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 چکيده
خودمتحملیدرآمدزایهاتیهابهموجبفعالاستکهافرادوبنگاهیاعمدهیهانهیازجملههزیاتیمالیهاپرداخت 
شوندیم بهشمارمی مالیاتی اجتناب. بههمراه تواندخساراتیبرایسهامدارانمیرودکهبهعنوانیکفعالیتخطرزا

شودوازهاموجبافزایشاجتنابمالیاتیمیهاینمایندگیدرشرکتنمایندگیوافزایشهزینهداشتهباشد.امامسئله
طرفیوجودسهامداراننهادی)عمده(منجربهکاهشمسالهنمایندگیوبهتبعآنکاهشهزینهنمایندگیرابههمراه

کهدهندخودراکاهشهاییزانرسیدگییممکناستحسابرسانمالزحمهحسابرسحقکاهشبادارد.ازطرفدیگر،
پژوهشمناسب،یوتجربیامادرنبودشواهدعلممنجربهتشدیدرابطهبینهزینهنمایندگیواجتنابمالیاتیشود.

بررس به مالیندگینمانهیهزیحاضر اجتناب تاکیاتیو نهاددیبا سهامداران تخفیبر حسابرسفیو الزحمه یحق
0733-0731یبازهزمانیدربورساوراقبهادارطرفتهیشرکتپذ071مشتملبریانمونهراستانیرهم.دپردازدیم

کههزینهنمایندگیبااجتنابدهدینشانمرهیچندمتغونیبااستفادهازروشرگرسجیاست.نتاانتخابوآزمونشده
تخفیفحق و معناداریدارد رابطه مالیاتی حسابرسی، والزحمه نمایندگی بینهزینه تشدیدرابطه را اجتنابمالیاتی

کند.اجتنابمالیاتیراتعدیلنمیکند.اماسهامداراننهادی،رابطهبینهزینهنمایندگیومی

.یوحقالزحمهحسابرسیسهامداراننهاد،یاتیاجتنابمال،یندگینمانهیهزکليدی: واژگان



 مقدمه
هایقانونمالیاتوبازبینیدرتصمیماتقانونیاست،یعنیعواملاقتصادیبااستفادهازروزنهاجتنابازمالیاترفتاری
هاینقدیشرکتکنندتابدهیمالیاتیخودراکاهشدهند.پرداختمالیاتسببخروججریاناقتصادیخودتالشمی

سرمایهمی بههمینمنظور برنامهشود. بهکانونتوجهمدیرانشرکتهایمالیاتیهمیشهدرگذاریدر است. بوده ها
بهعنواناستفادهازروش اجتنابازپرداختمالیات، پرداختهایبرنامهعبارتدیگر، ریزیمالیاتیکهبهطورقانونی،

(.بههمین1،1101وهنلونوهتزمن0،1113شود)رگووویلسوندهد،تلقیمیهاراکاهشمیمالیاتبردرآمدشرکت
شرکت در مالیاتی اجتناب سطح بر تاثیرگذار عوامل تعیین دانشدلیل و نژاد است)حاجیان زیادی اهمیت دارای ها

(.لذا،اینسوالقابلطرحاستکهعواملتاثیرگذاربراجتنابمالیاتیچههستند.درپاسخبهاینسوال0731سرارودی،
بینیسود،ارزششرکتو...اشارهشدهاست.چونپیشمتغیرهاییهمهایزیادیانجامشدهاستکهدرآنهابهپژوهش
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 الزحمه حق تخفيف و ینهاد سهامداران بر تاکيد با مالياتی اجتناب و نمایندگی هزینه

 حسابرسی

 
 فاطمه رازمنش

کارشناسیارشدحسابداری،دانشگاهشهابدانش،قم،ایران.
fatirazmanesh685@gmail.com 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

                                                                                                               (                  )جلد ششم0411، زمستان 55، شماره 4دوره 
 

71 
 

اعتباردهندگانمی سهامدارانو قابلتوجهاستکهبهبررسیروابطبینمدیران، اینمنظر پردازدهزینهنمایندگیاز
بوگ رنه و 0)مارتینوا طرف1113، رفتار نمایندگی، نظریه پیش(. شرکترا توضیحبینینمهایمرتبطبا را آن و وده

بهصورتشبکهمی شرکترا نمایندگی، نظریه جستجویدرکرفتاردهد. در گرفتهو نظر روابطنمایندگیدر ایاز
کوشندمطلوبیتخودراهایدرگیردرروابطنمایندگی،میسازمانی،ازطریقبررسیاینموضوعاستکهچگونهطرف

مترینروابطنمایندگی،رابطهبینگروهمدیریتوسهامدارانشرکتشرکتاستحداکثرکنند.دراینبین،یکیازمه
هایشرکتراادارهکنندوشوندتافعالیت(.درواقع،مدیرانتوسطسهامدارانشرکتاستخداممی0733)جامعیورمن،

بهدنبالافزایشثروتخودخواهدگذاریاستومدیرنیزدروهلهاولبهدنبالرسیدنبهباالترینمرحلهارزشسرمایه
شودکهبر(.بههمینخاطررابطهنمایندگیبهمشکالتومسائلنمایندگیمنتهیمی0737بود)مهرانیوهمکاران،

اساسنظریهنمایندگیدارایهزینهاست.درنتیجهمالکانبایدمخارجیرامتحملشوندتامنافعکارگزارانرابامنافع
ن کهچنینمخارجیبهواسطهشکلگیریرابطهنمایندگیپدیدخویشهمسو آنجا از هزینهنمایندگیمیمایند. آید،

(.0730شود)حیدریوهمکاران،نامیدهمی
گیرند؛یعنیاینکهیابیشازحدمدیرانبهسببمشکالتنمایندگیدردوسرطیفواکنشبهاجتنابمالیاتی،قرارمی

میمیکارانهعملمحافظه مالیاتیدرگیر برنامه در بیشازحدجسورانه یا چوکنندو 1شوند)چنو دسایو1115، ؛
توانعنوانداشتطلبیمدیریتمیبهطورکلی،براساسنظریهفرصت(.1100وهمکاران،0وکیم7،1112دهارماپاال

دکهمدیرانفرصت منابعرا پرداختمالیات، برداشتنمایندطلببهبهانهاجتناباز رجهتمنافعشخصیهدایتیا
هایآنگرددگرددمنافعاجتنابازپرداختمالیاتکمترازهزینه(.اینمسالهموجبمی0730)رضاییوجعفرینیارکی،

