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  کارانهبر درآمد و حسابداري محافظهمالیات  هبررسی رابط

  
  2احمد نظامی، 1بادآمحمدحسین مرادي حسن

  

 مالیاتی هايانگیزه منظور به توانندمی که هستند هاییسیاست جمله از مالیاتی اجتناب و کاريمحافظه - چکیده
 قبول قابل و رایج ابزاري کاريمحافظه که باشدمی این از حاکی شواهد. گیرند قرار هاشرکت استفاده مورد
 عمل و تئوري در مهم موضوعات از یکی کاريمحافظه باشد؛می هاشرکت درآمد بر مالیات کاهش براي

 قراردادها؛ تعبیر چهار. است نموده جلب خود به نیز را پژوهشگران از بسیاري توجه که باشدمی حسابداري
 عنوان کارانهمحافظه حسابداري تبیین و توضیح براي مالیات و اريحسابد مقررات و قوانین قضایی؛ دعاوي

 مورد خصوص در وجود این با است؛ گرفته قرار بررسی مورد حسابداري ادبیات در اول مورد سه. شودمی
 حسابداري بر درآمد بر مالیات تاثیر بررسی به تحقیق این. است گرفته صورت معدودي بسیار مطالعات آخر،

 مالیات بین معناداري و مثبت رابطه که دهدمی نشان پژوهش این در بررسی نتیجه. پردازدمی رانهکامحافظه
 مشاهده کاريمحافظه و تشخیصی مالیات بین معناداري رابطه ولیکن دارد؛ وجود کاريمحافظه و ابرازي

 بین تريقوي طهراب شد مشخص و گردیدند بنديطبقه کاريمحافظه میزان برحسب هاشرکت این. نگردید
 و تشخیصی مالیات بین ايرابطه حال این با دارد؛ وجود هاشرکت این در کاريمحافظه و ابرازي مالیات

 از یکی کرد اذعان توانمی نظري، مبانی با مطابق و اساس این بر. نگردید مشاهده گروه این در کاريمحافظه
 اطالعات از استفاده با همبستگی نوع از تحقیق این. باشدمی مالیات کارانه،محافظه حسابداري اعمال هايانگیزه

  .باشدمی تاریخی
 اندازه شرکت، اهرم مالی، سودآوري، کارانه، مالیات بر درآمد،حسابداري محافظه :هاي کلیديواژه
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 مقدمه
هاي آنان همچون خواسته ها در قبال مردم در خصوص برآورده ساختن برخی نیازها ودر کلیه ملل، دولت

ها، تامین اجتماعی کارا و موثر، ثبات سیاسی، اقتصادي ایجاد شغل، برقراري امنیت داخلی و ملی، تثبیت قیمت
بدیهی است که دستیابی و برقراري این . باشندها و غیره پاسخگو میو فرهنگی، بهبود وضعیت تراز پرداخت

از این سو بحث مالیات از دیرباز موضوعی مطرح در . هند بوداهداف مستلزم وجود منابع مالی مکفی خوا
موضوع مالیات و اخذ آن از دیرباز . نموده استجوامع بوده که توجه نهادها و افراد مختلف را به خود جلب می

  )1389زهی و محمدخانی، (مطرح بوده و با مرور زمان موضوع مالیات رنگ و بوي علمی به خود گرفت 
حسابداري  ها تئوري و عملباشد که طی قرنهاي اصلی گزارشگري مالی میکی از ویژگیکاري یمحافظه

کارانه را با این محافظه بطور سنتی حسابداري). 2007 کیم و یانگ، ؛2003 واتس،(تاثیر قرار داده است را تحت
) 2003 واتس،(. نمایید بینیها را پیشبینی نکنید؛ ولی تمام زیانکنند که هیچ سودي را پیشمثل تعریف می

میالدي در خصوص معامالت  15اوایل قرن  هاي تاریخیکند ثبتبه نقل از پندورف اذعان می) 1997( باسو
علیرغم سابقه . کارانه بوده استدهد حسابداري در اروپاي قرون وسطی محافظههاي تضامنی نشان میشرکت

با این حال تا به امروز تعریف  کاري در طی زمان،حافظهافزایش م کاري در حسابداري وطوالنی مفهوم محافظه
کیم (. اي که مورد پذیرش همگان واقع شود، ارایه نگردیده استکاري به گونهمحافظه منسجم و قابل قبولی از

  )2007 و یانگ،
خوب کاري را به عنوان الزام به درجه باالتري از تائیدپذیري براي شناسایی اخبار محافظه) 1997(باسو 

کاري را نیز محافظه) 1995( فلتهام و اولسون. مانند سود در مقابل اخبار بد مانند زیان تعریف نموده است
کمتر از واقع خالص  هاي حسابداري تعریف کردند که منجر به گزارشانتخاب و بکارگیري مستمر رویه

