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مقدمه
مالیات هزینهای است که بر تمام واحدهای انتفاعی درآمدزا ،از جانب دولت تحمیل میشود.
چنانچه شرکت ها و اشخاص حقوقی به عنوان واحدهایی تلقی شوند که در راستای کسب سود و
انتفاع ،فعالیت نمایند ،میتوان انتظار داشت که بهدنبال راهکارهایی برای کاهش مالیات پرداختی خود
به دولت هستند .در ادبیات مالی به تالشها و راهکارهای شرکتها به منظور کاهش هزینه مالیات
نام ها یا عناوین متفاوتی از قبیل مدیریت مالیات ،گریز از مالیات و رویه مالیاتی جسورانه اطالق
میشود .به طور کلی ،فعالیتهای گریز مالیاتی به ابزارهای صرفهجویی در مالیات اطالق میشود که
منابع را از دولت به سهامداران انتقال میدهد و بنابراین ارزش شرکت افزایش مییابد (پورحیدری،
فدوی و امینینیا .)1392 ،همچنان که با گریز مالیاتی میتواند ارزش شرکت افزایش یابد ،از سویی دیگر،
براساس تئوری نمایندگی و بهدلیل وجود تضاد منافع بین مدیران و سهامداران -از آنجاییکه شامل
مجموعهای از فعالیتها و اعمال استراتژیک در اخذ معافیتهای مالیاتی است -میتواند در فعالیتهای
شرکت ابهام ایجاد کرده و منجر به اعمال عدم شفافیت اطالعات توسط مدیریت شده و ابهام فضای
اطالعاتی را بههمراه داشته باشد (دسای و دارماپاال .)2006 ،ابهام فضای اطالعاتی نیز منجر به ایجاد
عدم تقارن اطالعاتی میشود (واالس و ناصر1995 ،1؛ گلستون و میلگرم1985 ،2؛ والکر.)1995 ،3
بههمین دلیل انتظار میرود در صورت وجود تضاد نمایندگی ،گریز مالیاتی بر محیط اطالعاتی شرکت
تأثیرگذار و عدم تقارن اطالعاتی باالتری را به همراه داشته باشد (چن ،هانگ و پریرا .)2010
از سوی دیگر با افزایش عدم تقارن اطالعاتی ،احتمال کشف موارد گریز مالیاتی کاهش و از این
طریق انگیزه مدیریت برای اقدام گریز مالیاتی افزایش مییابد و در نهایت منجر به کاهش درآمدهای
مالیاتی دولت میشود (چن و لین .)2014 ،4لذا میتوان انتظار داشت مطابق با مطالب فوق نیز عدم
تقارن اطالعاتی باال منجر به گریز مالیاتی بیشتر شود به عبارت دیگر فرض براین است که میزان
عدم تقارن اطالعاتی که از جانب شرکتها اعمال میشود منجر به افزایش گریز مالیاتی شود ،که
این امر مستلزم اعمال معامالت و فعالیتهای مالی پیچیده است.
با توجه به تئوریها و مطالب مذکور میتوان احتمال وجود ارتباط دوسویه بین این دو متغیر را
پیشبینی نمود ،هرچند که تحقیقات متنوعی رابطه یکسویه بین این دو متغیر را بررسی نمودهاند .اما
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پژوهشی که ارتباط متقابل بین این دو متغیر را بهصورت همزمان بررسی نماید چندان مورد توجه قرار
نگرفته است ،بدین ترتیب بررسی این موضوع در بازار سرمایه ایران ضرورت مییابد .لذا این پژوهش
درصدد است که به بررسی رابطهی متقابل بین گریز مالیاتی و عدم تقارن اطالعاتی بهصورت
همزمان بپردازد .این پژوهش از دو جهت میتواند به ادبیات حسابداری و مالی کمک نماید .نخست
اینکه از جنبه تئوریکی روابط بین این دو متغیر را مورد بحث قرار میدهد و سبب گسترش و توسعه
ادبیات مربوط به روابط بین متغیرهای پژوهش شود .دوم اینکه از جنبه عملی نیز کشف روابط بین
متغیرهای مذکور در بازار سرمایه ایران میتواند برای ذینفعان مفید باشد .بنابراین انتظار میرود که
نتایج این پژوهش برای سرمایهگذاران ،مدیران واحدهای تجاری ،سیاستگذاران مالیاتی ،قانونگذاران و
مقامات دولتی از جهت تبیین روابط بی ن متغیرها مفید باشد .همچنین در سالهای اخیر ،توجه دولت
برای تأمین بودجه از طریق وصول درآمد مالیاتی و عدم وابستگی به نفت اهمیت مطالعه در حوزه مالیات
را بیشتر میکند.
بر این اساس ،در ادامه این پژوهش ،ابتدا مبانی نظری و پژوهشهای پیشین مورد بررسی میگیرد و
پس از طرح فرضیهها ،روش پژوهش بیان میگردد و در نهایت به تجزیه و تحلیل دادهها و نتیجهگیری
پژوهش و ارائه پیشنهادات پرداخته میشود.
مبانی نظری و پیشینه
مبانی نظری
گریز مالیاتی

