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 مقدمه
 مشروعیت یمایه مالیات است. برخوردار ایویژه اهمیت از هادولت مالی تأمین در مالیاتی درآمدهای امروزه

 در پاسخگویی به موظف دولت و شوندمی حق صاحب آن، پرداخت یواسطهبه ملت و است حاکمیت یك

 بازنگری لزوم جهان، هایکشور سایر با آن مقایسه و کشور مالیاتی مهم هایشاخص بررسی است. آن برابر

 خصوصبه جامعه اقشار مالیاتی فرهنگ افزایش و کشور مالیاتی نظام بهبود برای مسئوالن و کارشناسان

 طریق از دولت درآمدی منابع از ایعمده بخش ها،کشور اکثر در دهد.می قرار تأکید مورد را مسئوالن

 این در است. متفاوت کشورها میان در عمومی هایدرآمد کل از مالیات سهم اما شودمی تأمین مالیات

 ازآنچه همواره هاکشور مالیاتی هایدرآمد تا است شده باعث هاکشور در1مالیاتی فرار و اجتناب میان،

 مهم بسیار هایموضوع ازجمله بنابراین، ایران(. و آمریکا متحدهایاالت باشد)نظیر کمتر است شده برآورد

 و آن بر مؤثر عوامل و مالیاتی فرار و اجتناب بحث است، موردتوجه هاپژوهش اکثر در حاضر حال در که

 مشمول درآمد روی که مالیاتی اجتناب هایراهبرد برای مدیران [.2شود]می حاصل آن از که است نتایجی

 در مالیاتی امور سازمان برای پژوهش این نتایج ،روازاین هستند. قائل زیادی ارزش گذاردمی تأثیر مالیات

 دارای حسابرس انتخاب جهت در هاشرکت برای همچنین و مالیاتی اجتناب بر مؤثر عوامل شناسایی جهت

 باشد.می زیادی اهمیت

 های خالء از استفادهسوء واسطه به پرداختی هایمالیات کاهش جهت در تالش مالیاتی، اجتناب از منظور

 هایخالء از استفاده نوعی درواقع مالیات، از اجتناب اما قانونی، تخلف نوعی مالیاتی فرار [.18است] قانونی

 مالیاتی، اجتناب کهازآنجایی بنابراین، است. مالیات کاهش جهت در مالیاتی قوانین در قانونی و مقرراتی

 اجتناب چون و باشد دید معرض در مالیاتی فرار از بیشتر که رسدمی نظر به است قانونی ظاهربه فعالیتی

 ایکنندهمحدود قوانین عمده طوربه و است مالیاتی مزایای از استفاده جهت معین ایمحدوده در مالیاتی

 درگیر هاشرکت از بسیاری رسدمی نظر به بنابراین، [،3ندارد] وجود مالیاتی اجتناب کنترل زمینه در

حائز  هاشرکت در مالیاتی اجتناب سطح بر تأثیرگذار عوامل تعیین دلیل همین به و باشند مالیاتی اجتناب

 مالیات از اجتناب بر مؤثر عوامل تعیین دنبال به پژوهش این استدالل این اساس بر است. زیادی اهمیت

 اجتناب با حسابرسی موسسه اندازه و حسابرس نظر اظهار آیا که باشدمی سوال این به پاسخ درپی ویژهبه و

 خیر. یا دارند رابطه مالیاتی

 پژوهش نظری مبانی

  مالیات از اجتناب
 است ممکن مودی هدف، این به دستیابی برای است. اشمالیاتی بدهی کاهش مالیات، مودی هر هدف

 یعنی مالیاتی ریزیبرنامه مالیاتی. فرار و مالیات از اجتناب مالیاتی، ریزیبرنامه دهد: انجام را زیر روش سه

 اساسی روش سه توسط مالیاتی ریزیبرنامه در است. مالیات کاهش جهت در مالی هایتالش دادنترتیب

  طریق از مالیاتی بدهی از بخشی پرداخت -3 و مالیاتی معافیت -2 تخفیف، یا کسری یك گرفتن -1

                                                           
1 Tax Avoidance and Evasion  
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 هایتالش برای کلی واژه یك مالیاتی فرار شود.می انجام مالیات کاهش آن، ازای در فعالیت یك انجام

 مالیات مودی یعنی مالیاتی فرار است. قانونیغیر صورتبه مالیات نپرداختن برای حقوقی و حقیقی افراد

 نادرست صورتبه را مالی هایگزارش یا کند پنهان را درست اطالعات و مالی هایصورت عمدی صورتبه

 مالیاتی بدهی کاهش باعث که قانونیغیر روش هر نماید. ارائه مالیاتی بدهی کاهش برای مالیاتی مقام به

 واقعیت از بیشتر اظهار آن، واقعیت از کمتر اظهار یا درآمد کردن پنهان شود.می محسوب مالیاتی فرار شود

 مالیاتی، اجتناب شوند.می محسوب مالیات از فرار هایراه ازجمله قوانین نقض و مقادیر تحریف ها،هزینه

 قوانین خطوط شکستن بدون و قانونی خالءهای از استفاده با پرداختی هایمالیات کاهش جهت در تالش

 [.7است] مالیات قوانین چارچوب درون و

 است مطرح آن در کنترل از مالکیت جدایی موضوع که هاییشرکت مورد در بیشتر مالیاتی اجتناب بحث

 یا و گریزیریسك و شدنجریمه و کشف احتمال وجود خاطر به حقیقی افراد زیرا شود،می عنوان

 در ولی [،6شوند]می مالیاتی اجتناب و فرار درگیر کمتر اجتماعی، یوظیفه مثل درونی هایانگیزه

 تا و باشند خود شخصی منافع دنبال به مدیران که دارند انتظار سهامداران معمول، طور به هاشرکت

 برای انتظار مورد اضافی هایهزینه از بیشتر احتمالی هایبدهی کاهش از حاصل اضافی منافع که مادامی

 مالیاتی اجتناب بنابراین، هستند. مالیاتی اجتناب افزایش و مالیاتی هایبدهی کاهش دنبال به باشد، هاآن