و تعریف فلتهام و اولسون  زیان سود و بر مبتنی کاريتعریف باسو از محافظه. شوندهاي شرکت میدارایی
ها یا بیش از واقع از واقع ارزشیابی کردن دارایی بدین صورت که سعی در کمتر. باشدمی ترازنامه بر مبتنی

کاري که مبتنی بر دیدگاه از محافظه تعریف ترکیبی) 2000( گیولی و هاین. ها داردگزارش کردن بدهی
-آنها محافظه. سعی در کاهش سود انباشته گزارش شده دارد نمودند کـه باشد ارائهترازنامه و سود و زیان می
اي که منجر به ارائه کمترین هاي حسابداري در شرایط ابهام تعریف کردند به گونهکاري را انتخاب سیاست

ولک و . ها و درآمدها شود و کمترین اثر مثبت را بر حقوق صاحبان سهام داشته باشدمبلغ براي دارایی
آنها  .ها تعریف نمودندکاري را شناسایی کندتر سودها و ارزشیابی هرچه کمتر داراییمحافظه) 2013( ارانهمک

کاري تالشی است براي انتخاب از هاي مالی، محافظهکنندگان صورتکنند از دیدگاه تهیههمچنین بیان می



  
 
  1396ماه فروردین  وچهار،سی شماره                                                    هاي مدیریت و حسابداري  اهنامه پژوهشم

 

٢٧ 
 

ها، ارزشیابی کمتر خت زودتر هزینههاي پذیرفته شده حسابداري که به شناخت کندتر درآمدها، شنامیان روش
 .ها منتج شودها یا ارزشیابی بیش از واقع بدهیدارایی از واقع

نتیجه محاسبه  با توجه به اینکه درآمد مشمول مالیات، به سودها و درآمدهاي شناسایی شده وابسته است؛ در
قبول استهالك به عنوان  کنندن میاذعا) 1979( براي مثال، واتس و زیمرمن. دهدسود را تحت تاثیر قرار می

داري آمریکا ها مصوب خزانهشرکت مالیات بر درآمد 1913و  1909یک هزینه در آمریکا به دلیل قوانین سال 
هاي مالی شناسایی و گزارش هزینه در صورت بایست به عنوان یکباشند که براساس آن استهالك را میمی

هاي حسابداري قرار درآمد مشمول مالیات تحت تاثیر روش نمایندل میاستدال) 1977( گنتر و همکاران. نمود
نمایند که سود ها این انگیزه را ایجاد مینیز اظهار کردند مالیات براي شرکت) 2001( شکلفورد و شولین. دارد

ماید ناستدالل می) 2003(به هرحال واتس . حسابداري گزارش شده را منطبق بر درآمد مشمول مالیات نمایند
هاي بهره نیز مثبت باشد؛ این ارتباطات سودآور است و درآمد مشمول مالیات دارد و نرخ مادامی که شرکتی

 آورد که با به تعویق انداختن زمان شناسایی درآمدها ارزش فعلیها این انگیزه را بوجود میشرکت براي
متوسط  نیز مشابه با عقد قراردادها بطورنماید این حالت وي همچنین استدالل می. ها را کاهش دهندمالیات

 ).2003 واتس،(هاي شرکت کمتر از واقع ارزیابی شوند شود خالص داراییباعث می
قضایی؛ قوانین و  ؛ دعاوي)قراردادهاي بدهی، اجرایی و حاکمیت شرکت( چهار دلیل قراردادها واتس

ادبیات حسابداري سه مورد اول  در. نمایدن میکارانه تبییمقررات حسابداري و مالیات براي حسابداري محافظه
. ولیکن مطالعات بسیار معدودي درخصوص مورد آخر صورت گرفته است مورد بررسی قرار گرفته است،

. باشدمطالعات حسابداري مالی و حسابداري مالیاتی می کارانه حلقه مفقوديانگیزه مالیاتی حسابداري محافظه
هاي اخیر افزایش یافته؛ که البته ممکن است این کاري طی سالمحافظه دندنشان دا) 2000( گیولی و هاین

به هرحال انگیزه مالیاتی . ها براي کاهش هزینه مالیات باشدنیاز و توانایی شرکت افزایش در نتیجه افزایش
 باشد هاي فرعی و جانبی؛ موضوعی درست و قانونی براي کاهش مالیاتمقایسه با سایر راه کاري درمحافظه

 ). 2007 کیم و یانگ،(
  

 مبانی نظري 
هاي گروه باشد که توجه نهادها،می کاري یکی از موضوعات مهم در تئوري و عمل حسابداريمحافظه

 ) 2007 ؛ کیم و یانگ،2012اسـکات، (. به خود جلب نموده است مختلف و پژوهشگران را
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 ائه گردیده است به عنوان مثال بال وکاري اروجودي حسابداري محافظه دالیل مختلفی براي علل
 همکاران فرانسیس و. کاري به عنوان ابزاري براي کیفیت سود استفاده کردنداز محافظه) 2005( شیواکومار

