
  
  1396ماه شهریور  ونه،سیشماره                                                             هاي مدیریت و حسابداري  ماهنامه پژوهش

112 

 

هاي مالیاتی) با تغییرات سودآوري در ها (مشوقمعافیتبررسی ارتباط بین 
  دار تهرانهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهاشرکت

 
  رادالدین حسینیشجاع سید

  واحد شمال تهران یدانشگاه آزاد اسالم يکارشناس ارشد حسابدار
  

سودآوري و تغییرات مالیاتی)  يها (مشوق ها یتهدف از پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین معاف - چکیده
وهش براساس سه شاخص پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. تغییرات سودآوري در این پژ يها شرکت

)ROA, ROE, ROI .پژوهش حاضر از جمله تحقیقات توصیفی و همبستگی و به لحاظ ) محاسبه شده است
تولیدي پذیرفته شده در  يها باشد. جامعه آماري مطالعه شامل کلیه شرکتهدف، از نوع مطالعات کاربردي می

 جهت الزم شرایط ابتدا روش این در. است حذفی گیرينمونه باشد. و روشتهران می بورس اوراق بهادار
 97 فوق شرایط به توجه با. گردید حذف مذکور شرایط فاقد هاي نمونه سپس و شده تعریف نمونه انتخاب
 به از پس. شد گرفته نظر در پژوهش این آماري جامعه عنوان به 1392 الی 1389 زمانی دوره طی در شرکت

 ایجاد براي نمونه، هاي شرکت مالی هاي صورت و نوین رهاورد داده گاهپای از نیاز مورد اطالعات آوردن دست
 ترکیبی هاي داده از استفاده با چندمتغیره خطی رگرسیون از فرضیه آزمون براي و excel افزارنرم از داده پایگاه

 بین داد نشان ها فرضیه آزمون از حاصل نهایی نتایج گردید استفاده Eviews اقتصادسنجی افزارنرم و) دیتا پنل(
 و) ROA( ها دارایی بازده تغییرات بین قبل، سال معافیت نسبت و) ROE( سهام صاحبان حقوق بازده تغییرات

 معنادار رابطه قبل سال معافیت نسبت و) ROI( گذاريسرمایه بازده تغییرات بین و قبل سال معافیت نسبت
 به مربوط ازتغییرات حاصل سودآوري در مالیاتی هاي مشوق و ها معافیت بینیپیش قدرت میزان و. دارد وجود
 بازده تغییرات و) ROE( سهام صاحبان حقوق بازده تغییرات از حاصل سودآوري به نسبت گذاريهسرمای بازده

  .است بوده باالتر)) ROA( ها دارایی
 .بهادار اوراق بورس سودآوري، تغیرات مالیاتی، هايمشوق ها،معافیت :کلیدي کلمات

  
  مقدمه

) مطالعات و 2013، 1. (پل و جنکینزرود یسود از جمله اطالعات بااهمیت در تصمیمات اقتصادي به شمار م
پژوهشی را در تاریخ حسابداري  يها و بیشترین تالش ینتر انجام شده دربارة سود، یکی از پرحجم يها پژوهش

ربخشی مدیریت و وسیلۀ ـسنجش اث ار. سود به عنوان راهنماي پرداخت سـود تقـسیمی، ابزدهد یتشکیل م
                                                             
1. Poole & Jenkins 
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گران مالی بوده است گذاران، مدیران و تحلیل، همواره مورد استفادة سرمایهها یريگارزیابی تصمیم بینی وپیش
ها را شناسایی  ). بر همین اساس، محققان بسیاري سعی کردند عوامل مؤثر بر سودآوري شرکت1373 (ثقفی،

که محصوالت خود را از طریق  ییها ر تحقیقـی به این نتیجه رسیدند شرکت)، د2006( 1کنند. وانگ و هونگ
  اند.  ، سودآوري روبه رشدي داشتهکنند یاینترنت و تحویل در محل، به مشتري عرضه م

که در این تحقیق پارامترهایی مانند نوع صنعت، اندازة شرکت، عمر، نسبت سرمایه به دارایی، نظر به این
اند، یکی از  یی و هزینۀ تبلیغات شرکت به عنوان عوامل مؤثر بر سودآوري بررسی شدهنسبت بدهی به دارا