 منافع که شود مالیاتی تصمیمات به منجر است ممکن و باشد نمایندگی نظریه از انعکاسی تواند می

 یافتن مدیره، هیات و سهامداران روی پیش هایچالش از یکی رو، این از کند. دنبال را مدیر شخصی

  [.19برسانند] حداقل به را نمایندگی هایهزینه تا است کنترلی هایانگیزه و هاروش

 مالیات از اجتناب و اظهارنظر نوع

 اظهارنظر کند.می ایفا شرکت مقررات و قوانین کامل رعایت و صحت ارزیابی در اساسی نقش اظهارنظر نوع

 رو، این از [.15باشد]می شرکت سوی از قوانین صحیح رعایت عدم دهندهنشان )غیرمقبول( شده تعدیل

 که دیگر هایشرکت به نسبت اند کرده دریافت مقبول غیر اظهارنظر خود حسابرسان از که هاییشرکت

 در هاشرکت مدیران برخوردارند. بیشتری مالیاتی فرار و اجتناب از اند کرده دریافت مقبول نظر اظهار

 قرار فشار تحت سهامداران سوی از کنند دریافت خود حسابرسان سوی از غیرمقبول اظهارنظر صورتیکه

 اثر مقبول گزارش طریق از که کنند اقدام ایی گونه به آتی سنوات در نمایندمی سعی لذا گرفت خواهند

 یك مالی مدیران سوی از مقبول گزارش یك اخذ همچنین نمایند. برطرف را قبلی های گزارش منفی

 گزارش یك دریاقت منظور به کنند می سعی نتیجه در شودمی تلقی هاآن برای خوب سابقه و رزومه

 منجر است ممکن همچنین مقبول گزارش دریافت نمایند. اجرا احسن نحو به را مقررات و قوانین مقبول،

 در گرفت نتیجه توانمی بنابراین شود. هم مدیر به سهامداران عمومی مجامع سوی از پاداش ارائه به

 کامل طور به را مقررات و قوانین مدیران احتماال شود صادر حسابرس مقبول غیر اظهارنظر صورتیکه

 متعاقب و مالیات مشمول و اظهاری سود به مربوط محاسبات به مربوط آن از بخشی که اند نکرده رعایت

 از اجتناب افزایش با احتماال غیرمقبول اظهارنظر که گفت توان می نتیجه در باشد.می مالیات هزینه آن

  است. همراه مالیات
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 مالیات از اجتناب و حسابرسی موسسه اندازه
 برای کشف قابلغیر و مناسب بسیار ایگزینه مالیات هزینه مالیات، به مربوط محاسبات پیچیدگی علت به

 سودهای و ذخایر ارزشیابی مثل اختیاری اقالم مالیات، هزینه برآورد در که آنجایی از است. سود مدیریت

 مالیاتی هایمشوق مالیاتی، های معافیت مثل عواملی وجود دلیل به همچنین و گذارندتاثیر نشده تقسیم

 و مالیاتی متعدد قوانین وجود و آن استهالک ینحوه و سرقفلی ارزش برآورد صادرات، به مربوط

 کند.می مشکل دچار مالیات هزینه تفسیر در را مالی هایصورت کنندگاناستفاده مربوطه، هایپیچیدگی

 اقالم درستی و منطق توانندمی خود مالیاتی  دوایر و هابخش یاری و کمك با حسابرسان زمینه، این در

 حسابرسان زیرا کنند، ارزیابی بهتر تحلیلگران و سهامداران به نسبت را مالیات برآورد در شدهمنظور

 برای مالیات هزینه از هاشرکت استفاده چگونگی مورد در کافی اطالعات و دانش دارای مالیاتی، متخصص

 مالیاتی اجتناب سطح تعیین در مهمی عامل تواندمی حسابرس تخصص بنابراین، هستند. مالیاتی اجتناب

 گزارشگری برای را مالیاتی اهداف برای شدهانتخاب هایروش زمانی مدیران، این، رغمعلی شود. محسوب

 کار، این منافع جمله از باشد. آن هایهزینه از بیشتر کار، این منافع که برندمی بکار بالعکس، و مالی

 کهصورتی در (.9بود) خواهد مالیاتی سازمان طرف از احتمالی جرایم و اضافی هایرسیدگی از دوری

 یك حسابرسی سازمان که آنجایی از باشد، حسابرسی سازمان رسیدگی مورد واحد حسابرسی موسسه

 شود می بینی پیش گیرد، می نظر در را آن تابعه واحدهای و دولت منافع بیشتر و است دولتی واحد

 موسسات ولی نماید گزارش سهامداران عمومی مجامع به را قوانین زدن دور از ناشی مالیاتی اجتناب

 گزارش را قوانین کامل رعایت عدم موارد این اینکه بر عالوه حسابرسی( سازمان از دیگر)غیر حسابرسی

 روش خود، آتی درآمدهای افزایش و رسیدگی مورد واحد با رابطه حفظ برای است ممکن بلکه کنند نمی

 [.15نماید] پیشنهد خود رسیدگی مورد واحد به را قانونی خالءهای طریق از مالیات از اجتناب های

 سازمان رسیدگی مورد واحد حسابرسی موسسه اگر که است این بر فرض پژوهش این در بنابراین

  یابد. می کاهش مالیات اجتناب احتماال باشد حسابرسی

 پژوهش پیشینه

 خارجی هایپژوهش

 چنین "مالیاتی اجتناب کاهش در حسابرس نقش آزمون" عنوان تحت پژوهشی در (2015) 1یم و تان

 صورت و عملکرد بر درآینده مستقل حسابرسان که هستند جریان در مدیران که زمانی که کنندمی عنوان

 اعمالی انجام از را آنها تواند می حدودی تا کرد خواهند رسیدگی و نظارت آنها توسط شده تهیه مالی های

 به موضوع این که کنندمی بیان همچنین .آنها کند منع گردد مالیاتی فرار درنهایت و تقلب به منجر که

 حسابرسی موسسه که بداند اقتصادی واحد اگر که معنا این به دارد بستگی نیز کننده حسابرسی موسسه

 (2012)2همکاران و گوایر مك [.25بود] خواهد بیشتر پیشگفته اثر است مطرح و بزرگ موسسه یك ها آن