گرفتند که باعث  هاي مالی در نظرهاي مطلوب صورتکاري را به عنوان یکی از ویژگیمحافظه) 2004(
کاري باعث ایجاد اندوخته منفی محافظه ادعا کردند) 2002( من و ژانگبا این حال پن. شودافزایش شفافیت می

 .دهدشود و در نتیجه کیفیت سود را کاهش میمی

 ها داللت دارد؛ یکی ازگیري درآمد و داراییکاري که بر اعمال احتیاط در شناسایی و اندازهمحافظه
رسمی  کمیته ویژه انجمن حسابداران. یدآهاي مالی به شمار میهاي محدودکننده صورتمهمترین میثاق
نماید؛ بدین صورت می کاري را از طریق طرز عمل حسابداران در شناسایی سود و زیان تعریفامریکا محافظه

در بیانیه مفهومی ). 2007 یانگ، کیم و(ها به محض وقوع و سودها در زمان تحقق شناسایی شوند که زیان
واکنش محتاطانه نسبت به عدم اطمینان  کاري،محافظه اي حسابداري مالی؛شماره دو هیئت تدوین استاندارده

ماهیت عدم اطمینان و ریسک در شرایط تجاري، به اندازه کافی؛  به منظور کسب اطمینان از در نظر گرفتن
کاري به در مفاهیم نظري گزارشگري مالی ایران نیز محافظه). 2013 ولک و همکاران،( تعریف گردیده است

است؛ البته در این خصوص عبارت  وان یکی از اجزاي خصوصیات کیفی قابل اتکا بودن در نظر گرفته شدهعن
اي از احتیاط عبارت است از کاربرد درجه. کاري چنین بکار گرفته شده استجاي واژه محافظه احتیاط به

اي که از است، به گونهمراقبت که در اعمال قضاوت براي برآوردهاي حسابداري در شرایط ابهام مورد نی
به هرحال اعمال احتیاط نباید . ها کمتر از واقع ارائه نشودها یا بدهیها بیشتر از واقع و هزینهدرآمدها یا دارایی

ها و درآمدها را عمداً کمتر از واقع و منجر به ایجاد اندوخته پنهانی یا ذخایر غیر ضروري گردد یا اینکه دارایی
طرفی است و بر قابلیت اتکاي بی بیشتر از واقع نشان دهد، زیرا این امر موجب نقض را عمداً هاها و هزینهبدهی

  )1391 سازمان حسابرسی،(گذارد اطالعات مالی اثر می
سهامداران در نظر  مکانیزمی موثر در قراردادهاي مابین شرکت، اعتباردهندگان وکاري را محافظه واتس

طلبانه خصوص رفتارهاي فرصت هاي قرارداد درشود و از طرفراردادها میگیرد که باعث کاراتر شدن قمی
شرکت و حتی حسابرسان مستقل نیز در  تواند ازکاري میعالوه بر این محافظه .نمایدمدیریت محافظت می

ها کند کـه شرکتادبیات موجود حسابداري بیان می )2012 اسکات،( .مقابل دعاوي حقوقی محافظت نماید
- کارانه بکار گیرند که در هزینه مالیات خود صرفهاي رفتار نمایند و حسابداري محافظهدارند به گونهسعی 

 )2003 واتس،(. جویی نمایند
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زمان که  کارانه بسیار جذاب است، مخصوصاً در این برهه ازانگیزه مالیاتی براي اعمال حسابداري محافظه
. پردازنداز واقع می هاي بزرگ، مالیات کمترفته است که شرکتنماییم این تردید و گمان قوت گرمشاهده می

-هاي بزرگ مالیات واقعی خود را نمیهاي اخیر تصور اینکه شرکتدهند در سالبرخی از مطالعات نشان می

انرون نمونه خوبی از این . است هاي اخیر تقویت گردیدهپردازند شدت یافته است؛ این تصور بعد از رسوایی
که در همین حالی پرداخت، درناچیزي می ها است؛ این شرکت تا قبل از ورشکستگی خود مالیاتتنوع شرک

هاي از سوي دیگر نگاه به برنامه). 2007 کیم و یانگ،(نمود اثنا درآمدهاي هنگفتی شناسایی و گزارش می
اي مالیاتی و به درآمدهاي نفتی و افزایش درآمده دولت در داخل کشور جهت کاهش وابستگی اقتصاد

گیرند را بیش از پیش عواملی که تحت تاثیر مالیات قرار می تقویت این حوزه از اقتصاد، اهمیت شناسایی
شود که آیا مالیات بر درآمد عاملی موثر بر مطرح شدن این سوال می تمامی این موارد باعث. نمایدنمایان می