قانونی  هاي یتمالیاتی است. معاف هاي یتداشته باشد، معاف یرها تأث بر سودآوري شرکت تواند یعواملی که م
درآمد مشمول مالیاتی که طبق قانون و مقررات موضوعه مالیاتی قابل کسر  شود یمالیاتی، به امتیازاتی اطالق م

). مالیات یکی ازمهمترین ابزارها در جهت تخصیص منابع 2014 ،2و مالیات متعلقه است (رامینا و همکاران
بر آن است. اخذ مالیات از یک فعالیت خاص یا  مرتبط هاي اقتصادي، توزیع مجدد درآمد و تأمین هزینه

طق خاص، عموماً در جهت تخصیص بهینه منابع صورت و برخی منا ها اعطاي معافیت مالیاتی به برخی فعالیت
توان به روش معافیت  هاي مالیاتی انواع مختلفی دارد که از آن جمله می). محرك13،1375گیرد (مستعانی،  می

گذاري و اعتبار مالیاتی هاي استهالك فزاینده و محاسبه فوري مخارج سرمایه اي، نرخمالیاتی کامل یا دوره
شود و در نتیجه  ). مالیات حجم نسبتاً بزرگی از درآمد را شامل می11،1380اشاره نمود (آقایی،گذاري سرمایه

ها باید در  ها دارد. اما این معافیت گذاران و سهامداران شرکتمعافیت مالیاتی تأثیر فراوانی در انگیزه سرمایه
قاط ضعف و تهدیدات محیطی راستاي هدایت اقتصادي اعمال شوند و به عبارت دیگر راهکاري در رفع ن

دارند  باشند، چرا که اگر در محل مناسب خود تزریق نشوند نه تنها باري از دوش مشکالت اقتصادي بر نمی
جاست که الگوهاي معافیت مالیاتی همواره شوند. بنابراین به ها به بخش دولتی می بلکه موجب وابستگی شرکت

هاي مالیاتی اگر به  و مکان، تجدید یا اصالح شوند. بنابراین، معافیتمورد بررسی قرار گیرند و به اقتضاي زمان 
ریزي مورد گذاري شوند و اگر بدون برنامهتوانند مشوق سرمایه اي مناسب اعمال شوند میموقع و به گونه

اقتصادي را باعث گردند. لذا الگوهاي معافیت  يها استفاده قرار گیرند ممکن است وابستگی و تضعیف بخش
الیاتی باید همواره بررسی و بازنگري شوند و راهکارهاي جدید متناسب با شرایط جدید ارائه شوند. لذا با م

شود  اقتصادي، در این تحقیق سعی می هاي يگذارهاي مالیاتی در سرمایه ها و معافیت توجه تأثیر فراوان مالیات
تولیدي  يها ه از نظر مدیران، شرکتک يها هاي مالیاتی در افزایش سودآوري شرکت رابطه بین معافیت

                                                             
1. Wang & Hong. 
2. Rumina, Balandina & Bannova 
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در شهر تهران بررسی شود تا در حد  اند یاتیپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مشمول معافیت مال
هاي  هاي معافیت مالیاتی در راستاي حمایت امکان گامی هر چند ناچیز، در جهت هدفمندتر نمودن سیاست

تشویق و معافیت  يس سؤال اصلی پژوهش این است که آیا سازوکارهابر این اسا .بخش دولتی برداشته شود
  ؟شود یقانون مالیاتی منجر به سودآوري م

 
  ها عوامل مؤثر بر سودآوري شرکت

  نوع صنعت -
سودآوري از صنعتی به صنعت دیگر، تغییرات  يها سودآوري صنایع مختلف معموالً یکسان نیست و نسبت

و حتی گاهی در  باشد یسودآوري متغیري است که در رابطه مستقیم با ریسک م داشته باشد. تواند یاي معمده
آن یک رابطه خطی ترسیم و بیان شده است. معموالً سودآوري گذشته موجب انتظار  ها ینادبیات مالی ب

. و بین سودآوري مورد انتظار و ریسک یک رابطه مستقیم وجود دارد. رقابت و گردد یسودآوري در آینده م
فعال در هر صنعت و شدت رقابت و انحصار در بین صنایع مختلف معموالً یکسان  يها حصار بین شرکتان