شوند.میهارامتحملودرنهایتاینسهامدارانخواهندبودکهاینهزینه
تخف سهامداراننهادیو تاثیر قابلمتعاقبا، اجتنابمالیاتیغیر نمایندگیو بینهزینه رابطه حسابرسیبر یفهزینه

بهبودعملکرداغماضبودهواثرمتمایزیمی گذارد.سهامداراننهادیدرافزایشکیفیتاطالعاتمالیوحسابداری،
پذیرشعموم نمایندگیمورد طریقکاهشهزینه شرکتاز همچنینافزایشارزشبازار استشرکتو گرفته قرار

کنندکهوجودیکسهامداربزرگبادرنظر(بهایننکتهاشارهمی0312)2(.شلیفروویشنی1111وهمکاران،5)المیر
شود.همچنین،تخفیفگرفتنمنافعبلندمدتباعثکاهشمسئلهنمایندگیوبهتبعآنباعثکاهشاجتنابمالیاتیمی

(وکارسونو1113وهمکاران)3گوپتازینهنمایندگیواجتنابمالیاتیاثرگذاراست.هزینهحسابرسیبررابطهبینه
در1113)1فارگر با حسابرسان دادند نشان حسابرسحقافتی( میالزحمه استاندارد، سطح از یهایدگیرسزانیکمتر

هاپیروآنباکاهشرسیدگیوبهدهندیاختصاصدادنکارکنانکمتجربه(خودراکاهشم،ی)کاهشساعاتحسابرس
یابد.باهزینهنمایندگیتشدیدواجتنابمالیاتیافزایشمیهایمالیتوسطشرکتافزایشواحتمالدستکاریصورت

شود:هایپژوهشبهشکلزیرتدوینمیاینتفاسیرسوال
آیاهزینهنمایندگیبراجتنابمالیاتیاثرگذاراست؟

رابطهبینهزینهنمایندگیواجتنابمالیاتیاثرگذاراست؟آیاسهامداراننهادیبر
آیاتخفیفهزینهحسابرسیبررابطهبینهزینهنمایندگیواجتنابمالیاتیاثرگذاراست؟
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 مبانی نظری
برایدولتبا موضوعاتیاستکه مالیاتیکیاز دولت، دیدگاه از مالیاتترسدارند. از مردم، اکثر جهانامروز، در

دهد.بااینحال،ازراپوششمیهایعمومیهمیتاست،چوندرآمدمالیاتییکیازدرآمدهاییاستکهبیشترهزینها
بهویژهشرکتدیدگاهمالیات بهدهندگان، بنا مالیاتیکبارمسئولیتیهمبرایشرکتوهمبرایذینفعاناست. ها،

هاییدرهایخاصیدرمقابلاصولکلیوضعمالیاتوکاستیتیبافعالیتدالیلیمانندوجودامتیازویژهدررفتارمالیا
عدمانجام راهکارهایقانونیجهتکاهشویا از قوانینومقرراتمالیاتیممکناستبرایمؤدیانفرصتاستفاده

طریقراه از اینصورتمؤدیمیتواند در آید. فراهم مالیاتیآنان اتعهد به اقدام مالیاتنمایدهایقانونی جتناباز
(.اجتنابازمالیاتیکاقداممدیریتیبرای0730ومحمودیوجبارزادهکنگرلوئی،0711)موسویجهرمیوهمکاران،

شرکت بسیاریاز قوانینمالیاتیاست. فعالیتکاهشمالیاتشرکتیپرداختنیتوسطمراحلخاصمطابقبا هایها
هابارو،شرکتنیازادهند.الیاتباهدفکاهشدرآمدمشمولمالیاتشانانجاممیبسیاریجهتاجتنابازپرداختم

یکیاز(.0732وهمکاران،انی)کباشندیماتیانداختنمالقیکاهشوبهتعویدرپیاتیماننداجتنابمالییهاتیفعال
باشد.میعواملموثربراجتنابمالیاتی،هزینهنمایندگی

امکانبالقوهوجودداردنیها،ادرشرکتتیریازمدتیشدنمالکجدابادارندکه(اذعانمی0332)0نگیجنسنومکل
نیتضادمنافعبیوقت.کهدرجهتمنافعآنانودرجهتعکسمنافعمالکانباشدندیرااتخاذنمایماتیتصمرانیکهمد

راباخودهمسوکنند.ازرانیرامتحملشوندتامنافعمدیمخارجدیسهامدارانباد،یآبهوجودمیرانیسهامدارانومد
چن که شکلیمخارجنیآنجا واسطه نمایریگبه میندگیرابطه وجود شودیمدهینامیندگینمایهانهیهزد،یآیبه
1)ساویتری ،1101). دیگر، عبارت موردی)کارگزاریندگینمایتئوربه به مربوط ی( که مسئولکیاست تینفر

اقتصادیمنابعمالعیدرخصوصتوزیریگمیصمت طیانجامخدمتایویو یگریبهشخصدیقراردادمشخصیرا
ن،یدارد.بنابراهاشارتیومالکتیریمدنیعمدتابهتضادمنافعموجودبیندگینمایتئورگر،یدیانی.بهبدینمایواگذارم

راستار،یاحتمالوجودداردکهمدنیا عملننمامنافعیدر مالکوعدم.دیسهامدار مشکالتنمایندگیبینمدیرو
شود:شود.باتوجهبهتفاسیرفوقفرضیهاولبهشکلزیرتدوینمیتقارناطالعاتیسببافزایشاجتنابمالیاتیمی

بینهزینهنمایندگیواجتنابمالیاتیرابطهمعناداریوجوددارد.فرضيه اول:

هامنجرشود.اینامرازگذاراننهادیممکناستبهتغییررفتارشرکتشودکهحضورسرمایهمیعمومااینگونهتصور
توانندگذاراننهادیمیگیرد.بهعبارتدیگر،سرمایهدهند،نشاتمیگذارانانجاممیهاینظارتیکهاینسرمایهفعالیت

جهتکنند.درواقع،آنهابهعنوانمالکینسهامهموارهبرمدیریتشرکتنظارتداشتهومنافعگروهسهامدارانراهم
براساسفرضیهنظارتاثربخش،هرچهمالکیتنهادیازابعاد بهدنبالبهحداکثررساندنارزشسهامدارانهستند.

