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چكیده
هدف این تحقیق بررسی تأثیر استراتژی مالیاتی جسورانه و ترکیب هیأت مدیره (استقالل هیأت مدیره ،دوگانگی مدیرعامل) بر
حقالزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد  .بر این اساس اطالعات مورد نیاز تحقیق از
 86شرکت پذیرفته شده در بورس در طی سالهای  2961-2931استخراج و مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند .در این پژوهش
جهت آزمون فرضیات از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است .به طور کلی ،یافتههای پژوهش نشان میدهد ،بین
ترکیب هیأت مدیره و حقالزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد ،بهطور ی که استقالل هیأت مدیره رابطه معناداری با حق -
الزحمه حسابرسی ندارد .همچنین بین دوگانگی مدیرعامل و حقالزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد .از طرفی بین استقالل
هیأت مدیره و حق الزحمه حسابرسی مستقل برای شرکتهایی با نرخ موثر مالیاتی کمتر نسبت به شرکت هایی با نرخ موثر مالیاتی
بیشتر رابطه معناداری وجود ندارد .و در نهایت بین دوگانگی نقش مدیرعامل و رییس هیأت مدیره و حقالزحمه حسابرسی برای
شرکت هایی با نرخ موثر مالیاتی کمتر نسبت به شرکت هایی با نرخ موثر مالیاتی بیشتر رابطه معناداری وجود ندارد .همچنین
متغیرهای کنترلی اهرم مالی ،بازده داراییها ،موسسات حسابرسی ،مالکیت نهادی بر حق الزحمه حسابرس تأثیری ندارند .و فقط اندازه
شرکت بر حق الزحمه حسابرس تأثیر میگذارد و میتوان چنین استدالل کرد که با بزرگ شدن واحد اقتصادی حق الزحمه حسابرس
نیز افزایش می یابد.
واژههای كلیدی :استراتژی مالیاتی جسورانه ،ترکیب هیأت مدیره ،حقالزحمه حسابرسی.
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 -1مقدمه
شرکت ها به عنوان واحدهای اقتصادی ،همواره به دنبال
سودآوری و دستیابی به ثروت بیشتر هستند .به علل گوناگونی
که مهمترین آنها جدایی مالکیت از مدیریت است ،شرکتها
عالوه بر وظیفه انجام فعالیتهای اقتصادی ،وظیفه پاسخگویی
به افراد بیرون از شرکت را نیز بر عهده دارند .بر اساس شواهد
تجربی کاراترین شکل پاسخگویی ،گزارشگری مالی است .با
ورشکستگی شرکت های بزرگ ،نظیر :انرون ،ورلدکام و  ...اعتبار
اعداد و ارقام حسابداری که مهمترین بخش گزارشگری مالی را
تشکیل می دهند ،به شدت زیر سؤال رفته؛ به طوری که سرمایه
گذاران اعتمادی به صورت های مالی تهیه شده توسط مدیریت
ندارند(دیندار یزدی .)2963 ،این ورشکستگی ها سؤالی درباره
نقش حاکمیت شرکتی و دیگر عوامل اطمینان بخش درباره
شفافیت و کامل بودن گزارشگری مالی ایجاد میکند .ارائه
گزارشگری مالی فریب دهنده ،مانند تأیید سوء استفاده های
گوناگون حسابداری در این شرکت ها باعث واکنش بازار و قانون
به بهتر شدن محیط حاکمیت شرکتی در آمریکا و دیگر نقاط
جهان شده است .حاکمیت شرکتی مؤثر به انطباق ویژگی های
محیطی و سازمانی به هم ،مربوط است .سهامداران در نظارت بر
مدیریت ،می توانند به سازوکارهای متفاوت از حاکمیت شرکتی،
همانند استقالل هیأت مدیره و حسابرس مستقل اعتماد کنند.
عوامل حاکمیت شرکتی برای حسابرس در فرآیند حسابرسی
برای گواهی گزارشگری مالی اهمیت دارد(دیسندر .)1122 ،2
تحقیقات نشان دادند که ساختار حاکمیت شرکتی ضعیف
باکیفیت گزارشگری مالی پایین و مشکل کنترل داخلی در
ارتباط است .کیفیت محیط حاکمیت شرکتی روی ارزیابی
میزان ریسك کنترل و ذاتی اثر می گذارد و به موجب آن روی
ماهیت ،زمان بندی و میزان آزمون های حسابرسی اثر گذار
خواهد بود .یك نظارت قوی به طور بالقوه بودجه زمانی
حسابرسی برای مثال ،به طور بالقوه اندازه نمونه را کم می کند
را کاهش می دهد و بی عیبی صورت های مالی را افزایش می
دهد و در نتیجه ،باعث افزایش کارایی و کارآمدی حسابرسی می
شود .ریسك حسابرس ی ،به اثر متقابل ریسك ذاتی (ناشی از
ویژگی های شرکت) ،ریسك کنترل (به کیفیت کنترل داخلی
مربوط است) و ریسك عدم کشف (به شکست روش های
حسابرسی در کشف اشتباهات با اهمیت وابسته است) مربوط
است .بنابراین ،مطابق چارچوب ریسك حسابرسی ،حاکمیت
شرکتی ضعیف احتماالً میزان ارزیابی ریسك ذاتی و ریسك
کنترل را افزایش میدهد .افزایش این ریسك ها روی بودجه
زمانی حسابرسی ،که باعث افزایش حق الزحمه حسابرسی
مستقل می شود ،اثر می گذارد(دیسندر.)1122 ،
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در واقع این مقاله به بررسی ارتباط بین سطح فرار از
مالیات شرکتها و میزان هزینه پرداخت شده به موسسات
حسابرسی می پردازد .مفهوم فرار از مالیات واضح است .کاهش
مالیات صریح و روشن ،مفهومی پیشرفته است که توسط هانلن
و هیتزمن  )1121( 1بیان گردید و منجر به چشمانداز گسترده-
ای از برنامهریزی مالیاتی میشود .این تعریف ،شامل استراتژی-
های مختلف برنامهریزی مالیاتی میشود .اما هر دو تعریف فرار
از مالیات به صورت غیر قانونی و حقوقی را بیان میکنند
(هانلن و هیتزمن .)1121 ،حسابرسان مستقل نقش کلیدی در
نمایش اطالعات مالی به عنوان واسطه بین صورت های مالی و
استفاده کنندگان آن ،بازی میکنند(هانلن و همکاران.)1121 ،
کریشنان و کریشنان و ویسوناتان  )1116( 9استدالل کردند که
کم کاریهای حاکمیت شرکتی مربوط به حسابرسان میباشد و
به این نتیجه کلی دست یافتند که با افزایش کم کاریها،
بندهای گزارش حسابرسی نیز افزایش خواهد یافت .بنابراین،
می توان انتظار داشت حقالزحمههای حسابرسی باال برای
جبران کم کاریها و احتمال ضرر و زیان ،به حسن شهرت
حسابرسان آسیب وارد خواهد کرد(هانلن و همکاران.)1121 ،
همچنین شواهدی وجود دارد که نشان میدهد ساختار
فرار از مالیات پیچیدهتر از مدیریت درآمد میباشد(دسای و
دهارمپاال .)1118،بنابراین ،انتظار میرود افزایش هزینههای
حسابرسی باعث شود فرار از مالیات شدت بیشتری به خود
گیرد .با توجه به مراتب فوق سوالی که در این تحقیق بوجود
می آید این است که آیا رابطه ای بین سطح فرار از مالیات و
حق الزحمه های حسابرسی پرداخت شده وجود دارد یا خیر؟
به همین منظور در این تحقیق ،تأثیر استراتژی مالیاتی
جسورانه و ترکیب هیأت مدیره بر حقالزحمه حسابرسی مورد
بررسی قرار میگیرد.
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
از آنجا که هدف این پژوهش بررسی تأثیر استراتژی
مالیاتی جسورانه و ترکیب هیأت مدیره بر حقالزحمه
حسابرسی است ،با فرض ثابت بودن سایر شرایط ،اگر شرکت
حسابرسی حق الزحمه باالتری مطالبه کند ،برای شرکت های با
سطوح باالتری از اجتناب از مالیات ،نخست ضروری است
مشخص کند چه چیزی باعث اجتناب از مالیات شده است.
اجتناب از مالیات
4