به همدیگر رقابت را در  هاآن ها و نزدیک بودن سطح کیفی محصوالت نیست. در برخی از صنایع تعدد شرکت
به تبع آن بازدهی سهام  و هاشرکت ینتشدید نموده است و هر چه این رقابت بیشتر باشد بازدهی ا هاآن ینب

ها از احتمال نوسان بیشتري برخوردار خواهد بود واین موضوع ریسک بالقوه شرکت را تحت تأثیر قرار  آن
محصوالت در  ي داده و از این جهت موجب افزایش هزینه سرمایه آن خواهد شد. ساختار بهاي تمام شده

  متفاوت است. فعال در هر صنعت يها صنایع مختلف و حتی در بین شرکت
  

  اندازة شرکت -
که  دانند یرا مبین اندازه م ییها اندازه شرکت بیانگر حجم و گستردگی فعالیت شرکت است، غالباً شاخص

شرکت به طرق مختلفی، از  ي ). اندازه62: 1385را (طرفی، عملکرد شرکت را نشان دهد نه ظرفیت فیزیکی آن
شرکت، ارزش بازار یا دفتري سهام  هاي ییري مجموع داراجمله: میزان فروش شرکت، ارزش روز یا دفت

عادي، ارزش بازار یا دفتري حقوق صاحبان سهام، نسبت قیمت به سود، نسبت ارزش دفتري سهام به ارزش 
کـه در این پژوهش براي تعیین اندازه  شود یگیري مبازار آن، تعداد پرسنل و یا ترکیبی از عوامل مذکور اندازه

شرکت استفاده شده است. اندازه بر ساختار مالی و  هاي ییریتم طبیعـی ارزش دفتري داراشرکت از لگا
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ها پژوهش به این نتیجه  ) طی سال1986) و بمبر (1997سودآوري شرکت مؤثر اسـت. پژوهشگرانی مثل برك (
وري کمک تر باشد فعالیت آن بیشتر است که این امر بـه سودآ که هر چه اندازه شرکت بزرگ اند یدهرس

 توانند یتر از اعتبار بیشـتري در بازارهاي جهانی سرمایه برخوردارند و مبزرگ يها . همچنین شرکتکند یم
  ).64: 1385 با بهره کمتر اخذ کنند (طرفی، ییها وام
  عمر شرکت -

افزایش عمر شرکت سبب افزایش تجربۀ نیروي انسانی شرکت شده و تجربۀ نیروي انسانی موجب خواهد 
وري و سودآوري تر انجام شود. این موضوع نیز بهرهکه فرآیند تولید محصول در زمان کمتر و هزینۀ پایینشد 

). تحقیق دیگري عکس موضوع مزبور را 1993، 2و بوسالنگام 1993، 1بیشتر را در پی خواهد داشت (باگوتی
- 1988 يها دي را براي سالهن يها )، تأثیر عمر شرکت بر سودآوري شرکت2004. ماجومدار (دهد ینشان م
ترند. قدیمی يها تر سودآورتر از شرکتجوان يها وي نشان داد که شرکت هاي یافتهبررسی کرد.  1994

  اي بین عمر شرکت و سودآوري آن وجود ندارد.)، نیز در تحقیق خود نتیجه گرفتند رابطه1995ریتولد و شیپر (
  نسبت سرمایه به دارایی -

کوچک و بزرگ مشابه است با این  يها )، نشان داد رفتار شرکت2000( 3و و دیگرانمطالعه تجربی وي فی
همچنین،  .شود یتر م کوچک يها بزرگ، بیشتر از شرکت يها تفاوت که رابطۀ سرمایه و سودآوري درشرکت

ا بزرگ، نسبت سرمایۀ کمتـري در مقایـسه بـ يها ها، مشخص کرد که شرکت با مقایسۀ ساختار سرمایۀ شرکت
  کوچک است. يها بزرگ، بیشتر از شرکت يها کوچک دارند و نسبت بدهی شرکت يها شرکت

  نسبت بدهی به دارایی -
مالی از طریق بدهی، تمایل دارند از این طریق نیازهاي مالی شرکت  ینها به دلیل مزایاي تأم مدیران شرکت