 باشد یا خیر؟کارانه میحسابداري محافظه

-محافظه نوع اول. شرطی و غیر شرطی: کاري بر دو نوع استاظهار نمودند محافظه) 2005( ایانر بیـور و

کاري به محافظه این نوع. باشد که در واقع وابسته به اخبار اقتصادي استرویدادي می کاري شرطی یا پس
ي تمام شده و خالص بها دنبال شناسایی اخبار بد نسبت به اخبار خوب در دفاتر حسابداري است؛ قاعده اقل

از بهاي تمام شده  کاري است که در آن نزول ارزش دارایی به کمترارزش فروش مصداقی از این نوع محافظه
-بازار رخ داده است، سریع شناسایی می شود و به طور واقعی درکه در واقع نوعی از اخبار بد محسوب می

که در واقع مبین اخبار خوب است، و آن نیز در  شده شوند؛ لیکن افزایش ارزش دارایی به بیش از بهاي تمام
، )کاهش یا افزایش ارزش دارایی( در این حالت با یک پدیده اقتصادي. شودبازار رخ داده است، شناسایی نمی

داشته باشد  اندازتواند ریشه در تئوري چشمالبته این موضوع می گیرد کهرفتار متفاوت و نامتقارنی صورت می
باشد؛ در نتیجه افراد نسبت به سود و زیان واکنش متفاوتی از خود نامتقارن می تابع مطلوبیت افراد که طبق آن

کاري غیرشرطی یا پیش رویدادي است که کاري، محافظهنوع دیگر محافظه). 2012 اسکات،(دهند نشان می
حسابداري  رگیري استانداردهايکاري ناشی از بکااین نوع محافظه. باشدمی واقع مستقل از اخبار اقتصادي در

 بیور و رایان،(. دهدمی و قوانین مربوطه است که سود را مستقل از اخبار اقتصادي و شرایط مربوط کاهش
کاري عموماً ناشی از ناتوانی استانداردگذاران در تعیین و برقراري شرایط مربوط این محافظه). 2005 ؛2000

. را در پیش گرفتند و رویه خاصی را وضع نمودند ت یکنواختی مطلقاست؛ در نتیجه استانداردگذاران سیاس
تبلیغات، مصادیقی است که در دوره وقوع  مخارج تحقیق، آموزش کارکنان و). 2013 ولک و همکاران،(
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به بیان دیگر در این موارد به شرایط . شوندمنظور می نظر از وجود منافع اقتصادي آتی به هزینه دورهصرف
 به هرحال هر. شوداي اعمال میشود و مستقل از اخبار اقتصادي رویهی رویداد اقتصادي توجهی نمیفعلی و آت

هاي مختلف ذینفعان اثرات ها، منافع و هزینه خاص و متفاوتی دارند و بر گروهکاريیک از این نوع محافظه
 )2005 باسو،( .مختلفی دارند

شرکت،  ه مستلزم این پیش فرض است که درآمد طبق دفاترکارانانگیزه مالیاتی براي حسابداري محافظه
ارتباط خیلی نزدیکی با درآمد مشمول مالیات آن دارد؛ به عبارتی بین درآمد مشمول مالیات و درآمد شناسایی 

حالتی، افزایش درآمد  بهترین استراتژي در چنین. ها، اختالف کمی وجود داردشده در دفاتر قانونی شرکت
توان با استفاده از خصوص می باشد کـه در اینکت و کاهش درآمد مشمول مالیات شرکت میطبق دفاتر شر

البته منظور از افزایش . هاي قوانین مربوط، به این هدف دست یافتهاي قانونی یا ضعف و کاستیمعافیت
هاي یق فعالیتمتقلبانه یا افزایش درآمد از طر درآمد شرکت، افزایش درآمد از محل قانونی؛ نه گزارشگري

شواهدي ارائه نمودند که نشان ) 2004( اریکسون و همکاران .باشدغیرقانونی؛ مانند فرار مالیاتی و امثال آن می
سنت  20دالري که به صورت متقلبانه درآمدهاي خود را متورم کردند، ها به ازاي هرداد برخی از شرکتمی

 .نمودندمالیات پرداخت می

ها این انگیزه را دارند که به قیمت پرداخت مالیات بیشتر و هد برخی از شرکتداین پژوهش نشان می
اضافی، حاضرند درآمدهاي خود را بیش از واقع گزارش نمایند، کـه در این حالت نهایتاً مالکین و جامعه 

 )2007 کیم و یانگ،( .متضرر خواهند شد

نمود؛ چرا  و تفاسیر و قوانین مالیاتی توجه کاري باید به توضیحاتهاي مالیاتی محافظهدرخصوص انگیزه
ها و آثار صورت هزینهکارانه را مجاز دانسته باشد، در غیر اینبایست حسابداري محافظهکه قانون مالیاتی می