                                                           
1 Tan, F., & Yim, A 

2 McGuire  et al. 
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 پژوهش نتایج پرداختند. هاشرکت مالیاتی اجتناب سطح و حسابرسان مالیاتی تخصص رابطه بررسی به

 صاحبکاران باشند صنعت در مالیاتی متخصص یك حسابرسی موسسات که زمانی بود این بیانگر هاآن

 هاآن حسابرس که هاییشرکت به نسبت کنندمی دریافت موسسات این از را مالیاتی خدمات که هاآن

 هاییشرکت بود آن از حاکی نتایج دیگر، سوی از هستند. مالیاتی اجتناب درگیر بیشتر نیست، متخصص

 دارای هستند مالیاتی( و مالی تخصص از صنعت)ترکیبی کلی متخصص هاآن حسابرسی موسسات که

 ترکیب با کلی متخصصان دیگر عبارت به هستند. هاشرکت سایر به نسبت باالتری مالیاتی اجتناب سطح

 دو هر از خود مشتریان نفع به مالیاتی هایاستراتژی توسعه و بهبود جهت خود مالی و مالیاتی تخصص

 بین ارتباط بررسی به (2012)1نوگا و هوگان [.22کنند]می کمك مالیاتی و مالی هایصورت دیدگاه

 این به و پرداخته شرکت بلندمدت مالیاتی اجتناب و حسابرس شده ارائه مالیاتی خدمات در تغییرات

 مالیاتی جوییصرفه دارای کنندمی دریافت حسابرس از را مالیاتی خدمات که هاییشرکت رسیدند نتیجه

 دانش که کندمی بیان و کندمی حمایت دانش انتقال مفهوم از پژوهش این نتایج هستند. بیشتری

 دانش همچنین و کندمی کمك مالی هایصورت حسابرسی به حسابرسیغیر خدمات ارائه از شدهایجاد

 کمك مالیاتی حسابرسی مانند خدمات سایر ارائه به مالی هایصورت حسابرسی انجام از آمده بدست

 [.18کند]می

 داخلی های پژوهش
 شرکت در مالیاتی اجتناب و شرکتی راهبری ابعاد بین رابطه بررسی به پژوهشی در (1396حمیدیان)

 هیئت موظف غیر اعضاء نسبت بین که دریافت و پرداخت تهران بهادار اوراق دربورس شده پذیرفته های

 در دولت نفوذ و مالکیت میزان بین نیز و ندارد وجود داری معنی رابطه ها آن مالیاتی اجتناب با مدیره

 حاکی پژوهش این های فرضیه سایر ندارد، وجود داری معنی رابطه ها شرکت مالیاتی اجتناب و شرکت

 اعضای تملك تحت سهام مدیره، هیئت پاداش باال، تجاری ریسك بازده، پذیری نوسان بین که است آن از

 تجاری ریسك بین و معنیدار و مثبت ی رابطه مالیاتی اجتناب با آزاد شناور سهام درصد و مدیره هیئت

 معناداردر و منفی رابطه مالیاتی، اجتناب با نهادی سهامداران مالکیت و اعضا از عامل مدیر تفکیك پایین،

 به پژوهشی در (1393فخاری) و پور کاشانی [.5] .است گردیده تلقی شده تایید % 29 اطمینان سطح

 و پرداخته غیرخطی متغیره چند رگرسیون مدل برمبنای مالیاتی موثر نرخ کننده تعیین عوامل بررسی

 معناداری خطی معکوس رابطه حسابرسی الزحمه حق و دولتی مالکیت با مالیاتی موثر نرخ بین دریافتند

 اجتناب بر کاری محافظه و درآمد بر مالیات تاثیر بررسی به (1392سیدی) و مهرانی [.1دارد] وجود

 اجتناب با کاری محافظه و ابرازی مالیات بین دریافتند شرکت 146 بررسی با ها آن پرداختند. مالیاتی

 ابزاری کاریمحافظه و مالیاتی اجتناب دادمی نشان تحقیق این دارد. وجود معناداری و منفی رابطه مالیاتی

 همچنین و گیرندمی قرار ایرانی هایشرکت استفاده مورد که باشدمی مالیات هزینه کاهش برای جایگزین

 [.4یابد]نمی افزایش مالیاتی اجتناب انگیزه قبل، سنوات ابرازی مالیات افزایش با

                                                           
1 Hogan and Noga 
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  پژوهش روش

 رویدادی پس – همبستگی نوع از روش و ماهیت مبنای بر و کاربردی نوع از هدف مبنای بر پژوهش این

 است تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت یکلیه شامل پژوهش آماری یباشد.جامعهمی

 نشده بسته آنها نماد 1394 سال پایان تا و باشند شده پذیرفته بورس در 1384 سال از قبل حداقل که

 پایان .1شد: انجام آماری یجامعه از زیر هایمحدودیت اساس بر نمونه عنوان به شرکت 71 انتخاب باشد.

 را خود مالی سال نظر، مورد یدوره در هاشرکت باشد. شمسی سال ماه اسفند 29 هاشرکت مالی سال

 جزء هاشرکت .3 باشند. نداشته فعالیت توقف نظر، مورد دوره در هاشرکت .2 باشند. نداده تغییر

 هایمتغیر محاسبه اجزای به مربوط اطالعات تمامی .4 نباشند. بیمه و بانك و گذاریسرمایه هایشرکت

 یا منفی مالیات از قبل درآمد دارای شرکت-سال مشاهدات .5 باشد. شده افشا و دسترس در معادالت

 و هاکتاب طریق از ایکتابخانه روش به عمده طور به موضوع ادبیات به مربوط اطالعات نباشند. صفر

 و سهام بازار واقعی اطالعات و ارقام بر مبتنی پژوهش، این هایداده است. شده گردآوری معتبر مجالت

 بورس سازمان اطالعاتی پایگاه مالی، هایصورت به مراجعه طریق از که است هاشرکت مالی هایصورت

 نرم از پژوهش نیاز مورد اطالعات به هاداده تبدیل جهت پژوهش این در شدند. گردآوری بهادار اوراق