ونینظیرهایرسمیوغیررسمیگوناگتریبرخوردارباشد،آنگاهسهامداراننظارتموثرتریرادرقالبمکانیسمگسترده
رای فرایندقدرت بر ترتیب، بدین و نمود خواهند اعمال مدیره هیئت اعضای انتخاب و امور در مشارکت دهی،

(.7،0311)پاوندگیریآناعضاتاثیرمستقیمخواهندداشتتصمیم
اقدام بر طوریکه به دارد نظارتموثر طریقیکفرآیند از مدیریتبرایمالکیتنهادیتواناییکنترلمدیریترا

اجتنابازمالیاتتأثیرخواهدگذاشت،هرچهدرصدمالکیتنهادیباالترباشد،سطحنظارتبرمدیرموثرترخواهدبود
(0332افزونبراستابلدان)بهطوریکهتضادنمایندگیکاهشخواهدیافتواجتنابازمالیاتنیزکمترخواهدبود.

ونیعیانواعوسانیدرمتواندیمیمداراننهاداندکهنظارتسهااظهارداشته ابزارها هشکایبازارکهبرایروهایاز
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مدانیمییواگرا مرانیمنافع عمل مالکان اکنند،یو جادیتناسب وکنند. عملکرد بر نظارت با نهادی سهامداران
نمایندگیوبهتبعآنکاهشطلبانهمدیرانوکاهشهزینههایشرکتسببمحدودکردنرفتارهایفرصتفعالیت

می مالیاتی علیاجتناب و مشایخی دیگر، سوی از )شود. موسر0730پناه و کرانا و عقیده1101)0( این بر که( اند
کنند.هاییباسطحمالکیتنهادیباالترعموماازپرداختمالیات،بیشتراجتنابمیشرکت

کند.هنمایندگیواجتنابمالیاتیراتعدیلمیسهامداراننهادی،رابطهبینهزینفرضيه دوم:

جهان نماتیاخذتصمیشدناقتصادبرایبا شودیاحساسمیبهاطالعاتمختلفازیمناسب، منابعنیازمهمتریکی.
انجامگردد،یمیمالیهاصورتیاتکاتیقابلشی.آنچهموجبافزاباشدیهامشرکتیمالیهااطالعات،صورتنیتام
کیسابرسحکی تیفیبا استکه واضح پر عویکیاست. کیاملاز تحتتاثیحسابرستیفیکه مریرا دهد،یقرار

.(0731وهمکاران،فانیگمی)غالباشدیپرداختشدهبهحسابرسانمیهاالزحمهحق
تحماستکهبهسازمانیاقتصادنهیهزیالزحمهحسابرسحق اتیعملیاجرایوبراساسمدتزمانالزمبرالیها

یازآغازکارحسابرسشیحسابرسوصاحبکارپنیبهصورتقراردادبیالزحمهحسابرس.حقگرددیمنییتعیحسابرس
)نونهالشودیداخلقراردادگنجاندهم خداداد0731نهرواکبرپور، (0731(وواعظوهمکاران)0731وهمکاران)ی(.

بامحدودیالزحمهحسابرسدرموردحقیممکناستانتظاراتعمومیرقابتاعتقاددارنددوجنبهخاصازبازار تیرا
یکسبدانشکافیبرایشتریبهتالشبد،یصاحبکارانجدیاستکهحسابرستیواقعنیاانگریمواجهکند؛جنبهاولب

بهمنظوریحسابرسیهاسهموسترنییپامتیقشنهادیاحتمالپگر،یاست.جنبهدازمندینیحسابرسیهاسکینسبتبهر
آ در افزایالزحمهحسابرسبتوانندحقندهیجذبصاحبکاراناستتا هوشیرا همکاران)تاسیدهند. ا1113و بر نی(

هایمالیوزمینهرابرایدستکاریصورتتالشخودراکاهشسانحسابر،یالزحمهحسابرسباورندکهباکاهشحق
شود.هنمایندگیسببتشدیدرابطهبینهزینهنمایندگیواجتنابمالیاتیمیفراهمآوردهوباافزایشهزین

کند.تخفیفحقالزحمهحسابرسی،رابطهبینهزینهنمایندگیواجتنابمالیاتیراتعدیلمیفرضيه سوم:

 

 پيشينه پژوهش
هاپرداختند.نتایجیشرکت(بهبررسیرابطهبینتخصصحسابرسدرصنعتواجتنابمالیات0731خانیوهمکاران)

ارتباطمعناداریوجود حاصلازپژوهشآنهانشاندادکهبینتخصصحسابرسدرصنعتواجتنابمالیاتیشرکت،
هاییکهحسابرسآنهامتخصصصنعتباشدداراینرخموثرمالیاتکمتر،نرخموثرمالیاتدارد.بهعبارتدیگر،شرکت
هاییهستندکهحسابرسآنهامتخصصصنعتنیست.اینالیاتبیشترینسبتبهشرکتنقدیکمتروتفاوتدفتریم

هایدارایحسابرسمتخصصدرصنعتاست.دهندهسطحباالیاجتنابمالیاتیدرشرکتامرنشان
وجودیبدهۀنیوهزاتیاجتنابازپرداختمالنیبیمنفۀرابط(درپژوهشخوددریافتندکه0731نیا)پوروامینیخدامی
ا پرداختمالیناشیاتیمالمناسبکهاثردهدینشانمیمنفۀرابطنیدارد. اجتناباز یبهعنوانبدهتواندیماتیاز

باشد.عالوهبریاستفادهازبدهنیبهعنوانجانشتواندیماتیاجتنابازپرداختمالرونیشرکتبهکاررود،ازایبرا
مالکانیاازیحاکجینتانیا سطح ارتباطبینهادتیستکه پرداختمالنیبر هزاتیاجتناباز ریتاثیبدهۀنیو

.نداردیمعنادار
اتیومالیوابرازیصیتشخاتیوتفاوتمالیاتیاجتنابمالنیب(درپژوهشخوددریافتندکه0737مهرانیوسیدی)

ابرازیقطع ایرابطهمثبتومعناداریو ازیشتریباتیداردماللیآناستکهدولتتمانیمبمطلبنیوجوددارد.
.دیاخذنماندینمایمیاتیکهاجتنابمالییهاشرکت
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نیمبپژوهشنیایهاافتهیوجودندارد؛یرابطهمعناداریاتیوتفاوتمالیکارکهبینمحافظهدیترمشخصگردشیپ
محافظه که است مالیکارآن اجتناب به هزییجوصرفهیبرایکاراتریابزار،یاتینسبت هاشرکتاتیمالنهیدر

باشد.یم
(درپژوهشیتحتعنوانبررسیتاثیرساختارهایمدیریتیومالکیتیحاکمیتشرکتی0737بادآورنهندیوهمکاران)

هایهزینههاینمایندگیبهایننتیجهرسیدندکهنفکیکپستمدیرعاملازریاستهیاتمدیرهتاثیرمنفیبربرهزینه
برهزینه آزاد همچنیندرصدسهامشناور استقاللهیاتمدیره،هاینمایندگیتاثیرمثبتمینمایندگیدارد. و گذارد

درصدمالکیتهیاتمدیرهودرصدمالکیتنهادیبرهزینهنمایندگیتاثیر اندازههیاتمدیره، درصدمالکیتدولتی،
ندارد.

