تدم کش

حقایق توسط ممیزان مالیاتی باشد به همان میزان باتوث اووزایش ابهوام محویط اطمتواتی و در نهایوت

اوزایش تدم تقارن اطمتاتی در شرکتها میشوند.
یاوتهها حاکی از آن است که اوشای داوطللانه اطمتات بر رابطۀ بوین سیاسوتهوای مالیواتی متهورانوه بور تودم تقوارن
اطمتاتی تأثیر ندارد .زیرا کارا نلودن بازار سرمایه در ایوران و از طرووی محودود بوودن اقومم اوشوای داوطللانوه اطمتوات
توسط شرکتها که ناشی از ورهن

اوشاء در ایران است ،موجا تدم تأثیر اوشای داوطللانه اطمتات در این زمینوه شوده

است .بنابراین ،از آنجایی که اوشای داوطللانه اطمتات ابعاد گونواگونی دارد ،پژوهشوگران بهتور اسوت بوه دنلوان الگووی
جامد در زمینه اندازه گیری اوشای داوطللانه اطمتات باشند تا نتایج کامل و شفافتری ارائه گردد .تموه بر این ،پیشنهاد
میگردد سازمان بور

اوراق بهادار در رتله بندی شرکتها به مقوله اوشای داوطللانه اطمتوات توجوه نمایود توا مشووقی

برای اوشای اطمتات بیشتر از سوی مدیران شرکتها باشد و نیز ضرورت دارد مدیران شرکتها ،میوزان کواهش مالیوات
ناشی از سیاستهای مالیاتی متهورانه و هزینه منفعت آن را مد نظر بگیرند و در به کارگیری آن دقت تمل بیشتری لحواش
کنند تا درار مشکمت ناشی از تدم تقارن اطمتاتی نشوند.
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