مطالعات در حوزه مالیات در تحقیقات حسابداری سابقه طوالنی دارد و سالهای متمادی است که
توجه محققان زیادی را به خود جلب کرده است .در مطالعات اخیر مربوط به بحثهای مالیاتی ،استراتژیهای
مالیاتی که منجر به کاهش مالیات میشود بیشتر از مباحث دیگر محققان را به خود جذب کرده است.
یکی از این استراتژیها گریز مالیاتی است که براساس آن مدیران واحدهای تجاری با استفاده از
راهکارهای قانونی و غیرقانونی در جهت کاهش مالیات پرداختی به مقامات دولتی اقدام نموده و بدین
ترتیب از خارج شدن وجه نقد از شرکت جلوگیری کرده و موجب افزایش ارزش شرکت میشوند
(باالکریشنان ،بلوبن و گای .)2012 ،الزم بهذکر است که گریز مالیاتی شامل فرار مالیاتی (رفتار غیرقانونی)
و اجتناب مالیاتی (راهکار قانونی) میباشد .دسای و دارماپاال نیز ( )2009معتقدند که فعالیتهای گریز
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مالیاتی انتقال ارزش از دولت به سهامداران میباشد .برخی نیز همانند وانگ )2011( 1اعتقاد دارند که
گریز مالیاتی نشانگر مجموعهای از راهبردهای مالیاتی است که شامل یک طیف از برنامهریزی مالیاتی
شرکت میباشد که هم دربرگیرنده فعالیتهای قانونی و همچنین غیرقانونی و هم شامل معامالت و
فعالیتهایی است که میتواند بهعنوان سپر مالیاتی قلمداد شوند .بهطور کلی گریز مالیاتی شامل
مجموعه راهکارهایی است که منجر به کاهش مالیات به طرق مختلف میشود (طهماسبی خورنه)1395 ،
عدم تقارن اطالعاتی

آکرلف ( )1970با ارائه نظریهای تحت عنوان بازار «لمونها» یا «اجناس بنجل» ،توجه صاحبنظران
حوزه های مختلف اقتصادی را به مسئله عدم تقارن اطالعات در طرف مشتری و فروشنده و نیز
تبعات آن جلب نمود .عدم تقارن اطالعاتی در نهایت نتیجهای جز ناکارآمد بودن بازارها ندارد .ریشه و
پایه نظریه مذکور بر این اصل استوار است که در یک معامله ،چنانچه یکی از طرفین از شرایط واقعی
کاالهای مورد نظر آگاهی نداشته باشد ،طرف دوم میتواند سود بیشتری کسب نماید .در چنین شرایطی،
گونه ای از نبود اطمینان و عدم قطعیت بر فضای معامله حاکم خواهد شد که در نهایت به تضعیف
جریان بازار یا بهعبارت دیگر شکست بازار میانجامد.
ولتون )2005( 2در توصیف این شرایط بیان میدارد که نقص یا نابرابری اطالعاتی مدنظر «آکرلف»،
به «انتخابی ناصحیح» منتهی میشود که خود از کارآیی اجتماعی بازار میکاهد .بنابراین فارغ از تمام
موارد مطرح شده میتوان بیان نمود که کمبود اطالعات از جانب حداقل یکی از طرفین معامله
شرایطی از عدم اطمینان را در افراد به وجود میآورد که در نهایت به بروز برخی ناکارآییها در بازار
منتهی میگردد ،در کل ،عدم تقارن اطالعاتی به حالتی اطالق میشود که یکی از طرفین مبادلهکننده
کمتر از طرف دیگر در مورد کاال یا وضعیت بازار ،اطالعات داشته باشد ،بهعبارت دیگر توزیع اطالعات
بین کلیه استفادهکنندگان از اطالعات ناهمسان است.
عدم تقارن اطالعات میان مدیریت و افراد برونسازمانی نظیر سرمایهگذاران یکی از مسائل بارز
در حوزه های مختلف از جمله بازار سرمایه است .عدم تقارن اطالعاتی به بیان ساده حاکی از آن است
که همگان به طور یکسان به اطالعات دسترسی ندارند و مدیریت بنا به موقعیت خود دارای اطالعات
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بیشتری نسبت به دیگران میباشد .عدم تقارن اطالعات عامل اصلی در هدایت مدیران به سمت مدیریت
سود است (آمبرس و بین.)2009 ،1
رابطه گریز مالیاتی و عدم تقارن اطالعاتی