شاکلفرد و 1113)0میدو به برنامه( نقشحسابرساندر برایمالیاتبندیدرآمدریزیمالیاتیشرکتبررسیتغییر ها
هادرقرنبیستویکمپرداختندوبهایننتیجهرسیدندکهبنخدماتحسابرسیومالیاتیرابطهپایداریوجودشرکت

دهند.میایشهابهخریدخدماتازحسابرسخودتمایلنمداردوبههمیندلیلاستکهشرکت
برمدیریتهزینهمالیاتایاثراتویژگی(درمطالعه1101)1مینیکونوگا هایحاکمیتشرکتی)راهبریشرکتی(را

هایگذاریدرطرحهایپاداشبهعنوانمحرکیبرایمدیرانجهتسرمایههانشاندادندکهطرحجستجونمودند.آن
منتفعمیهمچنینیافتهکند.بلندمدتوکاهندهمالیاتعملمی نشاندادندکهمدیریتمالیاتسهامدارانرا سازد،ها

ایکمتراستومدیریتمالیاتبهطورمثبتباافزایشعایدیسهامداراندرارتباطاست.زیرامالیاتعایداتسرمایه
رسیدکهزمانیکهتعدادمدیرانمستقل(تاثیرمدیرانمستقلبراجتنابمالیاتیرابررسینمود.اوبهنتیجه1103)7وان

هیاتمدیرهبهعنوانیکبیشتریدرهیاتمدیرهحضورداشتهباشند،سطحاجتنابمالیاتیپایین زیرا ترخواهدبود،
دهد.هاراکاهشمیباشدکهاجتنابمالیاتیشرکتمکانیزمکنترلداخلیمی

 

 فرضيه ی پژوهش
جتنابمالیاتیرابطهمعناداریدارد.:هزینهنمایندگیباافرضیهاول
کند.اجتنابمالیاتیراتعدیلمی:سهامداراننهادی،رابطهبینهزینهنمایندگیوفرضیهدوم
کند.اجتنابمالیاتیراتعدیلمیالزحمهحسابرسی،رابطهبینهزینهنمایندگیو:تخفیفحقفرضیهسوم

 

 روش شناسی پژوهش
،پژوهشنیادر طرنمونه آمارکیستماتیروشحذفسقیاز جامعه به،یاز نمونه،بیترتنیاانتخابخواهدشد. که

:باشندریزیارهایاستکهحائزمعیهایموجوددرجامعهآمارشرکتهیمتشکلازکل

 دردسترسباشدوستهیبهطورکاملوپ0731آنهاازسالیصورتمالاطالعات.

 مالینباشدیواسطهگرویگذارهیهایسرماشرکتجزو.

 ندادهباشدرییخودراتغیپژوهشسالمالیبازهزمانیطشرکت.

 اسفندماهباشدانیبهپایهامنتهآنیمالسال.
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موجودباشند.0733یال0731یدرطولدورهزمان،پژوهشیرهایجهتمتغازینموردیهاداده توجهتوجهبه، کهبا
پژوهششد.نیایعنواننمونهآمارشرکتبه071انتخابذکرشده،منجربهطیشرا

 

 مدل و متغير پژوهش
ازمدلرگرس(1103بردشووهمکاران)پژوهشطبقمطالعهنیادر استفاده بهانجامیحداقلمربعاتمعمولیونیبا

نیتدوریبهشرحز(1103بردشووهمکاران)پژوهشطبقمطالعهآماری.مدلشودیمهپژوهشپرداختاتیآزمونفرض
شدهاست.

(فرضیهاول0مدل)
Tax_evoidit =α1 + α2 AGEENCY_COSTit + α3 CONTOROLit + α 

(فرضیهدوم1مدل)
Tax_evoidit =α1 + α2 AGEENCY_COSTit + α3 INST + α4 INST * AGEENCY_COSTit 

it + CONTOROLit + α
(فرضیهسوم7مدل)

Tax_evoidit =α1 + α2 AGEENCY_COSTit + α3 FEECUT + α4 FEECUT * AGEENCY_COSTit 

it + CONTOROLit + α 

 

 متغير وابسته:

 (:Tax_evoidسياست اجتناب از پرداخت ماليات )
برای،یبرایمنافعشخصیاتبهعنواناستفادۀقانونیازنظاممالیاتاجتنابازپرداختمالیات؛اجتنابازپرداختمالی

.برایمحاسبهاجتنابازشودمیفۀابزارهاییکهدرخودقانوناست،تعریلقابلپرداختبهوسیاتمالیزانکاهشمی
 (.1100وهمکاران0شود)کیممالیات،ازروشزیراستفادهمی

TA=
مالیات نقدی پرداختنی

مجموع درآمد
 

هایمالیاتییاتیآنشرکتبیشتراست،لذانرخزآنجاکههرچهنرخموثرمالیاتیشرکتکمترباشد،میزاناجتنابمالا
 .شودمیضربیکمحاسبهشده،درعددمنفی

 

 متغير مستقل

 هزینه نمایندگی
(شخاصیایا)صمالکازجانبخود،شخ(یاچندنفر)موجبآن،یکشودکهبهقمیالرابطهنمایندگیبهقراردادیاط

نماید.بابرقراریرابطهنمایندگی،هریکهارابهویتفویضمیگیریتصمیمتگزیندواختیاررابهعنواننمایندهبرمی
توالدوبههمینخاطر،رابطهنمایندگیبهمشکنباشیخویشمیخصازطرفینرابطهبهدنبالحداکثرکردنمنافعش

نظریهنمایندگی،ایناحتمالساسابر)ستاساسنظریهنمایندگی،دارایهزینهاشودکهبرنمایندگیمنتهیمیائلمس
فعالیت انجام با و عدولکند خود قرار از مدیریتجهتافزایشمنافعخود تا دارد جهتعکسمنافعوجود هاییدر

افزایشدهد بتوانندمنافعلدرنتیجهمالکانبایدمخارجیرامتحم(.سهامدارانوبههزینهآنها،منافعخودرا شوندتا
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آید،گیریرابطهنمایندگیپدیدمیلواسطهشکامنافعخویشهمسونمایند.ازآنجاکهچنینمخارجیبهکارگزارانراب
؛ساویترای،1115؛فیصل،0711وهمکاران،ش؛نورو0332،جنسنومکلینگ)شودهاینمایندگینامیدهمیهزینه
(بهشرحزیرقابلمحاسبهاست:0313ئپولسن)(.هزینهنمایندگیدراینپژوهشازجریاننقدازادمدللن1101


Fcf:جریاننقدآزادشرکتiدرسال t. 

inc:شرکتالکسودعملیاتیقبلازاستهiدرسالt.
tax:کلمالیاتپرداختیشرکتiدرسالt. 