ها تاثیري بر هزینه واقعی کاري بکارگرفته شده توسط شرکتنماید و محافظهمربوطه را غیر قابل قبول تلقی می
کاري مشروط عموماً از شود که محافظهمی در این خصوص با توجه به اینکه مشاهده. هد داشتمالیات نخوا

توانند اعمال ها میکاري که شرکتگردد، لذا محافظهمی لحاظ مراجع قانونی و ذیصالح غیر قابل قبول تلقی
باشد غیرشرطی می کاريهزینه مالیات است دست یابند، محافظه نمایند تا به اهداف خود که همان کاهش

 ).2007 کیم و یانگ،(
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 پیشینه تحقیق
بررسی قرار  کاري موردرابطه بین تقارن و عدم تقارن اطالعاتی را با محافظه) 1386( طینت و یوسفیخوش
کاري تغییرات محافظه گذاران آگاه و ناآگاه منجر بهآنها نشان دادند عدم تقارن اطالعاتی بین سرمایه .دادند

نتایج پژوهش آنها مغایر با پیشنهاد  .شودکاري منجر به عدم تقارن اطالعاتی نمی، با این حال محافظهشودمی
کاري منجر به ایجاد عدم تقارن نماید محافظهباشد که اذعان میهیات استانداردهاي حسابداري مالی می

 .شوداطالعاتی می

شرکت پذیرفته  81کاري را در گزارشگري مالی عدم تقارن اطالعاتی و محافظه) 1387( رضازاده و آزاد
آنها براي  .قرار دادند مورد مطالعه و بررسی 1385الی  1381شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 

کاري از مدل سنجش محافظه گیري عدم تقارن اطالعاتی از تفاوت قیمت خرید و فروش سهام و براياندازه
کاري اعمال گذاران و میزان محافظهمودند و نشان دادند بین عدم تقارن اطالعاتی سرمایهاستفاده ن) 1997( باسو

 .دارد هاي مالی رابطه مثبت و معناداري وجودشده در صورت

کاري را مورد بررسی قرار دادند و هاي سیاسی و محافظهرابطه هزینه) 1388( ابراهیمی کردلر و شهریاري
کاري رابطه منفی وجود دارد و بین درجه رقابت در گذاري و محافظهسرمایه دریافتند بین اندازه و شدت

موثر مالیاتی و  کاري رابطه مثبت و معناداري وجود دارد، ولی بین نرخصنعت و مالکیت دولتی با محافظه
وثر هاي با نرخ مشرکت که به این نتیجه رسیدند آنها. کاري رابطه معناداري وجود نداردریسک با محافظه

 .کاري ندارندمالیاتی باالتر، تمایل به استفاده بیشتر از محافظه

اهرمی را بر  شرکت و نسبتکارانه، مالکیت دولتی، اندازه اثر حسابداري محافظه) 1388( مهد و باغبانیبنی
وراق شده از بورس ا رجده خاشرکت زیان 48به این منظور آنها . ها مورد بررسی قرار دادنددهی شرکتزیان

کارانه با دریافتند حسابداري محافظه مورد بررسی قرار دادند و 1386الی  1380بهادار تهران را طی بازه زمانی 
کارانه مکانیزمی براي موثر حسابداري محافظه آنها استدالل نمودند. ها رابطه مستقیمی دارددهی شرکتزیان

 .باشدده میهاي زیاننمایی سود در شرکتصوص بیشخ دارانه مدیران دربودن قراردادها و رفتارهاي جانب

دریافتند بین  کاري و هزینه سرمایه را مورد بررسی قرار دادند ورابطه محافظه) 1388( کردستانی و حدادي
سود، رابطه منفی و  کاري بر مبناي عدم تقارن زمانیها و محافظههزینه سرمایه براساس پرتفوي شرکت

ارزش بازار به ارزش دفتري  کاري بر مبناي نسبتمچنین بین هزینه سرمایه و محافظهه. معناداري وجود داد
 .سهام رابطه مثبت و معناداري وجود دارد
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پذیر انعطاف کاري در کشورهایی که ساختارهاي قانونینشان دادند سطح محافظه) 2000( بال و همکاران
استرالیا،  امریکا،: مانند شودرف جامعه تعیین میکشورهایی که قوانین آنها براساس ع(یا به اصطالح باز 
ناپذیر یا به اصطالح بسته دارند بیشتر از کشورهایی است که ساختار قانونی انعطاف) انگلستان و کانادا

 .دارند )فرانسه، آلمان و ژاپن: باشند مانندکشورهایی که فاقد قوانین عرفی می(

-تعارض هاي تقسیم سود باهایی که در سیاستادند شرکتدر پژوهشی نشان د) 2002( احمد و همکاران