با توجه به تحقیق هانلون و هیتزمن ( ،)1121یك چالش
اصلی برای تحقیق در مورد این موضوع  ،عدم تعریف جهانی
پذیرفته شده و یك شکل برای اجتناب از مالیات است .در اینجا
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ما به دنبال تعریف جامع  ،یعنی کاهش صریح مالیات هستیم.
این تعریف نشان دهنده تمام معامالتی است که تأثیری در
تعهد مالیات شرکت دارد ،بدون تمایز بین فعالیتهای واقعی
که رفتار مالیاتی مطلوبی دریافت میکند و فعالیتهای خاصی
که برای کاهش مالیات انجام میشود.
مك گوایر و همکاران  )1121( 9شواهدی در مورد عدم
وجود ارتباط بین تخصص مالیاتی حسابرس و سطح اجتناب از
مالیات ارائه کردند ،اگر چه تحقیقاتی در رابطه با تخصص
صنعت خاص حسابرس و کیفیت صورتهای مالی وجود دارد.
آنها با تجزیه و تحلیل این موضوع نشان دادند که آیا شرکت-
های حسابرسی که در مالیات تخصص دارند ،تمایل به باال بردن
سطح اجتناب از مالیات صاحبکار خود کنند .نتایج آنها نشان
می دهد که صاحبکارانی که خدمات برنامه ریزی مالیاتی از
حسابرسان خارجی که در مالیات تخصص دارند ،دریافت کنند،
گرایش به اجتناب از مالیات جسورانه دارند(تمایل دارند بیشتر
از مالیات اجتناب کنند) .پس از آن ،آنها تحقیق را به
حسابرسانی که ،عالوه بر این که تخصص مالیاتی دارند ،بلکه
تخصص صنعتی نیز دارند گسترش دادند .نتایج حاصل از این
یافتهها نشان می دهد که صاحبکارانی که حسابرسان با تخصص
مالیاتی و تخصص صنعتی به کار میگیرند ،سطوح باالتری از
اجتناب از مالیات نسبت به کسانی که حسابرسانی که تنها
تخصص ویژه در مالیات دارند به کار میگیرند ،دارند.
ادبیات تحقیق تایید میکند که شرکت های حسابرسی
سعی می کنند تخصص داشته باشند تا قادر به دریافت هزینه
های باالتر باشند (دان و مایدو  )1114 ،8و نشان دادند که
شرکت های حسابرسی می تواند بر سطح اجتناب از مالیات
صاحبکاران خود تأثیر بگذارند ،از آنجا که جستجو برای کاهش
هزینه مالیات به طور مستقیم به مرتبط با استفاده از قوانین
حسابداری و قوانین مالیاتی است (مایدو و شاکلفورد .)1117 ، 7
عالوه بر این ،هانلون و سلمرود  )1113( 6نشان دادند که
مقررات مالیاتی بسیار پیچیده ،نه تنها میتواند باعث ترس
شرکتها در بازار از طفره رفتن قوانین مالیاتی شود  ،بلکه
موجب توسعه و بسط مقررات مربوط به تهیه صورتهای مالی
میشود.
حقالزحمه حسابرس
اولین مدل ریاضی برای اندازه گیری متغیرهایی که حق
الزحمه های حسابرسی را تحت تأثیر قرار میدهد مربوط به
سیمیونیك  .)2361( 3این مدل جنبه های مختلف ،از قبیل
اندازه ،پیچیدگی فعالیت ها و وضعیت مالی شرکت حسابرسی
شده را در نظر می گیرد .در آن زمان این مدل بسط داده شد