 Stata11 افزارنرم از هکمن ایدومرحله روش انجام جهت شود.می استفاده Eviews و Excel هایافزار

 شد. استفاده

 پژوهش هایفرضیه

  باشد: می زیر شرح به پژوهش هایفرضیه پژوهش، پیشینه و نظری مبانی به توجه با

 دارد. معکوس رابطه پرداختی نقدی مالیات موثر نرخ با حسابرس غیرمقبول اظهارنظر :1 فرضیه

 دارد. مستقیم رابطه پرداختی نقدی مالیات موثر نرخ با حسابرسی موسسه اندازه :2 فرضیه

 پژوهش مدل
 انتخاب هاشرکت از اینمونه مالیاتی، اجتناب بر حسابرسی موسسه نوع و اظهارنظر نوع تاثیر تعیین هنگام

 بر که هاییمدل سنجیاقتصاد دیدگاه از اند.کرده دریافت مالیاتی خدمات حسابرسشان از که گردندمی

 از ناشی خطای اول؛ دارد. همراه به خود با را خطا نوع دو شوندمی برآورد آماری نمونه اینگونه اساس

 هاشرکت تصمیم کننده تعیین که هاییمتغیر نمودن فرض یکسان خطای دوم؛ و 1نمونه بودن تصادفیغیر

 موثرند. اولیه گیریتصمیم از پس مالیات پرداخت میزان بر که هاییآن و مالیاتی حسابرس انتخاب به

 به مدل هکمن ای دومرحله روش در رود. می کار به 2هکمن ایدومرحله روش فوق، خطاهای رفع برای

 دریافت بر موثر عوامل پروبیت مدل در که شودمی شکسته 4معمولی مربعات حداقل و 3پروبیت مدل دو

                                                           
1 Sample selection bias 

2 Heckman’stwo-step procedure 

3 Probit 

4 OLS 
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 مدل برآورد در و بعد مرحله در گیرد.می قرار بررسی مورد حسابرس از مالیاتی حسابرسی خدمات

 متغیر توسط که گیردمی قرار بررسی مورد مالیات بر موثر عوامل تاثیر معمولی مربعات حداقل رگرسیون

 مربعات حداقل مدل در و شودمی زده تخمین اول مرحله از که (INVMILLS)میلز معکوس نسبت

 مستقل هایمتغیر  مجموعه به میلز نسبت معکوس متغیر هکمن، دوم مرحله در شود.می وارد معمولی

 کند.می بازگو را نمونه انتخاب از ناشی خطای متغیر، این ضریب شود.می اضافه رگرسیونی الگوی در

 مشاهدات مجموعه از صفر مشاهدات حذف باشد صفر از بزرگتر آماری لحاظ از متغیر این ضریب چنانچه

 باشد، صفر برابر آماری لحاظ از متغیر این ضریب اگر و شد خواهد الگو شدهبرآورد هایپارامتر اریبی باعث

 بین از به منجر اما گردد،نمی شدهبرآورد هایپارامتر شدن اریب به منجر اگرچه صفر مشاهدات حذف

 حضور است، داده نشان (1993)1گرین که طوریبه این، بر عالوه گردید. خواهد کنندهبرآورد کارایی رفتن

 رفع را اولیه الگوی ناهمسانی واریانس وجود مذکور، خطی رگرسیون الگوی در میلز نسبت عکس متغیر

 نمودن ایمرحلهدو با بنابراین [.13نماید]می بالمانع را مربعات حداقل کنندهبرآورد از استفاده و کندمی

 پرداخت بر موثر عوامل از را خرید به تصمیم بر موثر عوامل توانمی توبیت، الگوی هایپارامتر برآورد

 بهتر گانه دو هایگروه در عوامل این از یك هر گذاریاثر میزان و نقش نتیجه در و کرد تفکیك مالیات

 انتخاب( حسابرس)مدل مالیاتی حسابرسی خرید گیریتصمیم مدل ابتدا، اساس، این بر شود.می مشخص

 خواهند دریافت حسابرس از را مالیاتی حسابرسی هاشرکت آیا شود بینیپیش تا (1 شده)رابطه زده تخمین

 رگرسیون طریق از حسابرس، مالیاتی حسابرسی خرید برای گیریتصمیم مدل منظور، بدین خیر. یا کرد

 زده تخمین (2010همکاران) و السیال پژوهش با مطابق و زیر ]i,tPR(TAXSERVICE([ پروبیت

 [.21شود]می

 :(1) رابطه
PR(TAXSERVICEi,t)= β0 + β1TENUREi,t + β2INSTOWNi,t + 

β3LNAUDITFEESi,t+ β4OPPORTUNITYi,t + β5SIZEi,t + β6AΒACCi,t+ 

β7EQINCi,t +β8 LEVi,t+ β9ΒTMi,t + β10PPEi,t + β11ROAi,t + β12CASHi,t + 

β13DEPi,t+ βkINDUSTRYFIXED EFFECTSi,t + βjYEAR FIXED EFFECTSi,t 

+ ε; 

 حسابرس از را مالیاتی حسابرسی شرکت اگر مالیاتی، حسابرسی :i,tTAXSERVICE رابطه: این در که

 حسابرس تصدی دوره طول :i,tTENURE است. صفر برابر اینصورت غیر در یك، با برابر کند دریافت خود

 .t سال ابتدای در i شرکت ینهاد مالکیت درصد :i,tINSTOWN سال. تعداد حسب بر  i  شرکت در

i,tLNAUDITFEES: شرکت از حسابرس دریافتی یالزحمهحق طبیعی لگاریتم i  سال در t. 

i,tOPPORTUNITY: شرکت بازار ارزش نسبت از که گذاری؛سرمایه فرصت i سال در t بازار ارزش به 

 بازار ارزش طبیعی لگاریتم با که شرکت؛ اندازه :i,tSIZE آید.می دست به مشابه صنعت در هاشرکت همه

 شرکت سهام درآمد مجموع تقسیم از :i,tEQINC  شود.می گیریاندازه t سال ابتدای در  i شرکت سهام

                                                           
1 Green 
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i سال در t شرکت دوره ابتدای هایدارایی کل بر i آید.می دست به i,tLEV: تقسیم از مالی؛ اهرم 