بحث گریز مالیاتی و چگونگی مدیریت و برنامهریزیهای مالیاتی در جهت کاهش بدهیهای مالیاتی
یکی از موضوعهای مهم برای مدیران مالی شرکتها تلقی میگردد .بدیهی است که اگر گریز مالیاتی را
دارای مزایای مالیاتی در نظر بگیریم باید برای آن هزینههایی پرداخته شود .بهطور مثال مدیران
واحدهای تجاری که درصدد انجام فعالیتهای گریز مالیاتی هستند باید متحمل هزینههایی گردند.
در ادبیات حسابداری این هزینهها تحت عنوان هزینه ابهام یا عدمتقارناطالعاتی مطرح میشود.
بهعبارتی مدیران با ان جام اقدامات گریز مالیاتی ،فضا را برای ایجاد ابهام اطالعاتی فراهم مینمایند
(چن ،هانگ و پریرا .)2011 ،ازطرفی در ادبیات حسابداری ،نظریههای متفاوتی در رابطه با این دیدگاه که
«گریز مالیاتی منجر به افزایش منافع سهامداران میشود» وجود دارد .یکی از نظریههای کالسیک
در این رابطه بیان میدارد :از آنجاییکه مدیران با اعمال فعالیتهای گریز مالیاتی ،مالیات پرداختی را
کاهش میدهند ،به افزایش منافع سهام داران کمک نموده و این امر افزایش ارزش شرکت را به
دنبال دارد .در مقابل با قبول اینکه شرکت مجموعهای از قراردادهاست انتظار میرود که مدیران با
انجام فعالیت های گریز مالیاتی ،یک محیط مبهم اطالعاتی را ایجاد نماید و دست به صرفهجوییهای
مالیاتی و رانتهای خود زده و به دنبال منفعت طلبیهای خود باشند (چن ،هانگ و پریرا .)2011 ،به
عبارت دیگر گریز مالیاتی پیچیدگیهای معامالتی و فعالیتهای مالی را افزایش داده و مدیران با
انجام این اقدام ،مقامات مالیاتی را برای کشف پیچیدگیها گمراه نماید و در نهایت این کار باعث
ایجاد ابهام محیط اطالعاتی شرکتها می گردد و در نتیجه منجر به عدم تقارن اطالعاتی شود .اما در
سالهای اخیر بر خالف دیدگاه اول که بر مبنای تئوری نمایندگی بیان شد نتایج برخی از پژوهشها
عکس این قضیه را نشان داده است .چن ،هانگ و پریرا ( )2009در پژوهش خود به این موضوع
اشاره داشته اند ،این امکان وجود دارد واحدهای تجاری که گریز مالیاتی بیشتری دارند ،افشای
اطالعات را برای از بین بردن ابهام اطالعاتی افزایش دهند .بر اساس مباحث فوق انتظار میرود
گریز مالیاتی منجر تاثیر روی عدم تقارن اطالعاتی گردد (چن ،هانگ و پریرا.)2009 ،
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از سوی دیگر مدیران واحدهای تجاری در فضایی که اطالعات آنها بیشتر از اطالعات ذینفعان
خارجی است -به اصطالح عدم تقارن اطالعاتی بیشتر است -زمینه را برای انجام فرآیندهای گریز
مالیاتی مناسبتر دانسته و بهطور افزایندهای به این کار ترغیب میگردند (چن و لین .)2014 ،بهعبارت
دیگر عدم تقارن اطالعاتی باال ،رفتار مدیریت واحد تجاری را از دید مالکان برونسازمانی پنهان
نموده تا مدیریت بتواند در سایه فعالیتهای گریز مالیاتی منافع شخصی خود را در پیش گیرد .همچنین
بهعلت اینکه برنامههای گریز مالیاتی پیچیده است اگر رویدادها و مبادالت شرکت بهصورت دقیقتر
و بهموقع تر به اطالع سهامداران برسد دغدغه آنها از هزینههای پنهان مرتبط با فعالیتهای گریز
مالیاتی اعم از مستقیم و غیر مستقیم کاهش مییابد و استقبال آنان از این عملکرد با علم به اینکه
فعالیتهای گریز مالیاتی افزایش دهنده ارزش است ،کاهش میدهد (گوپتا .)1997 ،1براساس مطالب
فوق نیز انتظار میرود که عدم تقارن اطالعاتی نیز بر گریز مالیاتی اثر بگذارد.
با توجه به مبانی نظری فوق و وجود پژوهشهای اندک درباره رابطه یکطرفه این دو متغیر ،این
پژوهش درصدد است تا به بررسی رابطه متقابل بین گریز مالیاتی و عدم تقارن اطالعاتی در شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد .انتظار بر این است که این پژوهش بتواند به ادبیات
گریز مالیاتی از جهت توسعه تئوریها و روشهای پژوهش کمک نماید .لذا مرور پژوهشهای انجام
شده و بازنگری روشهای بهکار گرفته در این پژوهشها میتواند مفید باشد.
پیشینه پژوهش
علیرغم وجود پژوهشهای گسترده در خارج کشور ،در ایران پژوهشهای اندکی درباره ارتباط
بین گریز مالیاتی و عدم تقارن اطالعاتی انجام شده است .بخصوص ارتباط متقابل این دو متغیر،
چندان مورد بررسی قرار نگرفته است .بر همین مبنا در ادامه تعداد محدودی از پژوهشهای مرتبط
مورد بررسی قرار میگیرد.
چن و همکاران ( )2018به بررسی اینکه «آیا تغییر درآمد شرکت با انگیزه مالیاتی توسط شرکتهای
چند ملیتی ایاالت متحده بر عدم تقارن اطالعات تأثیر میگذارد» با استفاده از روش حداقل مربعات
دو مرحلهای پرداختند نتایج حاصله بیانگر این بود که تغییر درآمد با عدم تقارن اطالعات همراه است.
آزمونهای مقطعی پژوهش آنان نشان داد که این اثر برای بنگاههایی که تفاوتهای زیادی بین رشد
درآمد خارجی و داخلی دارند ،برجستهتر است.
Gupta
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چن و لین ) 2017( 1به بررسی تأثیر عدم تقارن اطالعات بر روی گریز مالیاتی پرداختند .آنها به
این نتیجه رسیدند که تقارن فضای اطالعاتی منجر به کاهش رویههای جسورانه مالیاتی میگردد.
آنها همچنین به این موضوع اشاره داشتند که این تأثیر عمدت ًا توسط شرکتهایی با ظرفیت برنامهریزی
مالیاتی موجود شدیدتر است .همچنین اذعان داشتند این تأثیر در صنایعی که شهرت بیشتر و در شرکتهایی