تا شواهد تجربی را با توجه به انحصار مجازی توسط هشت
شرکت بزرگ حسابرسی پیدا کند (سیمیونیك.)2361 ،
تحقیقات اخیر بر وجود رابطه بین حقالزحمه حسابرسی و
21
مدیریت سود و کیفیت سود تاکید کردهاند(بدارد و جانستون
(،) 1114که بر طبق آن حسابرسان باید روش خود را برای
شرکت هایی که مدیریت سود باعث افزایش حقالزحمه تعهد
شده میشود ،اصالح کنند .کریشنان و ویسوناتان ( )1116نیز
استدالل می کنند که خطر ناشی از مدیریت سود مربوط به
حسابرسان است ،زیرا باعث افزایش خطر انجام اصالحات می-
شود ،و در نتیجه خطر کلی حسابرسی را افزایش میدهد.
در نهایت ،با توجه به تحقیق هانلون و همکاران (،)1121
تفاوت زیاد بین درآمد دفتری و درآمد مشمول مالیات ،به
عنوان پروکسی برای اجتناب از مالیات ،خطر بیشتر ناشی از
مدیریت سود را نشان میدهد ،که باعث میشود شرکت
حسابرسی کار بیشتری انجام دهد و سختتر کار کند و در
نتیجه هزینه بیشتری مطالبه کند.
تركیب هیأت مدیره
بیشتر تحقیقاتی که در زمینه رابطه بین حاکمیت شرکتی
و هزینه حسابرسی انجام شدهاند ،بر روی یك یا چند جنبه از
حاکمیت شرکتی :،مانند ساختار مالکیت ،ویژگیهای هیأت
مدیره و مدیریت به عنوان متغیر پروکسی برای حاکمیت
شرکتی تمرکز کردهاند (پان  .)1116 ،22برخی از پژوهشگران
بر این باورند که دوگانگی مدیر عامل شرکت باعث اختالل در
اداره امور شرکت و حاکمیت شرکتی میشود ،در حالی که
بعضی دیگر با این نظر مخالفند(ژینگزی.)1121 ،
کاسل و همکاران  )1121( 21دو دلیل برای حسابرسان به
منظور بررسی حاکمیت شرکتی صاحبکاران خود ذکر میکند.
نخست ،ویژگیهای حاکمیت شرکتی با یافته های حسابرس
مانند ارتکاب تقلب ارتباط دارد و دوم اینکه ،تالش اضافی مورد
نیاز برای حسابرسی شرکتها با حاکمیت شرکتی نامناسب
ارتباط داشته و هزینه حسابرسی را بیشتر میکند.
نتایج تحقیق بدارد و جانستون ( )1114نشان میدهد که
سختتر کار کردن حسابرسان و حقالزحمه باالتر متناسب با
صاحبکاران ،موجب باال ر فتن احتمال خطر مدیریت سود می-
شود و این رابطه مثبت بین ریسك مدیریت سود و هزینه های
حسابرسی باالتر زمانی کمتر میشود که شرکتها حاکمیت
شرکتی بهتری داشته باشند.
فاما و جنسن ( )2369بیان میکنندکه مدیران غیرموظف
به عنوان نمایندگان سهامداران از رفتارهای فرصتطلبانه
مدیریت جلوگیری میکنند .مدیران غیرموظف بر فرآیند
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گزارشگری مالی نظارت موثرتری داشته و دامنه رسیدگی
حسابرسی(خارجی) را افزایش میدهد .برای این منظور ،هیأت
مدیره مستقل ،مقدار بیشتری از خدمات حسابرسی ،که منجر
به افزایش در هزینه های حسابرسی پرداخت شده به حسابرس
خارجی را خریداری میکنند .کارسلو و همکاران )1111( 29
تأثیر کیفیت ویژگیهای هیأت مدیره بر هزینههای حسابرسی
را مورد بررسی قرار دادند و رابطه مثبتی بین استقالل هیئت
مدیره با حق الزحمههای حسابرسی مشاهده نمودند .همچنین
این تحقیق رابطه مثبت بین نسبت اعضای غیرموظف در هیأت
مدیره و حسابرسی هزینه را به اثبات رسانید.
یکی دیگر از جنبه هیأت مدیره که به طورگسترده مورد
مطالعه قرار گرفته است دوگانگی نقش مدیر عامل شرکت
است ،که به طور کلی به عنوان به خطر انداختن استقالل هیأت
مدیره تلقی میشود ،چون یك نفر مقدار زیادی از قدرت و
اقتدار را تصاحب میکند(جنسن  .)2339 ،24از آنجا که گزارش
حسابرسی به عنوان یك ابزار نظارت بر مدیران در نظر گرفته
میشود ،ممکن است انگیزه قوی برای محدود کردن این نظارت
توسط حسابرسان خارجی اعمال شود .به خصوص این مورد
هنگامی که رخ میدهد که نظر حسابرسان ممکن است
ناکارآمدی و یا بینظمی در عملکرد مدیران را با توجه به منابع
شرکت نشان دهد .بنابراین ،مدیران ممکن است با توجه به
نظارت توسط حسابرسان ،با محدود کردن دامنه رسیدگی
حسابرسان ،محدودیتهای را تحمیل کنند .در حضور مدیر عامل
غالب ،انتظار می رود مدیران غیراجرایی در بکارگیری
حسابرسان باکیفیت و سختگیر ،دچار مشکل شوند و در نتیجه
انتظار می رود در شرکتهای با نقش دوگانه مدیر عامل و رئیس
هیأت مدیره شرکت برای بکارگیری حسابرس خارجی تمایل
کمتری داشته باشد.
دوگانگی مدیر عامل شرکت از طریق عدم نظارت بر
اقدامات مدیر عامل شرکت ،اجازه شفافیت کمی میدهد چون
او تأثیر قابل توجهی بر تصمیم گیری هیأت مدیره دارد (لین و
لیو 1113 ،29؛ کیم و همکاران  .)1113 ،28می توان گفت که با
داشتن دوگانگی پست مدیر عامل شرکت و رییس هیأت مدیره،
مدیر عامل شرکت بیشتر انگیزه دارد به دنبال منافع خصوصی
خود برود ،بدون اینکه به چالش کشیده شود که منعکس
کننده حاکمیت شرکتی ضعیف(بد) است .عالوه بر این،
هنگامی که دوگانگی پست مدیر عامل شرکت و رئیس هیأت
مدیره در یك شرکت وجود دارد ،خطر ذاتی برای اینکه صورت
های مالی دستکاری شوند ،به دلیل تمرکز قدرت باال بیشتر
است .استخدام حسابرس با کیفیت باال ممکن است باعث شود
انگیزه شخصی مدیرعامل محدود شده و یا حتی به خطر بیفتد.
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بنابراین ،مدیر عامل انگیزه کمتری برای به استخدام گرفتن
حسابرس با کیفیت باال دارد .فرضیه رابطه مثبتی بین دوگانگی
و حق الزحمه حسابرسی وجود دارد.
پیشینه پژوهش
سارتوری  ،)1113( 27در تحقیقی نشان داد که واکنش
های بین حاکمیت شرکتی و مالیات به صورت متقابل بوده ،در
حقیقت ،از یك سو ،قواعد حاکمیت شرکتی تأثیرات ساختاری
در برآورده کردن تعهدات مالیاتی شرکت ها دارد و از سوی
دیگر ،طرحهای مالیاتی (از دیدگاه دولت) و ارتباط دادن آنها به
استراتژی های مالیاتی(از دیدگاه شرکت) می تواند تأثیر بسزایی
در ایجاد یك حاکمیت شرکتی پویا داشته باشد.
لیفشاتز و همکاران  )1121(26در مقاله خود با عنوان "
ویژگی های حاکمیت شرکتی و حق الزحمه حسابرسی مستقل
" انجام دادند ،نتیجه گرفتند که استقالل هیأت مدیره (نسبت
مدیران مستقل به کل هیات مدیره) و پشتکار کمیته
حسابرسی (تعداد جلسات) رابطه مثبت و معناداری با حق
الزحمه حسابرسی دارد.
دیسندر و همکاران ( )1122در بررسی ارتباط بین ویژگی
های حاکمیت شرکتی و حق الزحمه حسابرسی به این نتجیه
رسیدند که خدمات حسابرسی و استقالل هیأت مدیره زمانی که
مالکیت پراکنده است مکمل هم هستند ،که به این اشاره دارد
که مالکیت متمرکز و ترکیب هیات مدیره در نظارت بر مدیریت
جانشین های مناسبی برای هم هستند و همچنین نتیجه
گرفتند که بین ترکیب های هیات مدیره (استقالل و دوگانگی
مدیرعامل) و حق الزحمه حسابرسی ارتباط وجود دارد.
سابلی و نور  ) 1121(23در تحقیقی به بررسی رابطه بین
برنامه ریزی مالیاتی و حاکمیت شرکتی در کشور مالزی
پرداختند.آنها نمونهای شامل  972شرکت را برای دوره زمانی
 1117تا  1121مورد بررسی قرار دادند .نتایج تحقیق آنها
نشان داد که مکانیزمهای حاکمیت شرکتی(داخلی و خارجی)
بر برنامه ریزی مالیاتی تأثیری ندارند .همچنین نتایج تحقیق
آنها نشان داد که شرکتهای نمونه بیشتر متکی به مشاوران
مالیاتی حرفهای هستند.
11
خواال و محمد علی ( )1121در تحقیقی به بررسی رابطه
بین ویژگیهای هیأت مدیر ه به عنوان مکانیزم حاکمیت شرکتی
و برنامه ریزی مالیاتی در بورس کشور تونس پرداختند .آنها در
این تحقیق از نرخ موثر مالیاتی به عنوان پروکسی برای برنامه-
ریزی مالیاتی استفاده کردند .این پژوهشگران نمونهای شامل
 91شرکت را برای دوره زمانی  1111تا  1117مورد بررسی
قرار دادند .نتایج تحقیق آنها حاکی از آن بود که جدایی نقش
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مدیرعامل از رییس هیأت مدیره و ترکیب جنسیتی تأثیر
معناداری بر برنامه ریزی مالیاتی دارد .و رابطه جدایی نقش
مدیر عامل از رییس هیأت مدیره با برنامه ریزی مالیاتی یك
رابطه منفی و نیز ترکیب جنسیتی یك رابطه مثبت را نشان
می داد .همچنین نتایج تحقیق آنها حاکی از این بود که بین
استقالل هیأت مدیره و اندازه هیأت مدیره با برنامه ریزی
مالیاتی رابطه وجود ندارد.
زمزم و فتوحی  )1129(12در تحقیقی به بررسی تأثیر
ویژگیهای هیأت مدیره بر استراتژی مالیاتی جسورانه در
شرکتهای فرانسه برای دوره زمانی  1118تا  1121پرداختند.
آنها در این تحقیق برای تحلیل نتایج از رگرسیون استفاده
کردند .نتایج تحقیق آنها حاکی از این بود که اندازه و درصد
حضور زنان در هیأت مدیره بر استراتژی مالیاتی جسورانه تأثیر
دارد .همچنین نتایج تحقیق آنها حاکی از این بود که اندازه
شرکت و بازده دارایی بر استراتژی مالیاتی جسورانه تأثیر مثبت
و معناداری دارد.
با وجود پژوهشهای انجامشده در کشورهای دیگر ،تاکنون
در ایران پژوهش مشابهی انجام نشده است؛ البته باباجانی و
عبدی( )2963در تحقیقی مشابه رابطه بین حاکمیت شرکتی و
سود مشمول مالیات را در شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادند .در این پژوهش،
رابطه بین حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات ارزیابی شد.
نمونه پژوهش شامل پروندههای مالیاتی  61شرکت پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران بود .در این تحقیق رابطه بین
برخی از معیارهای مهم حاکمیت شرکتی شامل درصد اعضای
غیرموظف در ترکیب هیات مدیره ،دوگانگی نقش مدیر عامل و
رئیس هیأت مدیره و سهامداران نهادی با درصد اختالف بین
سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج تحقیق ،بیانگر عدم تفاوت معنادار بین میانگین درصد
اختالف سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی در گروه شرکت
هایی که معیارهای حاکمیت شرکتی را دارا بودند ،با گروه
شرکت هایی که معیارهای حاکمیت شرکتی را دارا نبودند ،بود.
همچنین در این تحقیق در هر دو گروه شرکتها ،درصد اختالف
بین سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی معنادار بود.
علوی طبری ( )2931تحقیقی را با عنوان رابطه نظام
راهبری و حق الزحمه حسابرسی مستقل شرکت ها نجام دادند.
در این تحقیق  ،آنها 112شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران در سال  2967را بررسی کردند .آنها در این تحقیق
نتیجه گرفتند که بین درصد مالکیت نهادی دولتی و شبه دولتی
و نوع حسابرس با حق الزحمه حسابرسی مستقل رابطه ای
مستقیم و معنیدار وجود دارد .همچنین ،نشان دادند که بین