:Intep هزینهبهرهپرداختیشرکتiدرسال.t

Csdiv:سودپرداختیبهسهامدارانعادیشرکتiرسالدt. 

 

 متغير تعدیلگر
INST:یدرصدسهاممتعلقبهسهامداراننهاد.

ییمحمدرضا) شودیممحاسبهیحسابرسالزحمهحقراتییتغدرصدقیطراز(FEECUT)یحسابرسالزحمهحقفیتخف
(.1103محدصالح،و

TA=
                   

           
 

.یحسابرسالزحمهحق:        
 .+نرختورم0یسالقبلتقسیمبرحسابرسالزحمهحق:          

 

 متغيرهای کنترلی
LNMVE:ارزشبازارسهامیعیطبتمیلگار

BM:باارزشبازارسهام.دفترینسبتارزش
AG:.سنشرکت

ROA:ها.بازدهدارایی،سودتقسیمبرکلدارایی
SIZE: ییشرکت.اندازهشرکت،لگاریتمدارا
LEV: ها.نسبتبدهیبهکلدارایی

INSTOWN:نبودن دولتیبودنیا یدولتیهاشرکتایدرصدسهاممتعلقبهدولت51ازشیباگر،نوعشرکت،
ودرغیراینصورتصفر.ک،یباشد

∑ متغیرسالوصنعت:                         

 

 های پژوهش یافته
ها،آشناییباآمارتوصیفیمربوطبهمتغیرهاالزموتحلیلدقیقآنیمشخصاتعمومیمتغیرهاوتجزیهمنظوربررسبه

( جدول داده0است. توصیغی آمار ا(، مورد متغیرهای به مربوط میهای نشان پژوهشرا در ستفاده ن،یانگیمدهد.
نیتریاصل میشاخصمرکزترینمهمو شمار هماندیآیبه د. که جدولطور می0ر میانگین،گردد،مشاهده بطور

قدمتمیباشد.14112میانگینهزینهنمایندگی،14001هایموردبررسیبرابرشرکتاجتنابازپرداختمالیاتدربین

FCFit=(INCit-TAXit-INTEPit-CSDIVit)   
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 میزان وباشدیواحدم14011شرکتارزشبازاربهدفترینیانگیمباشدهمچنین،می7423هادربورسحضورشرکت

اینشرکتمی04110متغیر این برای معیار انحراف ازطریقبدهیتامین21هاحدودباشد. درصدمنابعمالیخودرا،
میمالیمی  و کنند که شرکت21توانعنوانکرد از پذیرفتهدرصد ریسکمالیباالییرا اجتناباند.ها میانه مقدار

ازطرفی،یم14113و14011مالیاتیوهزینهنمایندگیبهترتیب برایمتغیرهایاجتنابمعیارهایپراکندگی،باشد.
باشد.می14007و14053مالیاتیوهزینهنمایندگی

 آمار توصيفی (:0) جدول
 متغیرهایپیوسته

انحرافمعیارکمترینبیشترینمیانهمیانگینمتغیرنماد

tax_avoid 0.159 0.000 0.609 0.102 0.140 اجتنابمالیاتی 

Fcf 0.143 0.277- 0.309 0.027 0.026 هزینهنمایندگی 

Invt 0.202 0.129 0.855 0.504 0.482 مالکیتنهادی 

Feecut 0.345 0.490- 0.972 0.026- 0.016 کاهشهزینهحسابرسی 

Bm 1.944 1.000- 6.916 1.947 2.402 ارزشبازاربهدفتری 

Age 0.336 2.996 4.103 3.829 3.695 سنشرکت 

Roa 0.125 0.137- 0.371 0.074 0.093 بازدهشرکت 

Size 1.204 12.265 16.896 14.245 14.324 اندازهشرکت 

Lev 0.225 0.231 1.078 0.603 0.609 اهرممالی 

 متغیرهایگسسته
Pvstown 497.000 283.000 63.720 36.280 مالکیتدولتی 



 آزمون هم خطی
دهدمیزانتورمواریانسمتغیرهایمستقلوکنترلیمدلپژوهشدرکهنشانمیست؛اشدهنتایجدرجدولزیرارائه

حدمجازخودقرارداشتهولذاازاینبابتمشکلیوجودندارد.نتایجحاصلازآزمونهمخطیدرجدولزیرارائهشده
است.

همخطی بين متغيرها(: 2)جدول 
 فرضیهسوم فرضیهدوم فرضیهاول  متغیر

 عاملتورم  

 واریانس

 عاملتورم تلرانس

 واریانس

 تلرانس



 عاملتورم

 واریانس

 تلرانس

fcf 0.570 1.760 0.517 1.940 0.528 1.890 هزینهنمایندگی 

 0.818 1.220 0.776 1.290   تعدیلگر 

 0.903 1.110 0.945 1.060   متغیرمتقابل 

Bm 0.793 1.260 0.851 1.180 0.857 1.170 ارزشبازاربهدفتری 

age 0.871 1.150 0.899 1.110 0.923 1.080 سنشرکت 

roa 0.319 3.140 0.359 2.790 0.359 2.790 بازدهشرکت 
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size 0.735 1.360 0.811 1.230 0.811 1.230 اندازهشرکت 

lev 0.460 2.170 0.534 1.870 0.542 1.850 اهرممالی 

pvstown 0.925 1.080 0.814 1.230 0.930 1.070 مالکیتدولتی 

Mean 1.730  1.580  1.600  مقدارثابت 

سالو
 صنعت

کنترلشد.