که تحت نظارت کمتری از طرف سازمان امور مالیاتی قرار دارند ،مشهودتر است.
چن و لین به بررسی تأثیر عدم تقارن اطالعاتی بر اجتناب مالیاتی شرکتهای هنگ کنگی پرداختند.
آنها  1415سال شرکتی را طی دوره  2000تا  2010مورد بررسی قرار دادند .یافتههای آنان نشان
داد که عدم تقارن اطالعاتی تأثیر مثبتی بر اجتناب مالیاتی دارد .بهعبارتی دیگر مدیران واحدهای
تجاری در فضایی که اطالعات بهطور نامتوازن بین ذینفعان توزیع شده است ،به اعمال فرآیندهای
اجتناب مالیاتی بیشتر ترغیب میشوند.
باالکریشنان ،بلوین و گای )2012( 2به این موضوع پرداختند که آیا رویههای جسورانه مالیاتی،
شفافیت شرکت را کاهش میدهد یا خیر .آنان از معیار عدم تقارن اطالعاتی ،کیفیت سود و خطای پیشبینی
تحلیلگران بهعنوان معیار شفافیت شرکت استفاده نمودند .نتایج تحقیق نشان داد که استراتژی جسورانه
مالیاتی شفافیت شرکت را کاهش میدهد .همچنین مدیران در شرکتهای با رویههای جسورانه مالیاتی
تالش میکنند مسأله شفافیت را با افزایش دادن سطح افشای مالیاتی کاهش دهند.
چن ،هانگ و پریرا )2011( 3به مطالعه رابطه بین گریز مالیاتی و شفافیت گزارشگری شرکت بر
مبنای تئوری نمایندگی پرداختند .این محققان از دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش به
عنوان معیار شفافیت شرکت و تفاوت سود حسابداری و سود مشمول مالیات بهعنوان معیار گریز
مالیاتی استفاده کردند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که هرچه میزان گریز مالیاتی بیشتر باشد ،میزان
ابهام در آن شرکت بیشتر بوده و از شفافیت کمتری برخورداند.
فخاری و طهماسبی خورنه ( )1395به بررسی رابطهی متقابل اجتناب مالیاتی و کیفیت افشای
اطالعات شرکتها با استفاده از معادالت همزمان ( )SLSپرداختند.آنها برای این منظور ،تعداد 104
نمونه از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را طی دوره  1389تا  520( 1393سال شرکتی)
انتخاب کرده و با استفاده از روش سیستم معادالت همزمان ارتباط متقابل بین آنها را مورد بررسی
Chen & Lin
Balakrishman, et al.
3
Chen, Hung & Periera
1
2
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قرار دادند .یافتههای پژوهش آنها نشان داد که بین اجتناب مالیاتی و کیفیت افشا رابطه متقابل و
منفیای وجود دارد.
پورزمانی و جوشن ( )1395به بررسی تأثیر عدم تقارن اطالعاتی بر استراتژیهای مختلف گریز مالیاتی
پرداختند .آنها برای بررسی این موضوع  120سال شرکت را در طی سالهای  1389تا  1393بررسی
نمودند .آنها برای کمی کردن عدم تقارن اطالعاتی از لگاریتم حجم معامالت و همچنین برای کمی
کردن گریز مالیاتی از نرخ مؤ ثر مالیاتی استفاده کردند .نتایج پژوهشی آنان بیانگر تأثیر منفی عدم
تقارن اطالعاتی بر گریز مالیاتی بود که برخالف نتیجه پژوهش حاضر و استداللهای این تحقیق
بوده که فاقد استدالل محکم میباشد
مرور پژوهشهای فوق نشان میدهد پژوهشی که تاکنون ارتباط متقابل بین گریز مالیاتی و عدم
تقارن اطالعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را انجام دهد وجود ندارد .بر این
اساس این پژوهش در صدد است که به بررسی رابطه متقابل گریز مالیاتی و عدم تقارن اطالعاتی
شرکتهای بورسی براساس تئوری نمایندگی بپردازد .انتظار میرود پژوهش حاضر بتواند عالوه بر
آزمون تئوری نمایندگی برای توجیه ارتباط متقابل گریز مالیاتی و عدم تقارن اطالعاتی در بازار
سرمایه ایران به ادبیات گریز مالیاتی از جهت توسعه متدولوژی بررسی کمک نماید.
فرضیههای پژوهش
مطابق با تئوری نمایندگی انتظار میرود که گریز مالیاتی بر عدم تقارن اطالعاتی اثر بگذارد و همچنین از
آنجایی که توزیع ناهمسان اطالعات بین ذینفعان ،فضا را برای اعمال رفتارهای فرصتطلبانه مدیریت
فراهم میکند ،میتوان ان تظار داشت که عدم تقارن اطالعاتی نیز بر گریز مالیاتی اثر بگذارد .بنابراین
فرضیه پژوهش بهصورت زیر مطرح میشود:
فرضیه کلی پژوهش :بین گریز مالیاتی و عدم تقارن اطالعات ارتباط متقابل مثبت و معناداری وجود دارد.
روششناسی پژوهش
جامعه آماری پژوهش ،شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (هم بورس و هم فرابورس)
برای دوره زمانی  1393تا  1397میباشد که برای انتخاب نمونه پژوهش از روش غربالگری استفاده
شده است .برای این منظور ،شرکتهایی که کلیه شرایط زیر را بهصورت همزمان داشته باشند جزو
نمونه پژوهش قرار گرفتهاند:
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به دلیل اینکه ارقام مالی و حسابداری مربوط به برخی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران مانند بانکها و مؤسسههای مالی (شرکتهای سرمایهگذاری ،واسطهگری مالی ،هلدینگها،
لیزینگها) ممکن است شامل ارقام سایر شرکتها نیز باشد ،این شرکتها از جامعه آماری حذف
گردیدهاند .دلیل این امر ،تفاوت در ماهیت فعالیت و اینکه پرتفوی داراییهای این گونه شرکتها از
سهام سایر شرکتهای فعال در بازار بورس تشکیل شده ،میباشد.
بهجهت قابل مقایسه بودن و همچنین همگنی و تعمیم نتایج ،سال مالی منتهی به پایان اسفند
ماه باشد.