 شود.می تعیین t سال ابتدای در i شرکت هایدارایی کل به t سال پایان در i شرکت بلندمدت هایبدهی

i,tTMΒ: شرکت سهام دفتری ارزش تقسیم طریق از i سال پایان در t شرکت سهام بازار ارزش بر تقسیم 

i سال پایان در t آید.می دست به i,tPPE: هایدارایی خالص تقسیم با مشهود؛ ثابت هایدارایی خالص 

 شود.می محاسبه t سال ابتدای در i شرکت هایدارایی کل بر t سال پایان در i شرکت مشهود ثابت

i,tROA: شرکت هایدارایی میانگین به غیرمترقبه اقالم از قبل سود نسبت بیانگر ها؛دارایی بازده i در 

 سال ابتدای i شرکت هایدارایی بر را t سال پایان در i شرکت نقد وجه نسبت :i,tCASH است. t سال

t دهد.می نشان i,tDEP: شرکت استهالک هزینه تقسیم از i سال برای t شرکت هایدارایی بر i ابتدای در 

 صنعت. ثابت اثرات :i,tEFFECTS FIXED INDUSTRY آید.می دست به t سال

i,tEFFECTS FIXED YEAR: سال. ثابت اثرات i,tACCΒA: اساس بر که عادیغیر تعهدی اقالم 

 زیر رابطه بینی پیش خطای جزء (2005 همکاران، و عملکرد)کوتاری مبنای بر جونز شده تعدیل مدل

 [.20باشد] می

 (:2) رابطه
𝑇𝐴𝐶𝐶𝑖.𝑡

𝑇𝐴𝑖.𝑡−1
= 𝛽1 (

1

𝑇𝐴𝑖.𝑡−1
) + 𝛽2 (

𝛥𝑅𝐸𝑉𝑖.𝑡−𝛥𝐴𝑅𝑖.𝑡

𝑇𝐴𝑖.𝑡−1
) + 𝛽3 (

𝑃𝑃𝐸𝑖.𝑡

𝑇𝐴𝑖.𝑡−1
) + 𝛽4𝑅𝑂𝐴𝑖.𝑡 + 𝜀𝑖.𝑡  

 نقد وجوه خالص منهای شرکت خالص سود با است برابر کل تعهدی اقالم :𝑇𝐴𝐶𝐶𝑖.𝑡 رابطه: این در که

 ابتدای در شرکت های دارایی مجموع :𝑇𝐴𝑖.𝑡−1 جاری. سال در شرکت عملیاتی هایفعالیت از حاصل

 : 𝐴𝑅𝑖.𝑡∆قبل. سال درآمد منهای جاری سال درآمد با است برابر که درآمد تغییرات  𝑅𝐸𝑉𝑖.𝑡∆:سال.

 هایحساب منهای جاری سال دریافتنی هایحساب با است برابر که دریافتنی هایحساب تغییرات

 از که لسا یها ییدارا بازده :𝑅𝑂𝐴𝑖.𝑡 تجهیـزات. و آالت ماشـین امـوال، :𝑃𝑃𝑇𝑖.𝑡 قبل. سال دریافتنی

 اختیاری تعهدی اقالم دهندهنشان که مدل باقیمانده :𝜀𝑖.𝑡 آید.یـم تـسد هـب  هاییدارا کل بر سود تقسیم

 باشد.می شرکت

 نسبت معکوس برآورد برای ((1) انتخاب)رابطه مدل شده برآورد ضرایب از هکمن، روش اساس بر

 شود.می (4) و (3) شماره رابطه وارد کنترلی متغیر عنوان به که شودمی استفاده (INVMILLSمیلز)

 تصمیم یمشاهده غیرقابل و مشاهده قابل عوامل تاثیر که است اریب تصحیح جزء میلز، نسبت معکوس

 موسسه اندازه و اظهارنظر نوع روی بر که خود حسابرس از مالیاتی حسابرسی خرید برای را هاشرکت

 نوع تاثیر آزمون برای بعد مرحله در [.17کند]می کنترل گذارد،می تاثیر مالیاتی اجتناب بر حسابرسی

 تخمین جداگانه طور به زیر رگرسیون هایمدل مالیاتی، اجتناب بر حسابرسی موسسه اندازه و اظهارنظر

 شود:می زده

 مالیات از اجتناب و حسابرس نظر اظهار رابطه (:3) رابطه
TAXAVOIDi,t= β0 + β1NONCLEANi,t + β2OPPORTUNITYi,t + β3SIZEi,t + 

β4AΒACCi,t+ β5EQINCi,t + β6LEVi,t+ β7ΒTMi,t  + β8PPEi,t  + β9ROAi,t + 
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β10CASHi,t+ β11DEPi,t + β12INVMILLSi,t+ βkINDUSTRY FIXED EFFECTSi,t 

+ ε; 
 مالیات از اجتناب و حسابرسی موسسه اندازه رابطه (:4) رابطه

TAXAVOIDi,t= β0 + β1BIGi,t + β2OPPORTUNITYi,t + β3SIZEi,t + 

β4AΒACCi,t+ β5EQINCi,t + β6LEVi,t+ β7ΒTMi,t  + β8PPEi,t  + β9ROAi,t + 

β10CASHi,t+ β11DEPi,t + β12INVMILLSi,t + βkINDUSTRY FIXED EFFECTSi,t 

+ ε; 
 محاسبه زیر شرح به رابطه این هایمتغیر است. شده استفاده 2 و 1 هایفرضیه آزمون برای هارابطه این

 شوند:می

 نرخ از مالیاتی اجتناب گیری اندازه برای ها؛شرکت مالیاتی اجتناب :i,tTAXAVOID وابسته: متغیر

 پرداختی)تادیه نقدی مالیات با است برابر که شود می :(i,tCASHETRپرداختی) نقدی مالیات موثر

 مالیات موثر نرخ میزان کاهش .t سال در i شرکت مالیات از قبل درآمد به  t سال در i  شرکت شده(