استقالل هیأت مدیره و حق الزحمه حسابرسی رابطه معناداری
وجود ندارد.
حساس یگانه و گلمحمدی شورکی( )2931در تحقیقی به
بررسی رابطه بین نرخ مؤثر مالیات و ویژگیهای شرکتها در
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداختند .جامعه
آماری تحقیق ،به روش حذفی)غربالگری( و متشکل از
شرکتهایی است که از سال  2961تا سال  2963در بورس اوراق
بهادار تهران بودهاند .هدف اصلی این مقاله ،سنجش نرخ مؤثر
مالیات در وهله اول و بررسی رابطه آن با صنعت مربوطه ،اندازه
شرکت ،سودآوری ،اهرم مالی ،شدت سرمایهگذاری و ساختار
مالکیت به عنوان ویژگیهای شرکت در مرحله بعدی است .نتایج
تحقیق آنها نشان داد که میانگین نرخ مؤثر مالیاتی با درنظر
گرفتن تمام شرکتهای تحقیق ،به نرخ قانونی مالیات بر درآمد
نزدیك است .لیکن نتایج تحقیق با درنظر گرفتن صنعتی که
شرکت در آن فعالیت میکند نشان داد که تقریباً هر صنعت
دارای نرخ مؤثر مالیاتی مخصوص به خود است .همچنین نتایج
حاکی از آن است که بین نرخ مؤثر مالیات با اندازه شرکت و
سودآوری رابطه منفی و معنیداری وجود دارد و با اهرم مالی،
رابطه مثبت و معنیداری برقرار است .در ضمن بین نرخ مؤثر
مالیات و شدت سرمایهگذاری و ساختار مالکیت رابطه معنی-
داری مشاهده نشد.
پورحیدری و سروستانی( )2931در تحقیقی به بررسی
شناسایی و تبیین عوامل موثر بر مدیریت مالیات در شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سالهای -2962
 2963پرداختند .در این تحقیق ویژگیهای خاص شرکت ،نوع
صنعت و مالکیت نهادی بر مدیریت مالیات مورد بررسی قرار
گ رفت .در این تحقیق معیار مورد استفاده جهت سنجش
مدیریت مالیات ،نرخ موثر مالیاتی بود .در این تحقیق فرضیه-
های تحقیق با استفاده از روش دادههای پانل تجزیه و تحلیل
شدند .یافتههای تحقیق آنها حاکی از است که از بین ویژگیهای
خاص شرکت ،اندازه شرکت به طور منفی نرخ موثر مالیاتی را
تحت تأثیر قرار می دهد .همچنین ،بین نسبت بدهی ،شدت
سرمایهگذاری در موجودی کاال و شدت سرمایهگذاری در
دارایی های ثابت با نرخ موثر مالیاتی رابطه مثبت و معنادار
مشاهده شد .با این وجود نتایج تحقیق آنها نشاند داد که بین
فرصتهای رشد و عمر شرکت با نرخ موثر مالیاتی رابطه
معناداری وجود ندارد .همچنین نتایج یافتهها حاکی از آن است
که نوع صنعت تأثیری معنادار بر نرخ موثر مالیاتی دارد .افزون
بر این ،نتایج گواه آن است که مالکیت نهادی به طور منفی نرخ
موثر مالیاتی شرکتها را تحت تأثیر قرار میدهد و مالکان نهادی
نقشی جسورانه در مدیریت مالیات ایفا میکنند.
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منصوری( ) 2931در پایان نامه کارشناسی ارشد به بررسی
رابطه بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی و برنامه ریزی مالیاتی
در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای
دوره مالی  2961تا  2931پرداخت .در این تحقیق از مدل
رگرسیونی استفاده شده است .نتایج تحقیق حاکی از این است
که استقالل و دانش مالی و اندازه دوگانگی نقش مدیرعامل و
رئیس هیأت مدیره و نیز نفوذ دولت در هیأت مدیره بر برنامه
ریزی مالیاتی تأثیر ندارد .همچنین نتایج حاکی از این است که
سرمایه گذاران نهادی رابطه منفی و معناداری با برنامهریزی
مالیاتی دارد .در این تحقیق نتایج نشان داده که بین متغیرهای
کنترلی اهرم مالی و اندازه شرکت با برنامه ریزی نالیاتی رابطه
معناداری وجود دارد اما بین متغیرهای کنترلی میزان سرمایه-
گذاری و بازده دارایی با برنامهریزی مالیاتی رابطه معناداری
مشاهده نشد.
بحری ثالث و همکاران ( )2939در تحقیقی به بررسی
رابطه بین ویژگیهای هیات مدیره و استراتژی مالیاتی جسورانه
در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی
سالهای  2961تا  2931پرداختند .یافتههای پژوهش نشان
میدهد استقالل هیأت مدیره و دانش هیأت مدیره رابطه
معناداری با استراتژی مالیاتی جسورانه دارد .همچنین بین
اندازه هیأت مدیره و تعداد جلسات هیأت مدیره با استراتژی
مالیاتی جسورانه رابطه معناداری وجود ندارد .از طرفی نتایج
حاکی از این است که بین متغیر های کنترلی (اهرم مالی) با
استراتژی مالیاتی جسورانه رابطه معناداری وجود دارد و بین
متغیر کنترلی (اندازه شرکت) با استراتژی مالیاتی جسورانه
رابطه معناداری وجود ندارد.