 

 تجزیه و تحليل حاصل از برآورد مدل

 آزمون فرضيه اول
شدهاست.ارائه7درجدول"هزینهنمایندگیبااجتنابمالیاتیرابطهمعناداریدارد."اولهیآزمونفرضجینتا

 رضيه اولآزمون ف (:3) جدول

tاحتمالآمارهtامارهخطایاستانداردضریب متغیر

 0.021 2.320 0.073 0.169 هزینهنمایندگی

 0.329 0.980 0.003 0.003 ارزشبازاربهدفتری

 0.356 0.920 0.018 0.017 سنشرکت

 0.001 3.490- 0.084 0.294- بازدهشرکت

 0.081 1.750 0.005 0.008 اندازهشرکت

 0.087 1.710 0.032 0.055 مالیاهرم

 0.675 0.420 0.012 0.005 مالکیتدولتی

 0.000 3.540- 0.091 0.320- مقدارثابت

  کنترلشد. سالوصنعت

fاحتمالآمارهfآماره ضریبتعیین

0.113 6.460 0.000 

1415برابرصفربودهواینمقدارکمترازFآمارهدرآزمونمدلمقداراحتمالشود،مشاهدهمی7همانطورکهدرجدول
 اطمینان در می35استپسفرضصفر رد میدرصد معنادار مدل یعنی تعیینشود، ضریب به مربوط نتایج باشد.

وسیلهمتغیرهایمستقلوکنترلیمدل،توضیحدادهدرصدحدودتغییراتمتغیروابستهبه0دهدکهشدهنشانمیتعدیل
شوند.می
استواحتمال14023توانبیاننمودکهضریبمتغیرهزینهنمایندگیمی7شدهدرجدولاساسنتایجمدلارائهبر

باشد.پسبینهزینهنمایندگیواجتنابدرصداینمتغیرمعنادارمی35دهددرسطحاحتمالاینمتغیرنشانمیtآماره
نیعمدتابهتضادمنافعموجودبیندگینمایتئوردارد.باتوجهبهاینکهازپرداختمالیاترابطهمثبتومعناداریوجود

.دیمنافعسهامدارعملننمایدرراستار،یکهمدممکناستتوانبیانکردبدینترتیبمیدارد.هاشارتیومالکتیریمد
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اساسفرضیهشود.براینیمیمشکالتنمایندگیبینمدیرومالکوعدمتقارناطالعاتیسببافزایشاجتنابمالیات
شود.تاییدمی"هزینهنمایندگیبااجتنابمالیاتیرابطهمعناداریدارد."

  

 آزمون فرضيه دوم

0درجدول"کند.اجتنابمالیاتیراتعدیلمیسهامداراننهادی،رابطهبینهزینهنمایندگیو"دومهیآزمونفرضجینتا
شدهاست.ارائه

 ن فرضيه دومآزمو(: 4)جدول 

tاحتمالآمارهtامارهخطایاستانداردضریب متغیر

 0.021 2.300 0.072 0.168 هزینهنمایندگی

 0.930 0.090 0.030 0.003 سهامداراننهادی

هزینهنمایندگیسهامداراننهادی*  0.072 0.237 0.300 0.762 

 0.353 0.930 0.003 0.003 ارزشبازاربهدفتری

 0.331 0.970 0.018 0.018 سنشرکت

 0.001 3.480- 0.085 0.294- بازدهشرکت

 0.082 1.740 0.005 0.008 اندازهشرکت

 0.088 1.710 0.032 0.055 اهرممالی

 0.739 0.330 0.013 0.004 مالکیتدولتی

 0.000 3.550- 0.091 0.324- مقدارثابت

کنترلشد. سالوصنعت

fآمارهاحتمالfآماره ضریبتعیین

0.113 5.930 0.000 

1415برابرصفربودهواینمقدارکمترازFآمارهدرآزمونمدلمقداراحتمالشود،مشاهدهمی0همانطورکهدرجدول
 اطمینان در می35استپسفرضصفر رد میدرصد معنادار مدل یعنی تعیینشود، ضریب به مربوط نتایج باشد.

وسیلهمتغیرهایمستقلوکنترلیمدل،توضیحدادهدرصدحدودتغییراتمتغیروابستهبه00دکهدهشدهنشانمیتعدیل
شوند.می

استو14131ضریبمتغیرسهامداراننهادیضربدرهزینهنمایندگیبرابر0شدهدرجدولبراساسنتایجمدلارائه
باشد.پسبینسهامداراننهادیدرصداینمتغیرمعنادارنمی35دهددرسطحاحتمالمیاینمتغیرنشانtاحتمالآماره

هایاجتنابازبراساسمبانینظریپژوهش،فعالیتاجتنابمالیاتیاثرتعدیلیندارد.بررابطهبینهزینهنمایندگیو
حاکمیتشرکتیخوبهایباکندکهدرشرکتمیایجادرایمدیرانوسیلهبهمنافعیانحرافنهپرداختمالیات،زمی

تاثیرینهادیمالکانپژوهشنتیجهبایدکاهشپیداکند.امابراساسمنافعتضادمسئلهگذاراننهادی،ناشیازسرمایه
احتماالکهباشداینازناشیتواندمیموضوعاینکهندارند،مالیاتپرداختازاجتناببینهزینهنمایندگیوارتباطبر

بر.آورندهایمدیریتیمربوطبهعملکردشرکترافراهمنمیهادیبررسیدقیقوکافیدرموردفعالیتننگذاراسرمایه
شود.تاییدنمی"کند.اجتنابمالیاتیراتعدیلمیسهامداراننهادی،رابطهبینهزینهنمایندگیو"ایناساسفرضیه

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

                                                                                                               (                  )جلد ششم0411، زمستان 55، شماره 4دوره 
 

03 
 

 آزمون فرضيه سوم
"کند.اجتنابمالیاتیراتعدیلمیهحسابرسی،رابطهبینهزینهنمایندگیوالزحمتخفیفحق"سوم نتایجآزمونفرضیه

ارائهشدهاست.5درجدول
 آزمون فرضيه سوم(: 5) جدول

tاحتمالآمارهt اماره خطایاستاندارد ضریب متغیر

 0.015 2.450 0.082 0.202 هزینهنمایندگی

 0.730 0.350- 0.019 0.007- کاهشحقالزحمهحسابرس

 0.023 2.280- 0.137 0.312- *کاهشحقالزحمههزینهنمایندگی

 0.139 1.480 0.003 0.005 ارزشبازاربهدفتری

 0.379 0.880 0.023 0.020 سنشرکت

 0.000 3.700- 0.098 0.364- بازدهشرکت

 0.218 1.230 0.006 0.007 اندازهشرکت

 0.274 1.090 0.040 0.044 اهرممالی

 0.322 0.990 0.015 0.015 تدولتیمالکی

 0.003 3.030- 0.109 0.330- مقدارثابت

کنترلشد. سالوصنعت

fاحتمالآمارهfآمارهضریبتعیین

0.149 5.920 0.000 

 

1415برابرصفربودهواینمقدارکمترازFآمارهدرآزمونمدلمقداراحتمالشود،مشاهدهمی5همانطورکهدرجدول
 اطمینان در می35استپسفرضصفر رد میدرصد معنادار مدل یعنی تعیینشود، ضریب به مربوط نتایج باشد.