پی دارد و این موضوع باعث خواهد شد که  کنند، اما تأمین مالی از طریق بدهی، هزینۀ بهره را در ینرا تأم
مالی کنند. در  ینتأم هاي ینههاي آیندة صرف پرداخت هزها بخشی از درآمدهاي خـود را در سال شرکت

)، در 2005( 4). چـن و اسـترانگ1381ها کاهش خواهد یافت (سیدنژاد و آقایی،  نتیجه، سودآوري آیندة آن
ها  چینی تأثیري بر سودآوري آن يها افزایش نرخ بدهی به دارایی شرکت تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که

                                                             
1. Bhagwati. 
2. Bhoothalingam. 
3. Wei Fu et, al. 
4. Chen & Strange. 
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 يها )، نیز در تحقیق خود بـه این نتیجه رسید که افزایش نرخ بدهی به دارایی شرکت2007( 1دارد. ایروتس
 ) نشان دادند، بدهی بر سودآوري2000ها را به دنبال دارد. وي فیو و دیگران ( یونانی، کاهش سودآوري آن

) ارتباط ارزش 1995( 2کوچک و بزرگ مشابه بود. راجان و زینگالس يها شرکت يتأثیر منفی دارد. نتایج برا
را در کشورهاي آمریکا، انگلیس،  ها ییبه حقوق صاحبان سهام با فروش و نسبت بازده دارا ها یدفتري بده

ریب همبستگی بررسی کردند و نتیجه گرفتند ایتالیا، آلمان، فرانسه، ژاپن و کانادا با استفاده از رگرسـیون و ض
  که همبستگی مشاهده شده بین متغیرها، اغلب مبهم و حل نشده است. 

  هزینۀ تبلیغات -
هدف از تبلیغات، معرفی محصوالت به مشتریان است و مشتریان براسـاس تبلیغـات انجام گرفته، با کیفیت، 

تبلیغات تأثیر مستقیم بر فروش دارد و افزایش میزان  . به طور کلیشوند یها آشنا م قیمت و خدمات شرکت
)، ضمن بررسی 1984( 4). ماتوس2002 ،3فروش نیز بر سود شرکت نیز مؤثر است (رابینسون و استوك

 5ات تلویزیونی بیشترین تأثیر را بر سودآوري دارد. لیغمختلف تبلیغات، به این نتیجه رسید که تبلی هاي یوهش
ق خود به این نتیجه رسید که بین تبلیغات و حجم فروش و افزایش سودآوري رابطۀ مثبت )، نیز در تحقی2002(

  داري وجود دارد. معنی
  

  برخی از تحقیقات مرتبط
) در پژوهشی نشان داد علل عمده اختالف بین سود ابرازي و درآمد مشمول مالیات به 1377( روستا و همکاران

) در 2014( 6گردد. رامینا و همکاران اري و قوانین مالیاتی باز میاختالف بین اصول و استانداردهاي حسابد
) پیشنهاد RFمالیاتی را در فدراسیون روسیه ( يها پژوهشی در خصوص بررسی وضعیت فعلی سیستم مشوق

سود را بر روي سطح درآمدهاي بودجه تعیین کرد.  یرتأث توان یمالیاتی م يها و مشوق ها یتدادند با کمک معاف
) صورت گرفته رابطه بین سود مشمول مالیات ابرازي 1379قیق دیگري که توسط احدیان و دیگران (در تح

ها و درآمد مشمول مالیات قطعی شده توسط ممیز مالیاتی بررسی شده نتایج نشان داد وجود  توسط شرکت

                                                             
1. Eriotis. 
2. Rajan & Zingales. 
3. Robinson & Stokes 
4. Mattos. 
5. Lee. 
6. Rumina, Balandina & Bannova, K. A. 
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) و هانلون 2004( 1یسیمباشد. لو و ن تفاوت معنادار بین درآمد مشمول مالیات قطعی شده توسط ممیز مالیاتی می
) در تحقیقات خود دریافتند که تفاوت بین درآمد مشمول مالیات و سود ابرازي به طور سیستماتیک با 2005(

) کیفیت سود پایین را براي 2006و دیگران ( یرزرشد سود، بازده سهام و پایداري سود در ارتباط است. آ
. چن و شود ینسبتاً باالیی را شامل م 2الم تعهدي غیرعاديها اق در نظر گرفتند که سود آن شرکت ییها شرکت