جامعه آماری شامل شرکت های تولیدی پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران است که سال مالی آنها منتهی به
 13اسفند هر سال باشد .در این پژوهش  ،با توجه به ماهیت
تحقیق و نیز وجود برخی ناهماهنگی ها میان شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  ،شرایط زیر به
منظور تعیین جامعه آماری تحقیق در نظر گرفته شده است ،از
این رو نمونه آماری به روش حذف سیستماتیك انتخاب می
شود .شرکت ها با توجه به  9ویژگی زیر انتخاب می شوند :
 )2شرکت تولیدی باشد(.شرکت های سرمایه گذاری و
بانك ها به دلیل ماهیت خاص فعالیت حذف شده اند).
 )1برای رعایت قابلیت مقایسه پذیری  ،سال مالی شرکت
ها منتهی به  13اسفند ماه هر سال باشد.
 )9شرکت طی سال های  2961تا  2931تغییر سال
مالی نداشته باشد.
 )4وقفهی معامالتی بیشتر از  9ماه نباشد.
 )9اطالعات و صورت های مالی آن در دسترس باشد.
با توجه به شرایط فوق  86شرکت به عنوان نمونه تحقیق
انتخاب شدند.
اطالعات مورد نیاز شرکت ها از طریق مراجعه به
صورتهای مالی حسابرسیشده ،ماهنامه بورس اوراق بهادار و
سایت کدال و با استفاده از نرمافزار رهآورد نوین گردآوری شده
و سپس با جمع بندی و محاسبات موردنیاز در صفحه گسترده
نرم افزار اکسل برای تجزیه و تحلیل آماده شده است .تجزیه و
تحلیل نهایی به کمك نرم افزار آماری  EViews 8انجام شده
است.
 -4متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آن