• شرکتها در پایان سال مالی سودآور باشند .با توجه به معیار گریز از پرداخت مالیات که از تفاوت
سود حسابداری و سود مشمول مالیات بهدست میآید شرکتهایی انتخاب شدند که سودآور بودند.
پس از اعمال محدودیتهای فوق 104 ،شرکت برای بررسی و آزمون فرضیههای پژوهش
انتخاب گردیدند .اطالعات و دادههای خام مورد نیاز شرکتها بهمنظور بررسی فرضیههای پژوهش
از طریق نرمافزار تدبیرپرداز و وب سایت سیستم جامع اطالع رسانی ناشران (شبکه کدال) جمعآوری
شده است .همچنین برای برآورد آمار توصیفی و تجزیه و تحلیل و استنباط آماری ،از نرمافزار ایویوز8 1
استفاده شد .برای آزمون فرضیهها از مدل معادالت همزمان استفاده شده است .در این مدل یکی از
فرضیههای اصلی مدلهای سنتی که به تصادفی یا برونزا بودن متغیر توضیحی مربوط است ،نقض
میشود .در واقع یک متغیر درونزا تابعی از متغیر درونزای دیگر میشود که خود متغیر به معرفی
معادله دیگری نیاز دارد.
بدینترتیب بهجای یک معادله ،چند معادله (سیستم معادالت) وجود دارد که این وضعیت ،موجب
نقض فروض روش حداقل مربعات معمولی ( )OLSمیشود .سیستم معادالت همزمان وقتی مورد
استفاده قرار میگیرد که چند متغیر وابسته وجود دارد که بین آنها وابستگی متقابل برقرار است.
بنابراین بایستی چند معادله یا یک سیستم معادالت برای آنها تعریف میشود.
اگر رابطه بین  Y1و  Y2بهصورت زیر باشد:
Y1t = α1+ β1 Xt + γ1 Y2t + u1t
Y2t = α2+ β2 Xt + γ2 Y1t + u2t
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در اینجا ،دو معادله همراه با دو متغیر وابسته ( Y1و  )Y2و یک متغیر توضیحی ( )Xوجود دارد،
رابطه  Y1و  Y2دو طرفه است .ویژگی مهم معادالت فوق آن است که  Y1و  Y2عالوه بر اینکه
متغیر وابسته هستند بهعنوان متغیر توضیحی نیز ظاهر شدهاند .این بدان معناست که  Y1و  Y2بهترتیب
تابعی از  u1و  u2هستند ،متغیرهای تصادفی بوده که در نقش متغیر توضیحی ظاهر شدهاند .از طرف
دیگر در معادله اول  Y2تابعی از  u2است .در سیستم معادالت همزمان اگر از سیستم استفاده نشود
فرض غیرتصادفی بودن Xtها نقض میشود .طبق معادله دوم  Y2تابعی از  Y1است که  Y1نیز به
نوبه خود طبق معادله اول تابعی از  u1است .لذا اگر  u1از طریق  Y1موجب تغییر  Y2خواهد شد .به
این ترتیب تخمینزنندههای  OLSبدون تورش نخواهد بود .در معادله فوق  Y1و  Y2متغیرهای
درونزا هستند ،همچنین  Xدر معادله باال متغیرهای برونزا میباشد .با توجه به اینکه استفاده از
روش  OLSدر الگوی معادالت همزمان منجر به برآوردهای با تورش و ناسازگار خواهد بود،
بههمین دلیل از روشهای برآورد کمترین مجذورات سه مرحلهای ( )3SLSو برآورد کمترین
مجذورات دو مرحلهای ( )2SLSاستفاده میشود .روش ( )3SLSنسبت به ( )2SLSبهتر است زیرا
روش برآورد کمترین مجذورات سه مرحلهای ( )3SLSروشی است که معادالت ساختاری یک الگوی
همزمان را به صورت همزمان و یک جا در نظر گرفته و برآورد مینماید .دو مرحله اول این روش همانند
روش برآورد کمترین مجذورات دو مرحلهای  2SLSمیباشد و در مرحله سوم ماتریس واریانس
کواریانس جمالت خطا نیز در محاسبه دخالت داده میشود.
در کاربرد سیستم معادالت همزمان ،وجود دو شرط قابلیت تشخیص که شامل شرط درجهای و
رتبهای میباشد ضروری است .قابلیت تشخیص یک معادله به این معناست که آیا امکان محاسبه
ضرایب فرم ساختاری با استفاده از ضرایب فرم خالصه شده ،وجود دارد یا خیر .در صورت وجود این
امکان گفته میشود که یک معادله در یک سیستم معادالت همزمان مشخص است ،در غیر این
صورت معادله فوق غیر مشخص یا کمتر از حد مشخص خواهد بود .اگر معادله کمتر از حد مشخص
باشد امکان برآورد ضرایب ساختاری وجود ندارد .یک معادله مشخص نیز دقیقاً مشخص یا بیش از
حد مشخص خواهد بود .اگر معادله دقیقاً مشخص باشد در این صورت امکان برآورد ضرایب
ساختاری وجود دارد و جواب منحصر بهفردی برای آنها وجود خواهد داشت ،اما اگر معادله بیش از
حد مشخص باشد امکان برآورد ضرایب ساختاری وجود دارد ولی بیش از یک جواب برای آنها
بدست میآید .بهعبارت دیگر:
 -1اگر  K – k < m – 1باشد ،معادله کمتر از حد مشخص خواهد بود.
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 -2اگر  K – k = m - 1معادله دقیقاً مشخص خواهد بود.
 -3اگر  K – k > m – 1باشد ،معادله بیش از حد مشخص خواهد بود.
که:
 :Kتعداد کل متغیرهای برونزا مدل؛
 :mتعداد متغیرهای درونزا معرفی شده در معادله؛
 :kتعداد متغیرهای برونزا معرفی شده در هر معادله؛
همچنین شرط رتبهای نیز در صورتی تأمین میشود که هیچ ترکیب خطی بین ضرایب متغیرهای
خارج از معادله مورد نظر وجود نداشته باشد .به همین منظور الزم است که ماتریس ضرایب متغیرهای
خارج از معادله مورد نظر تشکیل و دترمینان آن بررسی شود .برای تأمین شرط رتبهای الزم است
که قدر مطلق دترمینان این ماتریس مخالف صفر باشد.
مدلهای پژوهش
برای آزمون فرضیه اول از مدل ( )1استفاده شده است.
infAsyi,t = α0 + α1 Tax Avoidi,t + α3 Sizei,t + α4Levi,t + εi,t
() 1
ضریب  α1که ضریب تأثیر گریز مالیاتی را بر عدم تقارن اطالعاتی را نشان میدهد.
همچنین برای آزمون فرضیه دوم از مدل ( )2گرفته شده است.
() 1