ریزي مالیاتی و مدیریت سود بر نسبت سودمندي سود دفتري و ) در تحقیقی به بررسی اثر برنامه2007دیگران (
ریزي مالیاتی باال نسبت به با برنامه يها درآمد مشمول مالیات پرداختند. به این نتیجه رسیدند که شرکت

ي با برنامه ریزي مالیاتی پایین از سودمندي کمتري برخوردار هستند. همه مطالعات انجام شده قبلی یا ها شرکت
  .اند مشمول مالیات با کیفیت، سودآوري و یا مدیریت سود پرداخته ينقش درآمدها

  
  مدل مفهومی تحقیق

  

 
  فهومی تحقیقم. مدل 1شکل 

 

                                                             
1. Nissim 
2. Abnormal Accruals 
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) مالیاتی به عنوان متغیر مستقل است و تغییرات سودآوري است و يها (مشوق ها تیدر مدل فوق معاف
 يرهای) محاسبه شده است. به عنوان متغROA, ROE, ROIتغییرات سودآوري که براساس سه شاخص (

  .باشند ی. اندازه شرکت و عمر شرکت نیز متغیر کنترلی مباشند یوابسته م
  روش تحقیق

باشد. توصیفی و همبستگی و به لحاظ هدف، از نوع مطالعات کاربردي می پژوهش حاضر از جمله تحقیقات
 باشد. بهتهران می تولیدي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار يها جامعه آماري مطالعه شامل کلیه شرکت

 الزم شرایط ابتدا روش این در. است شده استفاده حذفی گیرينمونه روش از تحقیق نمونه انتخاب منظور
  .گرددمی حذف مذکور شرایط فاقد هاي نمونه سپس و شده تعریف نمونه انتخاب تجه
  

  متغیرهاي تحقیق
گیري، دستکاري یا متغیر مستقل، متغیر محرك یا درونداد است که به وسیله محقق اندازه 1مستقل: متغیر

آزمایشی، متغیر به وسیله محقق یا ارتباط آن با متغیر دیگر معین شود. در یک تحقیق غیر یرشود تا تأث انتخاب می
شود ولی متغیري است که از پیش وجود دارد و فرض شده است که بر متغیر وابسته اثر دارد.  دستکاري نمی

  ) مالیاتی است.يها (مشوق ها یتمستقل این تحقیق معاف یرهايمتغ
موضوعه مالیاتی قابل کسر  که طبق قانون و مقررات شود یقانونی مالیاتی، به امتیازاتی اطالق م هاي یتمعاف

مالیاتی موضوع مواد  هاي یتجمله به برخی از معافاز آن توان یدرآمد مشمول مالیاتی و مالیات متعلقه است و م
مستقیم و معافیت افزایش سرمایه اشاره نمود. با توجه به اینکه یکی از  هاي یاتقانون مال 145و  141، 138، 132
  قانونی مالیاتی است. هاي یتدر تعیین درآمد مشمول مالیات مربوط به اعمال معافمواد بروز اختالف  ینتر مهم

  
شود تا  گیري میوابسته مشاهده یا اندازه مالك است. متغیر   یا  پاسخ، برونداد  وابسته، متغیر متغیر 2وابسته: متغیر

ییرات سودآوري است. در این متغیر مستقل بر آن معلوم و مشخص شود. در این تحقیق متغیر وابسته تغ یرتأث
  ) محاسبه شده است.ROA, ROE, ROIتحقیق تغییرات سودآوري براساس سه شاخص (

  

                                                             
1. Indepentent Variable 
2. Dependent Variable 
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متغیر مستقل بر متغیرکنترل را  تا اثر دارد یتحقیق ثابت نگه م در است که محقق آن را یريمتغّ متغیرکنترل:
  است. این تحقیق متغیر کنترل اندازه شرکت، عمر شرکت بررسی کند. در

  نماییم:هاي زیر جهت آزمون فرضیات تحقیق استفاده میدر این تحقیق از مدل
ΔROAit = βo + β1 (Exemption) it-1+β2(Size) it+β3 (Age) it +Uj1 
ΔROIit = βo +β1 (Exemption) it-1+β2(Size) it+β3(Age) it +Uj2 
ΔROEit = βo +β1 (Exemption) it-1+β2 (Size) it +β3 (Age) it +Uj3 