 -3روششناسی پژوهش
این تحقیق در حوزه تحقیقات اثباتی مالی قرار می گیرد.
با توجه به این که از اطالعات تاریخی شرکت ها برای آزمون
فرضیات آن استفاده شده است ،در گروه تحقیقات شبه
آزمایشی قرار میگیرد .هم چنین از آن جا که هدف از انجام
تحقیق تأثیر استراتژی مالیاتی جسورانه و مکانیزمهای
حاکمیت شرکتی بر حقالزحمه حسابرسی است ،با توجه به
ماهیت و روشی که در این تحقیق استفاده می شود ،نوعی
تحقیق توصیفی– همبستگی به شمار می رود .تحقیق حاضر به
لحاظ معرفت شناسی از نوع تجربه گرا  ،سیستم استدالل آن ،
استقرایی و از جهت نوع مطالعه ،میدانی– آرشیوی می باشد.
در این پژوهش برای جمعآوری دادهها و اطالعات ،ابتدا از روش
کتابخانهای استفاده شده است.

31

متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق به صورت زیر تعریف
شده اند:
 متغیروابسته
حقالزحمه حسابرسی( : )AUD FEES itدر این تحقیق
نیز مطابق با بیشتر مطالعات مربوط به حق الزحمه حسابرسی،
به صورت لگاریتم طبیعی حقالزحمههای حسابرسی که به
شرکت حسابرسی بابت خدماتش در طول سال پرداخت می-
شود ،اندازهگیری میشود.
 متغیرهای مستقل
استقالل هیأت مدیره( : )BIبرابر است با نسبت اعضاء غیر
موظف در هیئت مدیره.
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دوگانگی نقش مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره

اهرم مالی( :)LEVنسبت کل بدهیها به کل داراییها که

( :)BDUALدر صورتی که مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره یك

در بیشتر پژوهشات به کار می رود در این پژوهش نیز به عنوان
ابزاری برای اندازهگیری اهرم مالی به کار میرود.

نفر باشد متغیر مصنوعی  2و در غیر اینصورت  1اختیار می-
کند.
استراتژی مالیاتی جسورانه( :)ETRمتغیر وابسته این
تحقیق سیاست مالیاتی جسورانه شرکت میباشد .در ادبیات
حسابداری پیشین ،چندین ابزار مانند نرخ مالیاتی موثر نقدی
(هانلون و شولین ،)1119 ،ابزارهای تفاوت مالیاتی ابرازی
(مانزون و پلسکو )1111 ،و تفاوت مالیاتی باقیمانده (دسای و
دارماپاال )1118 ،برای اندازهگیری سیاست مالیاتی جسورانه
استفاده شده است .در این پژوهش از نرخ موثر مالیات ()ETR
به عنوان معیار سنجش استراتژی مالیاتی جسورانه استفاده
میگردد که به شرح زیر تعریف می شود:
()2

= ERT

اندازه شركت( :)SIZEدر این پژوهش لگاریتم داراییهای
شرکت به عنوان پروکسی اندازه شرکت مورد استفاده قرار می-
گیرد.
بازده داراییها( : )ROAبرابر است با نسبت سود خالص
به کل داراییها.
با توجه به تعریف متغیرهای پژوهش و به پیروی از مارتینز
و لسا( )1124برای آزمون فرضیه های اول ،دوم ،سوم و چهارم
به ترتیب از مدل های مدلهای 2،1،9و 4استفاده شده است:
)2
)AUDFEESit = β0 + β1(BIit) + β2(ERTit) + β3(AUDITFIRMit
+ β4(INSit) + β5(LEVit) + β6(SIZEit) + β7(ROAit) + Ԑit