Tax Avoedi,t = β0 + β1 infAsyi,t + β3 Sizei,t + β4Lev + εi,t

ضریب  β1نیز ضریب تأثیر عدم تقارن اطالعاتی را بر گریز مالیاتی نشان میدهد.
متغیرهای پژوهش و نحوه اندازهگیری آنها
در این پژوهش از روش حداقل مربعات سه مرحلهای بهطور همزمان ( )3SLSبرای سنجش روابط
متقابل بین دو دسته از متغیرها شامل متغیرهای درونزا و برونزا و ابزاری استفاده شده است .به
عبارتی متغیرهایی که هر دو نقش وابسته و مستقل رو ایفا میکنند درونزا و کنترلی ها برونزا هستند.
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متغیرهای درونزا
گریز مالیاتی ( )Tax Avoidکه به صورت کاهش آشکار در پرداخت مالیاتها تعریف میشود .در
این پژوهش به پیروی از کار پلسکو ( )2004و دسای ( )2006و دارماپاال ( )2009از تفاوت بین سود
حسابداری و سود مشمول مالیات استفاده میگردد و به منظور از بین بردن اثر مقیاس ،بر داراییهای
اول دوره تقسیم گردیده است که از طریق رابطه ( )3بهدست میآید:
() 3

| Tax AvoidI,t =|(AccincI,t -TaxincI,t )/AssI,t-1

 :Tax Avoidتفاوت بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات شرکت  iدر سال t
 :Accincسود حسابداری شرکت  iدر سال t
 :Taxincسود مشمول مالیات شرکت  iدر سال t
 :ASSکل داراییهای شرکت  iدر سال t-1
عدم تقارن اطالعاتی ( :)InfAsyبرای محاسبه آن از مدل ارائه شده توسط وینکتاش و
چیانگ ( )1986استفاده شده است .با استفاده از این مدل میتوان دامنه قیمت پیشنهادی خرید و
فروش سهام را تعیین نمود .این مدل بهشرح زیر است:
()4

)(AP-BP

/2

)InfAsyI,t = (AP+BP

 :InfAsyدامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکت  iدر دوره t
 :APمیانگین بهترین قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکت  iدر دوره t
 :BPمیانگین بهترین قیمت پیشنهادی خرید سهام شرکت شرکت  iدر دوره t

روند محاسبه دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ،بدینصورت است که ابتدا دادههای
روزانه مربوط به قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام برای هر یک از شرکتهای نمونه ،در طول
سال استخراج و سپس برای روزهایی از سال که معیارهای زیر صادق باشند «بیشترین قیمت پیشنهادی
خرید» ،بهعنوان «بهترین قیمت پیشنهادی خرید سهام» آن روز و«کمترین قیمت پیشنهادی فروش»
بهعنوان «بهترین قیمت پیشنهادی فروش» تعیین گردیده است.

135

رابطه متقابلگریز مالیاتی و عدم تقارن اطالعاتی شرکتهای پذیرفته شده در ...

متغیرهای برونزا
در این پژوهش ،متغیر اندازه شرکت ( )sizeبهعنوان یکی از متغیر برونزا درنظر گرفته شده است
و از لگاریتم طبیعی دارائیها به عنوان معیاری برای کمی کردن آن بهره گرفته شده است .همچنین
اهرم مالی ( )Levنیز متغیر برونزا دیگر این پژوهش است و با تقسیم جمع بدهیها بر جمع داراییهای
شرکت محاسبه میشود .بازدهی حقوق صاحبان سهام ( )Roaنیز از دیگر متغیرهاست که از تقسیم
سود خالص بر میانگین حقوق صاحبان سهام محاسبه گردیده است .دلیل انتخاب این متغیرها ،بررسی
پژوهشهای پیشین بود که در آن بهعنوان متغیر کنترلی مؤثر بر متغیرهای درونزای این مطالعه مالحظه
گردیده است.
بررسی شرط درجهای معادله همزمان
نگاره شماره ( )1در مورد شرط درجهای نشان میدهد که معادله همزمان این پژوهش از نوع
دقیقاً مشخص میباشد.
نگاره شماره  :1بررسی شرایط تشخیص شرط درجهای سیستم معادالت همزمان
تشخیص

m-1

K–k

k

m

K

مدل

 K – k = m – 1است ،بنابراین رابطه دقیقاً مشخص خواهد بود
 K – k = m – 1است ،بنابراین رابطه دقیقاً مشخص خواهد بود

1
1

1
1

1
1

2
2

2
2

1
2

تحلیل دادهها و یافتهها
آمار توصیفی

همانگونه که از نگاره شماره ( ) 2مشخص است میانگین گریز مالیاتی عددی کوچکی است که
بیانگر این است که شاید در شرکتهای بورسی میزان گریز مالیاتی کم است .همچنین مقدار صفر
گریز مالیاتی نشاندهنده شرکت هایی از نمونه است که بین سود حسابداری و سود مشمول مالیاتی
آن ها تفاوتی وجود نداشته است .همچنین کمترین و بیشترین انحراف معیار بهترتیب مربوط به عدم
تقارن اطالعاتی و اندازه شرکتی میباشد.
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نگاره شماره  :2آمار توصیفی متغیرها
نام متغیر