  [.14 و 24است] مالیات از اجتناب باالی سطح یدهندهنشان ،پرداختی نقدی

 نوع بررسی برای متغیر این حسابرس؛ غیرمقبول اظهارنظر :i,tNONCLEAN -1 :مستقل متغیرهای

 مربوطه متغیر باشد غیرمقبول مستقل حسابرس گزارش که صورتی در باشد. می مستقل حسابرس گزارش

 این حسابرسی؛ موسسه اندازه :i,tBIG -2 .شودمی گرفته نظر در صفر اینصورت غیر در و یك با برابر

 حسابرس اگر که است شده گرفته نظر در بررسی مورد شرکت حسابرسی موسسه نوع بررسی برای متغیر

 صفر اینصورت غیر در و یك با برابر رگرسیون معادله در مربوطه متغیر باشد حسابرسی سازمان شرکت,

 [.15شود]می گرفته نظر در

i,tINVMILLS: سایر شود.می محاسبه ((1) انتخاب)رابطه مدل ضرایب اساس بر میلز نسبت معکوس 

 است. شده داده توضیح (1) رابطه هایمتغیر به مربوط توضیحات بخش در (4) و (3) رابطه اجزای

 پژوهش هاییافته

 از شرکت مالیاتی حسابرسی خرید به اقدام بر موثر عوامل هکمن: روش اول مرحله ینتیجه

 خود حسابرس
 برای [.21است] تصادفیغیر و عمدی حسابرس، از مالیاتی حسابرسی دریافت برای مشتریان تصمیم

 موسسه نوع و اظهارنظر تاثیرنوع روی حسابرس از مالیاتی حسابرسی دریافت بر موثر عوامل تاثرا کنترل

 مدل  ابتدا، اساس، این بر [.22شد] استفاده هکمن ایمرحلهدو روش از مالیاتی، اجتناب بر حسابرسی

 شود بینیپیش تا (1 شد)رابطه زده تخمین انتخاب( حسابرس)مدل مالیاتی حسابرسی خرید گیریتصمیم

 گیریتصمیم مدل منظور، بدین خیر. یا کرد خواهند دریافت حسابرس از را مالیاتی حسابرسی هاشرکت آیا

 ]i,tPR(TAXSERVICE([ پروبیت رگرسیون طریق از حسابرس، مالیاتی حسابرسی خرید برای

 را انتخاب، مدل (،1) رابطه نتایج (1) جدول شد. زده تخمین (2010همکاران) و السیال پژوهش با مطابق

  دهد.می نشان
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 پروبیت روش به صاحبکار توسط حسابرس مالیاتی حسابرسی خرید احتمال :1 جدول

 پژوهش هاییافته منبع:

 موسسه با صاحبکار ارتباط دوره افزایش با که دهدمی نشان حسابرس تصدی دوره طول مثبت تاثیر

 عالمت است. بیشتر خودشان حسابرسی موسسه از مالیاتی حسابرسی خدمات خرید حسابرسیاحتمال

 این از حاکی حسابرسش از شرکت مالیاتی خدمات خرید به تصمیم روی بر نهادی سهامداران منفی

 حسابرسی خدمات خرید احتمال باشد کمتر شرکت در نهادی سهامداران مالکیت قدر هر که است موضوع

 نشان نتایج است. پیشین هایپژوهش با مغایر که است بیشتر خودشان حسابرسی موسسه از مالیاتی

 از مالیاتی حسابرسی دریافت به صاحبکاراقدام واحد مالی، حسابرسی الزحمه حق افزایش با دهدمی

 خدمات دریافت با مثبت ارتباط دارای شرکت گذاریسرمایه فرصت متغیر کنند.می خودشان حسابرس

 بازار ارزش به شرکت بازار ارزش نسبت از گذاریسرمایه فرصت متغیر باشد.می خود حسابرس از مالیاتی

 خرید احتمال شرکت بازار ارزش افزایش با گفت توان می بنابراین، شود.می محاسبه شرکت فعالیت صنعت

 مالی،هزینه اهرم شرکت، اندازه یابد.عاملمی افزایش حسابرسش از شرکت توسط مالیاتی حسابرسی

 احتمال همبستگی ضریب نماد متغیر نام

 Tenure 02/0 35/0 حسابرس تصدی دوره

 Instown 15/0- 50/0 هانهاد سهام درصد

 Lnauditfees 04/0 66/0 حسابرسی یالزحمهحق طبیعی لگاریتم

 Opportunity 05/0 84/0 گذاری سرمایه فرصت

 Size 04/0 39/0 شرکت اندازه

 Abacc 04/0- 28/0 عادیغیر تعهدی اقالم

 Eqinc 05/0- 49/0 سهام درآمد

 Lev 00/0 98/0 مالی اهرم

 btm 26/0 09/0 سهام ارزش به دفتری ارزش نسبت

 ppe 02/0 94/0 مشهود ثابت هایدارایی خالص

 roa 00/0- 88/0 هادارایی بازده

 cash 914/1 22/0 نقد وجه موجودی

 dep 94/4 23/0 استهالک هزینه

 constant 00/1- 22/0 ثابت مقدار
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 حسابرسش از شرکت مالیاتی حسابرسی خرید با مثبت ارتباط دارای نقد وجه وموجودی استهالک

 هزینه بلندمدت، بدهی افزایش شرکت، اندازه افزایش با که دهدمی نشان پژوهش این هاییافته باشد.می

 نکته این ذکر البته یابد.می افزایش حسابرسش از مالیاتی خدمات دریافت احتمال نقد وجه و استهالک

 موسسه از صاحبکار مالیاتی حسابرسی خرید احتمال کاهش یا افزایش فوق متغیرهای که است ضروری

 به دفتری ارزش نسبت متغیر نیستند. دار معنی درصد نود سطح در حتی و دهدمی نشان را حسابرسیش

 نود اطمینان سطح در موثر حسابرسش از شرکت مالیاتی حسابرسی روی بر شرکت سهام ارزش

 سهام بازار به دفتری ارزش نسبت افزایش با یعنی باشد،می مالیاتی خدمات با مستقیم ارتباط درصددارای

 منفی عالمت همچنین یافت. خواهد افزایش شرکت حسابرس از مالیاتی حسابرسی دریافت احتمال شرکت