)1
AUDITFEES
it
=
β0+
)β1(BDUALit
+β2(ERTit)+β3(AUDITFIRM it) + β4(insit) + β5 (LEVit) +
β6(SIZE it) + β7(ROAit) + Ԑit

 =ERTنرخ موثر مالیاتی
 = Income tax expenseهزینه مالیات
 = Pre-tax incomeسود قبل از کسر مالیات

)9
AUDITFEESit = β0 + β1(BIit) + β2(ERTit) + β3(BIit*ERTit) +
β4(AUDITFIRMit) + β5(INSit) + β6(LEVit) + β7(SIZEit) +
β8(ROAit) + Ԑit

 متغیرهای كنترلی
مالكیت نهادی( :)INSتعداد سهام عادی شرکت که در
اختیار مؤسسات سرمایه گذاری و یا سایر شرکتهای تجاری قرار
دارد ،میزان مالکیت سهامداران نهادی را نشان می دهد.برای
محاسبه درصد سهامداران نهادی در هر شرکت تعداد سهام
سهامداران نهادی بر کل تعداد سهام عادی شرکت در ابتدای
دوره تقسیم میشود(مدرس و همکاران .)2966 ،به عبارت دیگر
برای محاسبه درصد سهامداران نهادی رابطه  2مورد استفاده
قرار گرفته است:
INS = n/m
( )1
 = INSدرصد سهامداران نهادی
 = nتعداد سهام عادی شرکت در اختیار شرکتهای سرمایه
گذاری و تجاری.
 = mتعداد کل سهام عادی شرکت در ابتدای دوره.
موسسات حسابرسی ( :)AUDITFIRMکه برای تعیین
آن از  1و  2استفاده میشود که اگر توسط سازمان حسابرسی
مورد حسابرسی قرار گیرد عدد  2و در غیر اینصورت از عدد 1
استفاده میشود.

)4
+
+

)AUDITFEESit = β0 + β1(BDUALit) β2(ERTit
)β3(BDUALit *ERTit) + β4(AUDITFIRMit) + β5(INSit
β6(LEVit) + β7(SIZEit) + β8(ROAit) + Ԑit

روش تجزیه و تحلیل دادهها
روش مورد استفاده در این پژوهش برای آزمون فرضیات اول
و دوم ،پنل معمولی است که در آن ،از آزمون دوربین -واتسون
جهت تشخیص خود همبستگی مدل استفاده شده است .عالوه
بر این ،از آزمون فیشر جهت بررسی معناداری کل مدل استفاده
شده است .همچنین به منظور تعیین مدل مناسب برای برآورد و
تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته ابتدا آزمونهای
تشخیصی لیمر(چاو) ،بروش پاگان و هاسمن انجام خواهد شد.
از آزمون لیمر(چاو) برای تعیین مدل دادههای تلفیقی در برابر
مدل اثرات ثابت ،از آزمون بروش پاگان برای تعیین مدل داده-
های تلفیقی در برابر مدل اثرات تصادفی و از آزمون هاسمن
برای تعیین مدل اثرات ثابت در برابر مدل اثرات تصادفی استفاده
میشود .پس از تعیین مدل مناسب برای برآورد پارامترها و تاثیر
متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته تخمینهای الزم برای آزمون
فرضیهها انجام میشود .همچنین به منظور پاسخ به فرضیههای
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تحقیق و هم به منظور یافتن روابط خاص میان متغیرهای
جامعه از آزمونهای تحلیل رگرسیون ،آزمون معناداری  tو
آزمون معناداری  Fاستفاده شده است.
همچنین در این پژوهش ،با استفاده از آزمون ریشه واحد
لوین ،لین و چو  11و ایم و نیز ایم ،پسران و شین  19پایایی
متغیرهای پژوهش مورد آزمون قرار گرفت .در صورتی که
متغیرهای پژوهش پایا نباشند؛ چه در مورد داده های سری
زمانی و چه در داده های ترکیبی باعث بروز مشکل رگرسیون
کاذب خواهد شد .نتایج نشان داد که تمامی متغیرهای پژوهش
در سطح اطمینان  33درصد پایا هستند.
 -5فرضیههای تحقیق
فرضیه اول :بین استقالل هیأت مدیره و حق الزحمه حسابرس
در شرکتهای پذیرفته شده در بورس توراق بهادار تهران رابطه
معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم :بین دوگانگی نقش مدیرعامل و رییس هیأت
مدیره و حقالزحمه حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در
بورس توراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم :بین استقالل هیأت مدیره و حق الزحمه
حسابرسی مستقل برای شرکت هایی با نرخ موثر مالیاتی کمتر
نسبت به شرکت هایی با نرخ موثر مالیاتی بیشتر رابطه
معناداری وجود دارد.
فرضیه چهارم :بین دوگانگی نقش مدیرعامل و رییس هیأت
مدیره و حقالزحمه حسابرسی برای شرکت هایی با نرخ موثر
مالیاتی کمتر نسبت به شرکت هایی با نرخ موثر مالیاتی بیشتر
رابطه معناداری وجود دارد.
 -6یافته های پژوهش
نگاره  2نتایج آمار توصیفی را ارئه میکند .با توجه به
نگاره  2و نمونه آماری تحقیق مشاهده میگردد که ،به طور
میانگین در حدود  84درصد اعضای هیأت مدیره شرکتهای
نمونه ،اعضای هیأت مدیره ،اعضای غیرموظف بودهاند و هیأت
مدیره شرکتهای مزبور دارای استقالل بودهاند .همچنین ،به
طور میانگین  91درصد سهام شرکت در اختیار سهامداران
عمده قرار دارد .همچنین به طور میانگین سازمان حسابرسی
 11درصد شرکت های مورد بررسی طی سال های  2961الی
2931را حسابرسی کرده است .از طرفی تقریباً به طور میانگین
در حدود  61درصد شرکتهای نمونه نسبت به تفکیك وظیفه
رئیس هیات مدیره از مدیرعامل اقدام کردهاند.
در نگاره شماره یك آمار توصیفی پژوهش ذکر شده است.
02