وسیلهمتغیرهایمستقلوکنترلیمدل،توضیحدادهدرصدحدودتغییراتمتغیروابستهبه00دهدکهشدهنشانمیتعدیل
شوند.می

جدولبراساسنتایجمدلارائه الزحمهتوانبیاننمودکهضریبمتغیرهزینهنمایندگی*تخفیفحقمی5شدهدر
 برابر -14701حسابرسی احتمال سطح در کاهش35و محاسبه برای نماند ناگفته است معنادار متغیر این درصد

حقحق حسابرسی، حقالزحمه از را امسال تعدیلشده میالزحمه سالقبلکسر منکنیمالزحمه فینشانپساعداد
مثبتنشانمی اعداد استو حسابرسیاتفاقافتاده حقالزحمه کاهشدر ایناستکه حقدهنده افزایشدر دهد

یمشکالتنمایندگیدرشرکتآنهاصاحبکارانیحسابرستوانبیانکردالزحمهحسابرسیاتفاقافتادهاست.بنابراینمی
الزحمهپسحقاستازمندینیحسابرسیهاسکینسبتبهریکسبدانشکافیبرایشتریبهتالشب،بیشتراست

بابیشتریطلبمی اما یحسابرسیهاموسسه،ترنییپامتیقشنهادیپنماید منظور ازبه بودناینقرارداد، بهصرفه
،یرسالزحمهحسابباکاهشحقدهدپسهایدقیقکمتریرادربرنامهکاریخودقرارمیکیفیتکارکاستهوبررسی

هایمالیفراهمآوردهوباافزایشهزینهنمایندگی،وزمینهرابرایدستکاریصورتتالشخودراکاهشسانحسابر
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اجتنابالزحمهحسابرسی،رابطهبینهزینهنمایندگیوتخفیفحق"شود.لذافرضیهاجتنابازپرداختمالیاتتشدیدمی
د.شوتاییدمی"کند.مالیاتیراتعدیلمی



 نتيجه گيری و پيشنهاد بحث،
یکلدرآمدهاازاتیشود.سهممالمینیتأماتیمالقیدولتازطریازمنابعدرآمدیاراکثرکشورها،بخشعمدهد

معمومی اانیدر در متفاوتاست. مالان،یمنیکشورها فرار کشورهادریاتیاجتنابو استتا ایدرآمدهباعثشده
یابرازاتیکاهشمالعنوانبهیاتیپژوهشاجتنابمالاتیادب دربرآوردشده،کمترباشد.ازآنچهوارهکشورهاهمیاتیمال

ویقانونییهاتیشاملفعالیاتیاجتنابمالف،یتعرنی(.مطابقباا1111وهمکاران،رنگیاست)دشدهتعریفهاشرکت
یابرازاتیکاهشمالیبراییهایاستراتژ وبرنامهکیبهتکنیمتکایشاملیاتیاجتنابمالگیریهانداز اگرچهاست.

ییهاداشتهباشندودرشرکتیمشابهیاتیمالریزیبرنامهیهافرصتدیمشابهبایهاشرکتیولست،ینیخاصیاتیمال
میکمتریاتیمال یکهبدهییهادارند،آنیمشابهیاتیمالریزیبرنامهکه درنظرییهاشرکتعنوانبهتوانیدارندرا

باشد.یکیازعواملموثربراجتنابمالیاتی،هزینهنمایندگیمی.کنندیمجتنابااتیازمالشتریگرفتکهب
می مجموعهیکشرکت عنوان به طرفتواند میان قراردادها از اینای مهمترین از یکی گردد. تلقی مختلف های

ش سهامداران و مدیران میان قرارداد نظریهرکتقراردادها، پایه بر و مدیریت از مالکیت جدایی دنبال به که هاست
کنندگیرد.دراینقرارداد،سهامدارانامورشرکترابهنمایندگانکههمانمدیرانباشند،واگذارمینمایندگیشکلمی

ابل،حقپاسخگوییکنندودرمقودرمقابل،حقپاسخگوییمدیراندرخصوصعملکردایشانرابرایخودمحفوظمی
کنند.باوجوداین،درقراردادهایمذکورممکناستمدیرانمدیراندرخصوصعملکردایشانرابرایخودمحفوظمی

شود.وجودمنافعشخصیخودرابرمنافعسهامدارانترجیحدهند.اینامرموجببروزتضادمنافعدرروابطنمایندگیمی
منابعرانیمدنکهیاحتمالا،ینظارتیسازوکارهاابیدرغشود.گیسببهزینهنمایندگیمیتضادمنافعدرروابطنمایند

وجودتضادهای.شودیمشتریبرندیبکارگیاهدافشخصنیتأمیتحتکنترلخود)متعلقبهسهامداران(رادرراستا
بهاتخاذرویکردجسورانهومتهورانهنسبتتواندهاینمایندگیمینمایندگی،جداییمالکیتازمدیریتوافزایشهزینه

(.0732بهمالیاتکمککند)خواجویوسروستانی،
ایجادنظارتوتواندبرفعالیتسهامداراننهادییکیازعوملیاستکهمی آنانبا هایشرکتتاثیربسزاییبگذارد.

رفتارهایمنفعت نمایندگیو اجتنابمالیاتیمیطلبانهمدیرکنترلبیشترسببکاهشهزینه همچنین،اننظیر شوند.
تواندپیامدهاینامطلوبیالزحمهحسابرسیمیکاهشدرحقمعتقدندکه(1113گوپتاوهمکاران)پژوهشگرانیهمچون
گذارد،زمینهرابرایهزینهباتاثیریکهبرفعالیتوکارحسابرسمییالزحمهکمترحسابرسحقرادرپیداشتهباشد.