میانگین

میانه

بیشترین

کمترین

انحراف معیار

Tax Avoid

0/0828
0/0225

0/0437
0/0227

0/77568
0/0618

-0/0733
.0/0036

0/1207
0/0096

Size

6/117273
0/3572

6/023408
0/3326

8/255668
2/8139

4/913766
0/0005

0/643739
0/2091

Lev

0/567992

0/584803

0/974573

0/08911

0/184373

InfAsy
Roa

همبستگی بین متغیرها
مطالعه همبستگی ،ابزاری آماری است که بوسیله آن میتوان درجهای را که یک متغیر با متغیر
دیگر از نظر خطی مرتبط میشود ،اندازهگیری نمود .در یک مدل رگرسیون چنانچه همبستگی بین
متغیرهای مستقل و کنترلی (در این پژوهش ،اندازه و اهرم مالی متغیر کنترلی محسوب میشوند)
زیاد باشد ،ممکن است منجر به مخدوش شدن نتایج شود .منظور از همبستگی باال ،همبستگی
شدید یعنی بیش از 50درصد میباشد .همانگونه که در نگاره شماره ( )3مشاهده میشود بین
متغیرهای مستقل و کنترلی همبستگی بیشتر از  50درصد وجود ندارد بنابراین مشکل همبستگی
وجود ندارد (فخاری و طهماسبی خورنه.)1395 ،
نگاره شماره  :3همبستگی بین متغیرها
متغیر

Tax Avoid

Roa

Size

Lev

Tax Avoid

1
0/1358
0/3312
0/1911
-0/4602

1
0/1531
0/4312
- 0/0990

1
- 0/0674

1

InfAsy
Roa
Size
Lev

آمار استنباطی
آزمون علیت گرنجری

گرنجر ( )1969با ارائه مدل زیر برای بررسی علیت بین دو متغیر بیان کرد:

137

رابطه متقابلگریز مالیاتی و عدم تقارن اطالعاتی شرکتهای پذیرفته شده در ...

n

n

yt = ∑ ai yt-1 + ∑ βi xt-1
i=1
n

i=1
n

xt = ∑ ci xt-1 + ∑ di yt-1
i=1

i=1

حال پس از برآورد مدل فوق ،اگر ضریب ازنظر آماری معنادار باشد ،گفته میشود که متغیر xt
علیت گرنجری متغیر دوم است و اگر ضرایب نیز به لحاظ آماری معنادار باشد ،متغیر دوم نیز علیت
گرنجر متغیر اول است .اگر فقط یکی از ضرایب معنادار باشد ،رابطه علیت بین دو متغیر یکسویه و
اگر هردو معنادار باشند ،رابطه علیت دوسویه است و معنای وجود یک رابطه بازخوردی بین دو متغیر
را می دهد .نتایج آزمون علیت گرنجری با استفاده از دادههای گریز مالیاتی و عدم تقارن اطالعاتی در
جدول ذیل بهدست آمده ،نتیجه بیانگر این است که فرضیه صفر رد شده و بنابراین یک رابطه علی
دوسویه بین دو متغیر برقرار است .لذا بهتر است که در بررسی رابطه بین این دو متغیر از سیستم
معادالت همزمان استفاده شود.
نگاره شماره  :4آزمون علیت گرنجری
فرضیه صفر

آماره F

P-VALUE

گریز مالیاتی علیت گرنجری عدم تقارن اطالعاتی نیست.
عدم تقارن اطالعاتی علیت گرنجری گریز مالیاتی نیست.

2544/63
1830/82

0/0012
0/0143

آزمون بررسی فرضیه
برای آزمون فرضیههای پژوهش از سیستم معادالت همزمان استفادهشده است ،یعنی رابطه بین
گریز مالیاتی و عدم تقارن اطالعاتی بهصورت متقابل مورد تحلیل قرارگرفته شده است .که نتایج
بهدستآمده از حل معادالت همزمان درخصوص رابطه متقابل گریز مالیاتی و عدم تقارن اطالعاتی
در نگاره شمارههای ( )5و ( )6منعکسشده است.
همانطور که در نگاره شمارههای ( )5و ( )6مشاهده میشود بین گریز مالیاتی و عدم تقارن
اطالعاتی رابطه متقابل مثبت و معناداری در سطح  90درصد وجود دارد .ضریب گریز مالیاتی در
معادله اول  0/0941است که نشان میدهد که با افزایش گریز مالیاتی ،عدم تقارن اطالعاتی
واحدهای تجاری نیز افزایش مییابد .همچنین نتایج نگاره شماره ( )5نشان میدهد که اندازه شرکت

پژوهشهای نوین در حسابداری و حسابرسی ،دوره سوم ،شماره اول

138

بر عدمتقارن اطالعاتی سهام تأثیر مثبت و معناداری با ضریب  0/11دارد .یعنی با بزرگ شدن شرکتها
عدم تقارن اطالعاتی نیز افزایش مییابد .اما تأثیر اهرم مالی بر عدم تقارن اطالعاتی ،معنادار نمیباشد.
همچنین نتایج مندرج در نگاره شماره ( )6نمایانگر تأثیر مثبت و معنادار عدم تقارن اطالعاتی بر
گریز مالیاتی است .یعنی با افز ایش عدم تقارن اطالعاتی واحدهای تجاری ،گریز مالیاتی نیز افزایش
مییابد .ضریب تأثیر آن  0/0875است .همچنین نتایج بیانگر تأثیر مثبت و معنادار بازدهی حقوق
صاحبان سهام با ضریب تأثیر  0/2455بر گریز مالیاتی است .یعنی با افزایش سودآوری شرکتها،
بهتناسب گریز مالیاتی نیز بیشتر میگردد .تأثیر اهرم مالی نیز بر گریز مالیاتی منفی و معنادار مشاهده
گردیده است .به عبارتی با افزایش یک واحدی در اهرم مالی ،گریز مالیاتی به میزان  0/89کاهش
مییابد .همچنین آماره دوربین واتسون معادله اول  2/08و معادله دوم  2/28است که ازآنجاییکه
بین  1/5تا  2/5است نشاندهنده عدم وجود مشکل خودهمبستگی بوده و قابلقبول میباشند
(فخاری و طهماسبی خورنه )1395 ،همچنین ازآنجاییکه مقدار  vifمتغیرها در هردو معادله کمتر از
 10است ،بیانگر این موضوع است که بین متغیرهای مشکل هم خطی وجود ندارد.
نگاره شماره  :5برآورد معادله عدمتقارن اطالعاتی
متغیر
C
Avoid