 
 ROIi  ،ها یی: سودآوري براساس بازده داراROAiاند از  مزبور عبارت يها به طوري که متغیرهاي مدل
، اندازه Sizeiسودآوري براساس بازده حقوق صاحبان سهام،  ROEiگذاري، سودآوري براساس بازده سرمایه

  ).1391 است (مالنظري، عمر شرکت Ag1شرکت، 
به عنوان جامعه آماري این پژوهش در نظر گرفته  1392الی  1389ره زمانی شرکت در طی دو 97همچنین 

گیري و تعیین حجم نمونه و نیازي به نمونه شود یبا توجه به حجم پایین از روش سرشماري استفاده م. شد
 يها مالی شرکت يها پس از به دست آوردن اطالعات مورد نیاز از پایگاه داده رهاورد نوین و صورت نیست.

و براي آزمون فرضیه از رگرسیون خطی چندمتغیره با استفاده  excelافزار نمونه، براي ایجاد پایگاه داده از نرم
  استفاده خواهد شد. Eviewsافزار اقتصادسنجی ترکیبی (پنل دیتا) و نرم يها از داده

  
  هاي تحقیق: فرضیه

 سال قبل رابطه معنادار وجود دارد.) و نسبت معافیت ROEبین تغییرات بازده حقوق صاحبان سهام (

 ) و نسبت معافیت سال قبل رابطه معنادار وجود دارد.ROAها ( ییبین تغییرات بازده دارا

  .) و نسبت معافیت سال قبل رابطه معنادار وجود داردROIگذاري (بین تغییرات بازده سرمایه
  

 ها:آزمون فرضیه
) و نسبت معافیت سال قبل رابطه معنادار وجود ROEسهام (فرضیه اول: بین تغییرات بازده حقوق صاحبان 

 دارد.

 :مدل مورد استفاده براي آزمون فرضیه فوق به شرح زیر است 
ΔROEit = βo + β1 (Exemption) it-1+β2(Size) it+β3 (Age) it +Uj1 
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  لیمرF  مربوط به آزمون 1جدول 
 P-Value  درجه آزادي  مقدار آماره  آزمون

F 284/0  )449,2(  26/1  لیمر  
صدم معنادار نیست و  5) در سطح آلفاي F )26/1، آماره P-Valueبا توجه به نتایج آزمون چاو و میزان 

بنابراین مدل به صورت  توان رد کردنمی 95/0فرضبه صفر مبنی بر برابري عرض از مبداءها در سطح اطمینان 
Pool شود یارائه م.  

  poolرضیه اول به روش : مربوط به آزمون مدل براي ف2جدول 

  EGLS (Cross-section weights)متد:                                                   :ΔROE متغیر وابسته

 متغیر ضریب خطاي معیار tآزمون  prob  رابطه

 ضریب ثابت 97/15 065/0 4/243 001/0 معنادار و مثبت

 864/0 115/0 51/7 001/0 معنادار و مثبت
EX t-1 

  مالیاتی) هاي یت(معاف

 512/0 016/0 61/30 001/0 معنادار و مثبت
SIZE 

 (اندازه شرکت)

 -011/0 0003/0 -61/36 001/0 معنادار و منفی
EGE 

 (عمر شرکت)

382/0  
378/0 

  )R2( یینضریب تع
 )R2ajضریب تعدیل شده (

16/93  
001/0  

 Fآزمون 
  دوربین واتسون

96/1 

 
 %05براي همه ضرایب از  tکه احتمال آماره ئه شده در جدول فوق از آنجاییبا توجه به نتایج ارا

) و نسبت معافیت سال ROEدار بین تغییرات بازده حقوق صاحبان سهام (معنی، وجود رابطه باشد یتر م کوچک
  .. همچنین جهت رابطه مثبت و مستقیم استشود یدر نتیجه فرضیه فوق پذیرفته م توان رد کردنمیقبل 

درصد از  8/37بیانگر این است که  R2باشد این میزان  378/0تعدیل شده برابر یا  R2ان زهمچنین می
تبیین مالیاتی  يها و مشوق ها یتمعاف توسط )ROEتغییرات بازده حقوق صاحبان سهام ( تغییرات مربوط به