آورد.ایندگیواجتنابمالیاتیفراهممینم
الزحمههاحاکیازآناستکههزینهنمایندگیبااجتنابمالیاتیرابطهمعناداریداردوتخفیفحقنتایجآزمونفرضیه

و نمایندگی هزینه بین رابطه میحسابرسی، تشدید را مالیاتی هزینهاجتناب بین رابطه نهادی، سهامداران اما کند.
کند.اجتنابمالیاتیراتعدیلنمیمایندگیون

:هشحاضربهشرحذیلقابلذکراستهایپژومحدودیت
قبلازیهاپژوهشبهسالجینتامیدرتعمدیبانیبنابراباشد،یم0733تا0731مطالعهحاضرازسالی.قلمروزمان0

عملشود.اطیبااحت0733وبعداز0731
ها،ازبابتتورمتعدیلنگردیدهاست.درصورتتعدیلاطالعاتهایمالیشرکتاجشدهازصورتهایاستخر.داده1

مذکور،ممکناستنتایجمتفاوتیازنتایجفعلیحاصلشود.
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:شودیراستایپژوهشانجامشدهونتایجبدستآمدهازآنبرخیازپیشنهادهایپژوهشبهشرحزیربیانمدر
مبناییافته آزمونکلیهفرضیههبر نهادهاایحاصلاز بهحسابرسانو مالیهایاینپژوهش، سازمانرینظیناظر

موردبررسیوتوجهمشکالتنمایندگیواجتنابمالیاتیهایخودریزیشودکهدربرنامهبورساوراقبهادارتوصیهمی
.قراردهند

نتا به توجه ممیمشنهادیپپژوهش،جیبا مالساززانیشود ممیبررسهنگامبهیاتیمانامور و دریاتیمالیهایزیها
هامطرحدرآنیحقوقصاشخاریازساشیبتیریمدازتیمالکییوجدایندگیعامکهمسئلهنمایسهامیهاشرکت
مضاعفاست، خصیتوجه در تردیابرازاتیمالبودنحیحصوصرا با و داشته مبذول امریشتریبیاحرفهدیآنان
راانجامدهند.یدگیرس

یگذارهیبهمنظورسرمایدرانتخابواحدتجارگذارانهیسرما،اجتنابمالیاتیبرهزینهنمایندگیریتاثتیباتوجهبهاهم
مدنظرهزینهنمایندگیسهامداراننهادیوقراردادموضوعمیونحوهتنظیاعتباردهماتیواعتباردهندگاندرتصم را

چراکهفراهمکردنشرایطاستقرارسازوکارهاینظارتیوکنترلیسببکیفیتارقامودرکاهشاجتناب.دهندیقرارم
شود.مالیاتیمی

:شودیمشنهادیپریپژوهش،موضوعاتزنیدرارتباطباایآتیهامنظورانجامپژوهشبه
.یاتیاجتنابمالوهزینهنمایندگینیافشابررابطهبتیفیکیگریانجیمنقش
.کاراییقیمتسهاموهزینهنمایندگینیبررابطهبالزحمهحسابرسییحقگریانجیمنقش
.اجتنابمالیاتیوهزینهنمایندگینیبررابطهبمالکیتخانوادگیریتاث
.اجتنابمالیاتیوهزینهنمایندگینیبررابطهبخودشیفتگیمدیرانریتاث
.اجتنابمالیاتیوهزینهنمایندگینیببررابطهثباتمالکیتنهادیریتاث
 .اجتنابمالیاتیوهزینهنمایندگینیبررابطهبرهیمداتیهیهایژگیوریتاث



 منابع
 وارزششرکتیندگینمایهانهیرابطههزنییتب،(0713)،دیسعگانه،یاریخدا،دیسع،ییجبارزادهکنگرلو،یمهد،یتقو

،0اوراقبهادار،دورهتیریمدیمهندسمال،شدهدربورساوراقبهادارتهرانتهرفیپذیهاسوددرشرکتتیریبامد
.077-013،صص7شماره

 حجت،رضا،یجامع مالیندگینمایهانهیهزریتأثیبررس،(0733)،رمن، شکاف رویاتیبر معادالتکردیبا مدل
.101-015،صص7،شماره1دوره،یحسابداریتجربیهاپژوهش،یساختار

 امانیحاج ازیاتیبراجتنابمالیونقدشوندگیندگینماۀنیهزریتأثیبررس،(0731)،رسول،یدانشسراورد،نینژاد،
.072-005،صص0،شماره01دورهران،یایانجمنحسابدار،یسودآورقیطر
 عملکردیابیارزیارههایبرمعیندگینمایهانهیهزریتاثیبررس،(0730)،بهمن،یقادر،حمزهدار،ید،یمهد،یدریح،

.010-33،صص13،شماره3سال،یمالیحسابداریپژوهشیفصلنامهعلم،یساختاریهامدلیالکوسازکردیرو
 پژوهش،وعواملموثربرآنیریگنحوهاندازهات،یاجتنابازمال،(0737)،نیام،یوسفی،میکر،یمانیا،عبداهلل،یخان

.001-010،صص7ره،شما0دوره،یحسابدار
 مالکریتاثیبررس،(0737)،کوین،یخوانسارن،یرام،یقربان،یول،یخداداد حقتیساختار ،یحسابرسیالزحمهبر

.31-53،صص0،شماره10دوره،یوحسابرسیحسابداریهایبررس
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 ازبورساوراقبهادارتهرانیهد:شوایندگینماهیونظریاتیاجتنابمال،(0732)،ریام،یسروستان،شکراهلل،یخواجو،
.11-05،صص70،شماره01،دورهتیریمدیحسابدار

 کارانهبراجتنابمالیاتیبررسیتأثیرمالیاتبردرآمدحسابداریمحافظه،(0737)،سیدی،سیدجالل،مهرانی،ساسان
.17-07،صص01ره،شما7،دورهتیشرکتها،فصلنامهعلمیپژوهشیدانشحسابداریوحسابرسیمدیر

 کرم،یمهران س،یساسان، دوم،،یحسابداریتئور،(0731)،مهتاب،یجهروم،یمصطف،ینیحسدیغالمرضا، چاپ
.انتشاراتنگاهدانش،تهران

 یالزحمهحسابرسبرحقیحسابرستیفیکریتاث،(0737)،محسن،یباغیدیرش،محمد،یرمضاناحمد،یعلدیواعظ،س
 .013-13صص،0،شماره0دوره،یمالیحسابداردانش،هاشرکت
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