**Tax

**Size

Lev
D.W

متغیر وابسته :عدم تقارن اطالعاتی
معنیداری
آماره t
خطای استاندارد
ضریب
VIF
0/9020
- 0/1232
0/4018
- 0/4952
1/1904
0/0693
1/8188
0/0517
0/0941
1/0707
0/0748
1/7837
0/0628
0/1121
1/1173
0/7936
- 0/2617
0/1878
- 0/4916
0/27
2/0849
ضریب تعیین

* معناداری در سطح  99درصد  ** ،معناداری در سطح  90درصد

نگاره شماره  :6برآورد معادله گریز مالیاتی
متغیر
C
Avoid

**Tax

**Size

Lev
D.W

متغیر وابسته :گریز مالیاتی
خطای استاندارد
ضریب
0/3582
- 0/5706
0/0462
0/0875
0/0556
0/2455
0/1676
- 0/8936
2/3825

* معناداری در سطح  99درصد  ** ،معناداری در سطح  90درصد

معنیداری
آماره t
VIF
0/1115
- 0/5930
1/1215
0/0590
0/8905
1/1153
0/0000
4/4161
1/0118
0/0000
- 5/3312
0/36
ضریب تعیین
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نتیجهگیری و پیشنهادها
نتیجهگیری
نتایج حاصل از آزمون فرضیات که با استفاده از برآورد سیستم معادالت همزمان به روش 3SLS

صورت گرفت ،نمایانگر این موضوع است که بین گریز مالیاتی و عدم تقارن اطالعاتی شرکتهای
پذیرفتهشده در بورس رابطه مثبت و معنادار متقابلی وجود دارد .این نتایج میتواند بیانگر این مسئله
باشد که در شرکت های ایرانی با افزایش گریز مالیاتی ،عدم تقارن اطالعاتی افزایش مییابد و
همچنین با افرایش عدم تقارن اطالعاتی نیز گریز مالیاتی افزایش مییابد.
نتایج حاصل از بررسی تجربی فرضیه نخست میتواند ناشی این موضوع باشد که مدیران شرکتهایی
که دست به فعالیتهای گریز مالیاتی میزنند با انجام فرآیندهای پیچیده و پنهانکاری به ایجاد یک
شکاف اطالعاتی بین ذینفعان کمک نموده و بدین ترتیب عدم تقارن اطالعاتی افزایش مییابد.
توجیه این موضوع بر اس اس تئوری نمایندگی و وجود فرض تضاد منافع نیز قابلدرکتر است .به
عبارتی مدیران با توجه به تضاد منافعی که با مالکان دارند دست به فعالیتهای منفعت طلبانه (گریز
مالیاتی) زده و سعی دارند این اتفاق را با ایجاد شکاف اطالعاتی (عدم تقارن اطالعاتی) بین خود و
افراد برونسازمانی پنهان سازند.
درخصوص نتایج حاصل از بررسی تجربی فرضیه دوم نیز میتوان استدالل نمود که عدم تقارن
اطالعاتی ایجادشده (خاکستری شدن فضای و شکاف اطالعاتی بین کاربران درون و برونسازمانی)
میتواند زمینه را برای فعالیتهای گریز مالیاتی مدیران  -که بهنوعی فعالیت منفعت طلبانه آنان تلقی
میشود  -فراهم نماید و بدین ترتیب مدیران به این امر بیشترترغیب شوند.
یافتههای این پژوهش با یافتههای چن و لی ( )2014و باالکریشنان و همکاران ،)2012( 1چن،
هانگ و پریرا ( )2011و پورحیدری ،فدوی و امینی نیا ( )1392که بهصورت یکطرفه موضوع این
پژوهش را بررسی نموده اند ،تطابق دارد .اما با پژوهش پور زمانی و جوشن ( )1395مطابقت ندارد.
احتمال میرود که تفاوت یافتهها به تفاوت درروش تجزیهوتحلیل دادهها مربوط باشد چراکه هریک
از مطالعات قبلی تنها بهصورت یکطرفه به ارتباط بین متغیرها پرداخته بودند درحالیکه ازنظر
مفهومی ارتباط متقابلی بین این دو متغیر موجود میباشد و وجود ارتباط مثبت متقابل بین متغیرها
مطابق با تئوری نمایندگی از استدالل تئوریکی بیشتری برخوردار است.

Balakrishman, et al.
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پیشنهادها

با توجه به یافتههای پژوهش میتوان پیشنهادهای زیر را برای ذینفعان مطرح کرد:
به سرمایهگذاران توصیه می شود تا در خرید خود به میزان عدم تقارن اطالعاتی شرکتی توجه
کنند چون عدم تقارن اطالعاتی باال میتواند با گریز مالیاتی همراه بوده که در نهایت بر ارزش آینده
شرکت اثر خواهد گذاشت.
همچنین به سیاست گذاران مالیاتی و همچنین مدیران واحدهای تجاری توصیه میگردد که به
گریز مالیاتی که سهم زیادی در افزایش عدم تقارن اطالعاتی دارد ،توجه ویژه داشته باشند.
میتوان به محققان پیشنهاد کرد که در پژوهشهای آتی خود از سایر معیارها برای کمی کردن
متغیرهای این مطالعه بهمنظور بررسی این موضوع استفاده نمایند .همچنین میتوان پیشنهاد داشت
که رابطه متقابل بین گریز مالیاتی و مدیریت سود یا گریز مالیاتی و نوسانپذیری بازده سهام مورد
بحث قرار دهند.
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