  
  1396ماه شهریور  ونه،سیشماره                                                             هاي مدیریت و حسابداري  ماهنامه پژوهش

121 

 

ضمن آماره معنادار است. در  %05) در سطح آلفاي f )16/93بینی با توجه به تابع که این میزان پیش باشد یم
  .که بیانگر نبود خودهمبستگی در مدل است 96/1دوربین واتسون نیز برابر با 

  
  گیريبحث و نتیجه

-همالیاتی در سودآوري حاصل از (تغییرات مربوط به بازده سرمای يها و مشوق ها تیبینی معافمیزان قدرت پیش
) و تغییرات ΔROEرات بازده حقوق صاحبان سهام (تغیینسبت به سودآوري حاصل از ( )ΔROI( گذاري

میزان رابطه معنادار است. همچنین بین اندازه  یرهااما در همه متغ ) باالتر بوده استΔROAها ( ییبازده دارا
  شرکت و سودآوري نیز رابطه معنادار وجود دارد.

 2/38، مالیاتی يها و مشوق ها تیمعاف گذاري توسطدرصد از تغییرات مربوط به بازده سرمایه 2/89در واقع 
درصد از تغییرات   1/30و  مالیاتی يها و مشوق ها تیمعافها توسط درصد از تغییرات مربوط به بازده دارایی

  قابل تبیین است.  مالیاتی يها و مشوق ها تیمعافها توسط مربوط به بازده دارایی
و به عنوان راهنماي  رود یتصادي بشمار مکه سود از جمله اطالعات بااهمیت در تصمیمات اقهمچنان

بینی و پرداخت سود تقسیمی و به عنوان ابزار سنجش اثربخش مدیریت است همچنین به عنوان وسیله پیش
گران مالی بوده است. بر گذاران، مدیران و تحلیلهاست همواره مورد استفاده سرمای ها یريگارزیابی تصمیم

ها را شناسایی کنند. یکی از  اند عوامل مؤثر بر سودآوري شرکت کردههمین اساس محققان بسیاري سعی 
مالیاتی است که  يها و مشوق ها یتداشته باشد معاف یرها تأث بر سودآوري شرکت تواند یعوامل مؤثر که م

  ابزار جهت تخصیص و بهینه منابع اقتصادي، توزیع مجدد درآمدها است. ینتر مهم
فراوانی در  یردر نتیجه معافیت مالیاتی تأث شود یبزرگی از درآمد را شامل م که مالیات حجم نسبتاًهمچنان

باید در راستاي هدایت اقتصادي اعمال  ها یتها دارد اما این معاف گذاران و سهامداران شرکتهانگیزه سرمای
مالیاتی بدون  يها مالیاتی نگریسته شود ایجاد مشوق هاي یتها و معاف شود، چنانچه از منظر دیگر به نقش مشوق

ناپذیري از نظام مالیاتی ها به بخش جدایی سبب تبدیل شدن این مشوق تواند یرویه مریزي شده و بیبرنامه
ها و کاهش بازدهی  و مشوق ها یتاقتصادي به معاف هاي یت(حداقل در شرایط فعلی)، استمرار وابستگی فعال

در  شود یها شود در نتیجه توصیه م تصادي صنایع و بنگاهمالی و اق يها و ایجاد انحراف در شاخص ها یتفعال
پذیر باشد، مشوق گذاري کششاین خصوص متخصصین مالیاتی توجه الزم را داشته باشند. زیرا چنانچه سرمایه

بخشی از اثرات نامطلوب بر  تواند یاین سیاست در بلندمدت م 	.شود یگذاري اضافی ممالیاتی منجر به سرمایه
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گذاري اضافی خیلی کم و کشش باشد، سرمایهگذاري بیمالیاتی را جبران کند. و اگر سرمایهدرآمدهاي 
هر  .و درآمد مالیاتی از دست رفته نیز جبران نخواهد شد شود یگذاران مثروت بادآورده زیادي نصیب سرمایه

العه در محل مناسب خود ارائه نظامی در عین داشتن مزایا، معایبی را نیز به همراه دارد و چنانچه نظام مورد مط
 شود یها به بخش دولتی م بلکه موجب وابستگی شرکت دارد ینشود نه تنها باري از مشکالت اقتصادي بر نم