آنها نشان دادند  .کارانه دارندباشند، تمایل بیشتري به استفاده از حسابداري محافظههاي شدیدي مواجه می
 .کاري داردمستقیمی با محافظه ها معیاري براي عدم قطعیت عملیاتی است و ارتباطانحراف معیار بازده دارایی

شود؛ این شواهد مؤید آن است که بدهی می ها باعث کاهش هزینهکاري در این شرکتع اعمال محافظهدر واق
 .مالکان را افزایش دهد تواند کارایی قراردادهاي بدهکاران وکاري میمحافظه

کاري ایفا محافظه هاي متفاوتی در تفسیرکاري شرطی و غیر شرطی نقشنشان داد محافظه) 2007( گیانگ
-منجر به هر دو حالت محافظه کاري شرطی و تفسیر دعاوي قضائیتفسیر قراردادي منجر به محافظه. نمایندمی

وي همچنین . گردندکاري غیر شرطی میمحافظه سایر تفاسیر نیز منجر به. شودکاري شرطی و غیرشرطی می
بنابراین ضروري است تا . دیابکاري شرطی کاهش میمحافظه کاري غیرشرطی،دریافت که با افزایش محافظه
 .بین این دو توازن برقرار نمود

هاي مختلف را همزمان با بایست مدلکاري مینشان دادند براي سنجش محافظه) 2007( گیولی و همکاران
و با توجه به اینکه محیط  ها متفاوت استآنها نشان دادند نتیجه مدل باسو با سایر مدل .هم استفاده نمود

 .هاي متفاوتی استفاده نمودمدل نوع صنعت، کشور و دوره زمانی متفاوت است، باید از گزارشگري از

مورد  2004الی  1191شرکت امریکا را طی دوره  -سال 30189یک نمونه بزرگ شامل ) 2005( کلی
در  وي دریافت. کاري در گزارشات مالی پرداختمطالعه قرار داد و به بررسی تاثیر هزینه مالیات بر محافظه

هاي مالی اختالف بسیاري هایی که بین درآمد مشمول مالیات و درآمدهاي گزارش شده در صورتشرکت
ها تمایل به استفاده بیشتر از به عبارتی این شرکت. کارانه اعمال گردیده استدارند، بیشتر حسابداري محافظه

 .کارانه دارندحسابداري محافظه

کار از مدل کاري را مورد بررسی قرار دادند؛ آنها براي اینت بر محافظهاثر هزینه مالیا) 2006(کیم و باء 
نتیجه پژوهش آنها نشان  .کاري استفاده نمودندبه عنوان سنجش محافظه) 1997( کاري شرطی باسومحافظه

در  )2007( حال کیم و یانگبا این. کاري وجود ندارداي معنادار بین هزینه مالیات و محافظهدهد رابطهمی
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کاري دچار اشتباه شدند و به همین پژوهشی دیگر نشان دادند این محققین در استفاده و انتخاب معیار محافظه
 .کاري رابطه معنادار وجود ندارددهد بین هزینه مالیات و محافظهدلیل نتایج تحقیق آنها نشان می

جنوبی طی  اوراق بهادار کرهشرکت پذیرفته شده در بورس  -سال 2251با بررسی ) 2007( کیم و یانگ
آنها دریافتند . پرداختند کارانهبه بررسی تاثیر هزینه مالیات بر حسابداري محافظه 2002الی  1997هاي سال

به بیان دیگر آنها نشان . معناداري دارد ها رابطه مثبت وکاري با میزان مالیات متحمل شده شرکتسطح محافظه
با . نمایند و بالعکسکاري غیر شرطی استفاده میمحافظه اتی باال، بیشتر ازیالهاي با نرخ نهایی مدادند شرکت

اي را کاري شرطی مورد بررسی قرار دادند، چنین رابطهبا محافظه که آنها همین رابطه را این حال هنگامی
بکارگیري معیار کاري با استفاده و آنها ادعا کردند انگیزه مالیاتی محافظه به عبارت دیگر. مشاهده نکردند

هاي مالیاتی حسابداري این محققین نشان دادند براي بررسی انگیزه .مشاهده نگردید کاري شرطیمحافظه
 اي کهشود بسیار مهم است؛ به گونهکاري استفاده میکارانه، معیار و مدلی که براي سنجش محافظهمحافظه

بایست به می آنها اظهار نمودند در این خصوص. شوداي کامال متفاوت و حتی متضاد تواند منجر به نتیجهمی
هاي مشابه در محیط شرایط محیطی و قوانین مربوط توجه کافی نمود و استدالل کردند در این خصوص و

کاري مناسبتر گیري محافظهاندازه کاري شرطی نسـبت به سایر معیارهاي کشور کره جنوبی استفاده از محافظه
باشد؛ به ها میشناسایی نامتقارن سود و زیان هاي قوانین مالیاتی درخصوصدیتدلیل آن نیز محدو. است