 تعهدی اقالم دارای که هایی شرکت دهدمی نشان سهام بازده و درآمدسهام غیرعادی، تعهدی اقالم

 مالیاتی خدمات دریافت به مبادرت بیشتری احتمال با هستند کمتری سهام بازده و سهام درآمد غیرعادی،

 کنند.می حسابرسیشان موسسه از

 هاشرکت مالیاتی اجتناب بر موثر عوامل هکمن: روش دوم مرحله نتیجه

 برآورد برای انتخاب( اول)مدل مرحله شدهبرآورد ضرایب از شد، انجام هکمن روش اول مرحله اینکه از پس

 نسبت معکوس گردید.  4 و 3 رابطه وارد کنترلی متغیر عنوان به که شد استفاده میلز نسبت معکوس

 از مالیاتی حسابرسی خرید برای را هاشرکت تصمیم بر موثر عوامل تاثیر که است خطا تصحیح جزء میلز،

 گذارد،می تاثیر مالیاتی اجتناب بر حسابرسی موسسه اظهارنظرونوع تاثیرنوع روی بر که خود حسابرس

 اجتناب بر حسابرس اندازه و حسابرس اظهارنظر نوع تاثیر آزمون برای بعد مرحله در [.17کند]می کنترل

  شد. زده تخمین مربعات حداقل رگرسیون مدل مالیاتی،

 ها فرضیه آزمون نتیجه
 اظهارنظر متغیر معنادار و منفی همبستگی ضریب است، شده داده نشان (2) درجدول همانطورکه

 موثر نرخ و حسابرس غیرمقبول اظهارنظر معکوس رابطه دهنده نشان (NONCLEANغیرمقبول)
 خطای سطح در مذکور ضریب است،لذا 01/0 کمتراز مقدار، این که آنجایی از است. پرداختی نقدی مالیات

 نرخ بر غیرمقبول اظهارنظر رابطه عدم بر مبنی صفر فرضیه رو، ازاین است. همچنین، است. دار معنی 1%

 رابطه بر مبنی مقابل فرضیه رد برای کافی دلیل دیگر، عبارت به شود. می رد پرداختی نقدی مالیات موثر

 همبستگی ضریب ندارد. وجود پرداختی نقدی موثرمالیات نرخ بر حسابرس غیرمقبول اظهارنظر معکوس

 حسابرسی موسسه اندازه مثبت رابطه دهنده نشان (BIGحسابرسی) موسسه اندازه متغیر معنادار و مثب

 رگرسیون الگوی در شدهوارد متغیر آخرین فرضیه، دو هر برای است. پرداختی نقدی مالیات موثر نرخ و

 دارمعنی نظرآماری از میلز نسبت متغیرعکس باشد.می (INVMILLSمیلز) نسبت معکوس ساده، خطی

 هابرای شرکت گیری تصمیم بر موثر هایمتغیر بین که دهدمی نشان میلز نسبت داریمعنی عدم نیست.

 مالیات)پس پرداخت میزان بر موثر هایمتغیر و ازحسابرسشان مالیاتی حسابرسی خدمات درخواست

 و گوایر مك پژوهش از حاصل یافته با نتیجه این وجوددارد. اختالف درخواست( به ازتصمیم

 که است این بیانگر که باشد می صفر از کمتر متغیر این ضریب اینجا در دارد. مطابقت (2012همکاران)



 43 ارهشم ،1398پاییز  ،یحسابرس و یحسابدار تحقیقات                                        .182

 

 

 [.17شد] نخواهد الگو برآوردشده پارامترهای اریبی باعث مشاهدات مجموعه از صفر مشاهدات حذف

 دهد. می رانشان مدل این برآوردهای بودن مناسب و است معنادار درصد 99 اطمینان درسطح والد آزمون

 ها فرضیه آزمون نتیجه :2 جدول
 اول فرضیه آزمون نتیجه دوم فرضیه آزمون نتیجه

 معنی

 داری

 ضریب

 همبستگی
 متغیر نماد

 معنی

 داری

 ضریب

 همبستگی
 متغیر نماد

00/0 06/0 BIG 

 اندازه

 موسسه

 حسابرسی

00/0 06/0- NONCLEAN 
 اظهارنظر

 غیرمقبول

65/0 02/0 Opportunity 

 فرصت

-سرمایه

 گذاری

54/0 02/0 Opportunity 

 فرصت

-سرمایه

 گذاری

00/0 02/0- Size 
 اندازه

 شرکت
00/0 02/0- Size 

 اندازه

 شرکت

00/0 15/0- Abacc 

 اقالم

 تعهدی

 عادیغیر

00/0 15/0 Abacc 

 اقالم

 تعهدی

 عادیغیر

54/0 07/0- Eqinc 
 درآمد

 سهام
57/0 06/0- Eqinc 

 درآمد

 سهام

01/0 20/0- Lev 
 اهرم

 شرکت
01/0 02/0- Lev 

 اهرم

 شرکت

47/0 01/0- Btm 

 ارزش

 به دفتری

 بازار ارزش

33/0 02/0- Btm 

 ارزش

 به دفتری

 بازار ارزش

90/0 00/0 Ppe 

 خالص

 هایدارایی

 مشهود

71/0 02/0- Ppe 

 خالص

 هایدارایی

 مشهود

91/0 00/0 Roa 
 بازده

 هادارایی
74/0 0001/0 Roa 

 بازده

 هادارایی

14/0 39/0- Cash 
 موجودی

 نقدوجه
07/0 47/0- Cash 

 موجودی

 نقدوجه

73/0 22/0- Dep 19/0 77/0 استهالک- Dep استهالک 

10/0 19/0 Constant 66/0 00/0 ثابت مقدار Constant 
 مقدار

 ثابت

79/0 01/0- Invmills 
 معکوس

 میلز نسبت
53/0 04/0- Invmills 

 معکوس

 نسبت

 میلز

00/0 76/67 Wald chi2 34/67 00/0 والد آزمون Wald chi2 والد آزمون 
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 پژوهش هاییافته منبع:

 پژوهش پیشنهادهای و گیری نتیجه
 حسابرسی موسسه اندازه و اظهارنظر نوع ترتیب به آیا که است موضوع این بررسی پژوهش این از هدف

 فرضیات آزمون نتایج به توجه با دارد. رابطه حسابرسی تحت های شرکت مالیاتی اجتناب باافزایش/کاهش

 غیر اظهارنظر صورتیکه در دهدمی نشان پژوهش این های یافته است. مثبت سوال این پاسخ شده، مطرح

 که اند نکرده رعایت کامل طور به را مقررات و قوانین مدیران احتماال شود صادر حسابرس توسط مقبول

 مالیات هزینه آن متعاقب و مالیات مشمول و اظهاری سود به مربوط محاسبات به مربوط آن از بخشی

 است. همراه مالیات از اجتناب افزایش با احتماال غیرمقبول اظهارنظر که گفت توان می نتیجه در باشد.می

 داد نشان آن از حاصل نتایج پژوهش، این در شده مطرح  های فرضیه آزمون به توجه با همچنین

 سازمان پژوهش؛ این و ایران هستند)در حسابرسی بزرگ موسسات جزء آنها حسابرس که هاییشرکت

 نیست، بزرگ هاآن حسابرس که هاییشرکت به نسبت است( شده گرفته نظر در بزرگ موسسه حسابرسی

 دولتی واحد یك حسابرسی سازمان که آنجایی از هستند. بیشتری پرداختی نقدی مالیات موثر نرخ دارای

 زدن دور از ناشی مالیاتی اجتناب گیرد، می نظر در را آن تابعه واحدهای و دولت منافع بیشتر و است

 سازمان از دیگر)غیر حسابرسی موسسات ولی نمایدمی گزارش سهامداران عمومی مجامع به را قوانین

 برای است ممکن بلکه کنند نمی گزارش را قوانین کامل رعایت عدم موارد این اینکه بر عالوه حسابرسی(

 طریق از مالیات از اجتناب های روش خود، آتی درآمدهای افزایش و رسیدگی مورد واحد با رابطه حفظ

 آزمون از حاصل نتایج به توجه با بنابراین نمایند. پیشنهاد خود رسیدگی مورد واحد به را قانونی خالءهای

 سازمان رسیدگی مورد واحد حسابرسی موسسه اگر که گرفت نتیجه توانمی پژوهش این های فرضیه

 موسسه اندازه و اظهارنظر بین ارتباط کلی طور به یابد. می کاهش مالیات اجتناب باشد حسابرسی

 هایاستراتژی اثربخشی در توجهی قابل نقش مولفه دو این که دهدمی نشان مالیاتی اجتناب حسابرسیبا

 اجتناب هایاستراتژی برای مدیران که داد نشان پژوهش این همچنین دارند. هاشرکت مالیاتی ریزی برنامه

 دنبال به مدیران واقع در هستند. قائل زیادی ارزش گذارد می تاثیر مالیات مشمول درآمد روی که مالیاتی

 مالیات که هستند هاییاستراتژی دنبال به مدیران همچنین هستند. مالی هایصورت مالیات هزینه کاهش

 که هستند هاییاستراتژی پی در مدیران گفت توان می واقع در دهد. کاهش را هاآن پرداختی نقدی

 [.22] دهد کاهش را هاآن آتی سال درآمد بر مالیات هایپرداخت

 شود: می ارائه زیر پیشنهادهای پژوهش های یافته به توجه با

 باشدمی ترازنامه در جاری هایبدهی سرفصل زیر مندرج هایحساب از یکی مالیات ذخیره حساب 

 تردقیق برآورد جهت هاشرکت گردد.می برآورد مدیریت نظر مورد هایمعیار اساس بر سال هر که

  کنند. استفاده مالیاتی متخصص و بزرگ حسابرسان از توانندمی مالیات ذخیره حساب

 عالی شورای 8/5/86 مصوب بورس معتمدسازمان حسابرسی مؤسسات دستورالعمل 10 ماده 2 تبصره 

 سمت دوباره سال، چهار گذشت از بعد نیستند مجاز حسابرسی موسسات کند،می بیان بورس

 برای مالیاتی امور سازمان بنابراین بپذیرند. را واحدی شرکت قانونی بازرس و مستقل حسابرس
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 موسسات بین رابطه استمرار و تصدی دوره مسأله به تواندمی مالیاتی، هایاجتناب از جلوگیری

 کند. بیشتری توجه هاشرکت و حسابرسی

 دهند: قرار بررسی مورد آتی های پژوهش در را زیر موارد توانند می محققان همچنین

 هایمقیاس از استفاده همچنین ؛ غیره و سود مدیریت مانند مالیاتی اجتناب بر دیگر عوامل تاثیر بررسی

 برای غیره و عادیغیر یا اختیاری ازمالیات اجتناب بلندمدت، مالیات موثر نرخ مالیاتی، تفاوت مانند دیگر

 مالیات. از اجتناب محاسبه
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The main purpose of this research is investigation the effect of clean opinions, big 

four of Auditor on the level of clients’ Tax Avoidance. The auditor expertise in an 

industry is constructive ideas to help clients, providing fresh insights and solutions to 

some of the issues that are faced by clients in their respective industries. Tax 

Avoidance and evasion in countries has caused that the country's tax revenue is 

estimated to be less than that. As industry experts have superior knowledge and 

experience than are lay, therefore, clients receive tax audit from auditors are expert in 

comparison to other auditors. 

Present research is study of applied and causation research which in that the effects of 

single and dual expertise in the industry on corporates tax avoidance in to help 9 

hypotheses were investigated. 

The study sample consisted of 71 companies for the period 2004 to 2014 were studied. 

Research hypotheses by using Heckman two-stage procedure and panel data statistical 

methods have been tested. 

The results show that nonclean opinions and big auditors have an effect on corporate 

tax avoidance. In other words, the companies that their auditors are the nonclean 

opinions and big auditors, have lower cash effective tax rates. 
 

Keywords: Tax Avoidance, Effective Tax Rate, Type of Opinion, Audit Firm Size, 

Hackman's Two-Stage Method. 

                                                           
1 maj.hesabras@yahoo.com © (Corresponding Author) 