بنابراین بجاست که الگوي معافیت مالیاتی همواره مورد بررسی قرار گیرد تا به اقتضاي زمان و مکان تجدید و 
گذاري و همچنین افزایش ترخ بازده مورد همشوق سرمای تواند یال شود ماصالح گردد و اگر به موقع و بجا اعم

انتظار و ایجاد اشتغال و افزایش تولید و ثروت و باال رفتن درآمد سرانه افراد و در نهایت باعث باالرفتن تولید 
 اي با عنوان نقش) در مقاله2002( 1زي و همکاران ناخالص ملی در جامعه خواهد شد در این خصوص

و  3) و هانلون2002( 2به موارد مذکور زده است. شولین ییدگذاري مهر تأهمالیاتی در سرمای يها مشوق
) در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که درآمد مشمول مالیات از قدرت توضیحی 2005همکاران (

  .معناداري براي سود برخوردار است
  

 منابع
ها و سود قطعی  رابطه بین سود مشمول مالیات ارائه شده توسط شرکت بررسی). «1379احدیان، فاطمه. ( )1

 .نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهرانپایان» تشخیص داده شده توسط ممیز مالیاتی

، فصلنامه »اثربخشی مالیات بر نابرابري و توزیع درآمد در ایران«)، 1386زاده بالی، میررستم (اسداله )2
 .49، شماره تخصصی مالیات سال شانزدهم

و علوم  یریت). کاربرد اقتصادسنجی در تحقیقات حسابداري، مد1389( یلیافالطونی، عباس؛ نیکبخت، ل )3
  اقتصادي، تهران، انتشارات ترمه.

هاي کشاورزي در نظام مالیاتی، انتشارات پایگان، معافیت زیربخش )، بررسی1380محمد (آقایی، ااهللا )4
 .تهران

حسابداري و حسابرسی،  هاي ی، بررس»رفتار سود حسابداري«)، 1373لی، (ثقفی، علی و آقایی، محمدع )5
  .5- 21شماره نهم، ص 

                                                             
1. Zee, H. H., Stotsky, J. G., & Ley 
2. Shevlin 
3. Hanlon 
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سطح اشتغال در  ها و مخارج) بر هاي مالی (مالیات )، اثر سیاست1382-83زاده، زیور و همکاران (حاتمی )6
 .، طرح تحقیقاتی پژوهشکده امور اقتصادي80-1338هاي ایران طی سال

مدیریت مالی، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم  ).1384( ، علیرسائیانپا ؛جهانخانی علی )7
 .هاانسانی دانشگاه

هاي پذیرفته شده در  ). عوامل مؤثر بر سودآوري شرکت2008فرازمند ( ،دستگیر ،سیدحسین ،سجادي )8
  ).3(42	،مجله تحقیقات اقتصادي	بورس اوراق بهادار تهران.

هاي حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی  رت سود حسابداري ابرازي شرکتعلل مغای) «1380سفیري ( )9
ارشناسی ارشد، کنامه ، پایان»با سود مشمول مالیات قطعی توسط سازمان مالیاتی (استان آذربایجان شرقی)

 تهران.

 شناسی.افزار ایویوز، تهران، نشر فرهنگ) اقتصادسنجی همراه با نرم1390( یسوري، عل )10

هاي مستقیم و غیرمستقیم بر متغیرهاي کالن )، بررسی آثار ترکیب مالیات1379هناز (م رنجبریزدي، )11
 .دانشگاه تهران نامه کارشناسی ارشد،گذاري، پایانتورم و سرمایه اقتصادي با تأکید خاص بر

-ن، پایا»بررسی موارد خوداظهاري مالیاتی در ایران و ارائه راهکارهاي الزم « )1380( گرجی، محمدرضا )12
  مرکز.  ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران نامه کارشناسی

 .)، شرکت و گسترش عدالت اجتماعی، انتشارات وزارت تعاون1375مستعانی، محمدحسین ( )13

ررسی محتواي اطالعاتی تفاوت مالیات ابرازي و قطعی و ب )1391( برجی، حمیداحمد، زارعیان مدرس، )14
 ، سال ششم، شماره هفدهم. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداري مدیریت ،هاارتباط آن با کیفیت سود شرکت
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