ها مبناي نقدي است، بر این اساس شناسایی زودتر زیان عبارتی با توجه به اینکه قوانین مالیاتی عمدتا مبتنی بر
 . تر استکاري غیرشرطی مناسبمحافظه باشد، لذا استفاده از معیارهايمجاز نمی

  
 هاي تحقیقهفرضی

ها تمایل دارند با راهکارهاي مختلف مالیات خود را حداقل دهد بسیاري از شرکتادبیات حسابداري نشان می
قبل از کسر  توانند با بکارگیري آن سودها میهایی است که شرکتکاري یکی از سیاستنمایند؛ محافظه

مالیات دارد، انگیزه  ور است و سود مشمولبه هرحال مادامی که شرکتی سودآ. مالیات خود را کاهش دهند
کیم و ( هاي پرداختی را کاهش دهددارد درآمدهاي خود را معوق نماید و بدین وسیله ارزش فعلی مالیات

رود بین مالیات ابرازي و مالیات با توجه به مبانی نظري تحقیق انتظار می). 2003 و واتس، 2007 یانگ،
هایی که بدین صورت شرکت. انه رابطه مثبت و معناداري وجود داشته باشدکارمحافظه تشخیصی با حسابداري

کارانه در هزینه مالیات اند، انگیزه بیشتري دارند که با اعمال حسابداري محافظهمالیات بیشتري متحمل شده
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مالیات بر  جویی نمایند و از این طریق سعی در به تعویق انداختن مالیات پرداختی یا کاهش در هزینهخود صرفه
 :عبارتند ازهاي پژوهش فرضیه الذکر،با عنایت به موارد فوق لذا. عملکرد خود دارند

 .کارانه رابطه مثبت و معناداري وجود داردبین مالیات ابرازي و حسابداري محافظه -1

 .کارانه رابطه مثبت و معناداري وجود داردبین مالیات تشخیصی و حسابداري محافظه -2

  
 یقهاي تحقیافته

آمار توصیفی مربوط به متغیرهاي پژوهش شامل و  1 جامعه آماري این تحقیق به تفکیک صنعت در جدول
باشد و و مالیات تشخیصی که متغیر مستقل می وابسته تحقیق و مالیات ابرازي به عنوان متغیر کاريمحافظه

ارائه  2در جدول  سی مالیاتیمالی، سودآوري و حسابر کنترلی شامل اندازه شرکت، اهرم همچنین متغیرهاي
  .گردیده است

  جامعه آماري تحقیق به تفکیک صنعت ):1(جدول 
 صنعت دارویی %)16( شرکت 24 الستیک و پالستیک %)6( شرکت 9 شیمیایی %)12( شرکت 17

 فلزات اساسی %)11( شرکت 16 محصوالت کانی و غیرفلزي %)6( شرکت 8 مواد غذایی %)3( شرکت 5

 سیمان و گچ %)10( شرکت 15 آالت و تجهیزاتماشین %)6( شرکت 8 سایر صنایع %)5( شرکت 7

 سرامیک کاشی و %)7( شرکت 10 خودرو و ساخت قطعات %)18( شرکت 27 جمع %)100( شرکت 146

  
  آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش ):2( جدول

  انحراف معیار  بیشینه  کمینه  میانه  میانگین  تعداد مشاهدات  نام متغیر
  1.58  11.56  - 3.256  1.612  2.027  1076  کاريافظهمح

  0.06  0.346  0  0.048  0.063  1076  مالیات ابزاري
  0.035  0.599  - 0.289  0.025  0.03  1076  مالیات تشخیصی

  0.58  8.056  4.56  5.734  5.82  1076  اندازه شرکت
  0.17  0.99  0.03  0.66  0.653  1076  اهرم مالی
  0.13  0.663  - 0.313  0.105  0.13  1076  سودآوري

  0.49  1  0  0  0.45  1076  حسابرسی مالیاتی
 
  



  
 
  1396ماه فروردین  وچهار،سی شماره                                                    هاي مدیریت و حسابداري  اهنامه پژوهشم

 

٣۵ 
 

  نتایج حاصل از برازش فرضیه یک): 3( جدول
  سطح معناداري tآماره   خطاي استاندارد  ضریب  نام متغیر
  0.0000  5.322  0.803  4.274 مقدار ثابت

  0.0004  2.82  0.979  2.763 مالیات ابرازي
  0.0000  - 7.495  0.131  - 0.982 اندازه شرکت

  0.0000  10.619  0.369  3.92 اهرم مالی
  0.0000  10.07  0.549  5.53 سودآوري

  0.9086  0.115  0.125  0.014 حسابرسی مالیاتی
  0.0007  3.41  0.177  0.60 متغیر مجازي
  0.48  ضریب تعدیل شده    0.56 ضریب تعیین

 Fآماره 
 سطح معناداري

7.53  
)0.000(      

  واتسون - دوربین 
  
1.61  

  چاوآزمون 
 سطح معناداري

3.52  
  آزمون هاسمن    )0.000(

  سطح معناداري
44.16  

)0.000(  
  

  نتایج حاصل از برازش فرضیه دوم ):4( جدول
  سطح معناداري tآماره   خطاي استاندارد  ضریب  نام متغیر
  0.0003  3.605  1.155  4.162 مقدار ثابت

  0.275  - 1.093  1.843  - 2.015 مالیات ابرازي
  0.0000  - 7.24  0.179  - 1.297 اندازه شرکت

  0.0000  12.653  0.529  6.698 اهرم مالی
  0.0000  13.767  0.749  10.32 سودآوري

  0.0106  - 2.56  0.155  - 0.398 حسابرسی مالیاتی
  0.0001  3.82  0.311  1.187 متغیر مجازي
  0.568  ضریب تعدیل شده    0.638 ضریب تعیین

 Fآماره 
 سطح معناداري

9.024  
)0.000(      

  واتسون - ربین دو
  
1.66  

  آزمون چاو
 سطح معناداري

3.29  
  آزمون هاسمن    )0.000(

  سطح معناداري
38.65  

)0.000(  
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 گیرينتیجه
هاي گروه باشد که مورد توجه محققان، نهادها وهاي مطرح در حسابداري میکاري یکی از حوزهمحافظه

، دعاوي )حاکمیت شرکت هاي بدهی، اجرایی وقرارداد(چهار دلیل قراردادها  واتس. باشدذینفع متعدد می
 . کارانه تبیین نمودقضایی، قوانین و مقررات حسابداري و مالیات را براي حسابداري محافظه

 .کاري متمرکز شدندکاري بر روي کارایی قراردادها بـه عنوان نقش محافظهبیشتر ادبیات مربوط به محافظه
بسیاري از . تاکید شده است اي براي کاهش مالیاتبه عنوان وسیله کاريدر این پژوهش نیز بر روي محافظه

کاري یکی از سیاستمحافظه. دهند ها تمایل دارند بوسیله راهکارهاي متعددي، مالیات خود را کاهششرکت
به . مالیات و به تبع آن مالیات را کاهش دهند توانند با بکارگیري آن، سود قبل ازها میهایی است که شرکت

حال مادامی که شرکتی سودآور است و سود مشمول مالیات دارد، انگیزه دارد تا با تعویق انداختن شناسایی  هر
 .هاي خود را کاهش دهددرآمدهاي خود ارزش فعلی مالیات

کاري محافظه رفت با افزایش مالیات ابرازي و تشخیصی، انگیزهبا توجه به مبانی نظري مطروحه، انتظار می
هاي پذیرفته شده کارانه در شرکتاین پژوهش تاثیر مالیات بر عملکرد را بر حسابداري محافظه .بدافزایش یا

کاري، از مدل عملیاتی نمودن محافظه در این خصوص براي. بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داد
ا طی سه سال اخیر و مالیات هفلتهام و اولسون و براي مالیات بر عملکرد، از متوسط مالیات ابرازي شرکت

گردد بطور جداگانه استفاده ها ابالغ میتشخیصی که طی برگ تشخیص توسط سازمان امور مالیاتی به شرکت
 .گردید

در سطح  دهدنشان می1394الی  1384طی بازه زمانی ) شرکت -سال1076(شرکت  146نتیجه بررسی 
ها کارانه شرکتهمحافظ ها و حسابداريیات ابرازي شرکتدرصد، رابطه مثبت و معناداري بین مال 99اطمینان 

البته رد شدن . مشاهده نگردید کاريبا این حال رابطه معناداري بین مالیات تشخیصی و محافظه. وجود دارد
توسط اداره امور مالیاتی تعیین و برگ تشخیص مالیات به  مالیات. فرضیه دوم ریشه در شرایط محیطی دارد

گردد؛ عالوه بر اطالعات با تاخیر و پس از پایان سال مالی ابالغ می گردد و عموما اینابالغ می مودي مالیاتی
نمایند و وارد فرایند قانونی عموما به برگ تشخیص و مفاد آن اعتراض می ها نیزاین نظر به اینکه شرکت

ند؛ در نتیجه ممکن است رد گردشوند؛ برخی از این اطالعات به درستی و بطور کامل افشا نمیمربوطه می
هاي مربوطه باشد که البته مستلزم بررسی بیشتر و تحقیق به شرایط محیطی و محدودیت شدن فرضیه مربوط

  .باشدجداگانه در این خصوص می
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یکی از  توان اظهار نمود که مالیات،بر این اساس و مطابق با مبانی نظري مطرح شده در حسابداري می
کارانه حسابداري محافظه ها سعی دارند با اعمالکارانه باشد که شرکتحسابداري محافظههاي اعمال انگیزه

  . مالیات خود را کاهش دهند
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