نگاره  1آمار استنباطی و نتایج حاصل از مدل پژوهش و
نیز نتایج حاصل از مدل کلی رگرسیون را نشان میدهد .بر
اساس این نگاره ،ابتدا نتایج حاصل از آزمون چاو و بروش
پاگان،به ترتیب برآورد مدل به روش اثرات ثابت و اثرات
تصادفی را تأیید میکند .از آزمون هاسمن برای تعیین روش
مورد استفاده از میان روش های اثرات ثابت و اثرات تصادفی
استفاده میشود که بعدا از انجام این آزمون مشخص گردید که
روش اثرات ثابت مورد استفاده قرار خواهد گرفت .از طرف
دیگر ،احتمال آماره  Fموضوع گویای این مطلب است که مدل
از لحاظ آماری معنی دار است .آماره دوربین واتسون()14142
نیز نشان می دهد که جمالت خطا فاقد همبستگی است(در بازه
 149-249قرار دارد) .با توجه به نگاره  1ضریب تعیین تعدیل
شده نشان میدهد که  14773درصد از تغییرات متغیر وابسته
توسط متغیر متغیرهای مستقل و کنترلی بیان میشود .فرضیه
اول مبنی بر این است که رابطه ی معنیدار بین استقالل هیات
مدیره و حق الزحمه حسابرسی مستقل وجود دارد .با توجه به
نتایج نگاره مشاهده میگردد که ضریب استقالل هیأت مدیره
منفی بوده و از لحاظ آماری (سطح اطمینان  39درصد) معنی-
دار نیست( .)P=14662این نتیجه حاکی از آن است که
استقالل هیأت مدیره یکی از فاکتورهای با اهمیت تأثیرگذار بر
حق الزحمه حسابرسی نمی باشد .نتایج سایر پژوهشهای انجام
شده در زمینه حاکمیت شرکتی و از جمله استقالل هیات
مدیره نشان میدهد که مستقل بودن هیأت مدیره می تواند
تاثیر بسزایی بر برنامه های راهبردی شرکت نداشته باشد .از
طرفی تعیین حقالزحمه حسابرس مستقل جهت انجام عملیات
حسابرسی موضوعی است که بایستی توسط تمامی اعضای
هیأت مدیره به عنوان کارفرما و حسابرس مستقل به عنوان
پیمانکار مورد توافق طرفین قرار گیرد و تصمیمگیری در این
زمینه فقط مختص اعضای غیرموظف(مستقل) نیست .لذا می-
توان نتیجه گرفت که استقالل هیات مدیره بر حق الزحمه
حسابرس مستقل تأثیر نمیگذارد .همچنین با توجه به نگاره 1
مشاهده می گردد که از بین متغیرهای کنترلی تنها اندازه
شرکت تأثیر مثبت و معناداری بر حقالزحمه حسابرسی دارد
بدین معنی که با افزایش اندازه شرکت ،حقالزحمه حسابرسی
نیز افزایش پیدا میکند و بالعکس .همچنین سایر متغیرهای
کنترلی(نرخ موثر مالیاتی ،موسسات حسابرسی ،مالکیت نهادی،
اهرم مالی اندازه شرکت بازده داراییها) تأثیر معناداری بر حق-
الزحمه حسابرسی ندارد.
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 آمار توصیفی
نگاره  :1آمار توصیفی
متغیرها

تعداد مشاهدات

حداقل

حداكثر

میانگین

انحراف معیار

دوگانگی هیأت مدیره

746

1

2

1461

1442

استقالل هیأت مدیره

746

1

2

1484

1426

مالکیت نهادی

746

1

2

1491

1499

اهرم مالی

746

1421

2414

1484

1423

اندازه شرکت

746

4418

7416

9489

1499

بازده داراییها

746

-1413

8494

1428

1499

نرخ موثر مالیاتی

746

1

1441

1421

1413

حق الزحمه حسابرسی

746

7494

3434

6496

1442

موسسات حسابرسی

746

1

2

1411

1441

 آمار استنباطی
 بررسی و آزمون فرضیه اولمدل رگرسیون برای آزمون فرضیه اول به شرح زیر است:
نگاره :2مدل 1پژوهش و نتایج آن
مدل پژوهش
AUD FEES it = β0+ β1(BIit) +β2(ERTit) + β3(AUDITFIRMit) + β4(INSit) + β5 (LEVit) + β6(SIZE it) + β6(ROAit) + Ԑit

نتایج پژوهش
نام متغیر

ضریب بتا

خطای استاندارد

T

P value

ضریب ثابت()C

74698

14928

144676

14111

استقالل هیأت مدیره

-14116

14198

-14243

14662

نرخ موثر مالیاتی

-14144

14217

-14416

14864

موسسات حسابرسی

14147

14199

24911

14268

مالکیت نهادی

-14119

14144

-14997

14932

اهرم مالی

14187

14172

14397

14943

اندازه شرکت

14243

14192

14678

14114

بازده داراییها

-14113

14119

-14948

14713

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

آماره F

معناداری آماره F

آماره دوربین واتسون

14762

14773

1334396

14111

14142

آزمون

آماره آزمون

آزمون معناداری

نتیجه

آزمون لیمر(چاو)

164161

14111

روش اثرات ثابت

آزمون بروش پاگان
آزمون هاسمن

94919
194646

14111
14112

روش اثرات تصادفی
روش اثرات ثابت
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 بررسی و آزمون فرضیه دومنگاره :3مدل 2پژوهش و نتایج آن
مدل 2پژوهش
AUD FEES it = β0+ β1(BDUALit) +β2(ERTit)+β3(AUDITFIRM it) + β4(INSit) + β5 (LEVit) + β6(SIZE it) + β6(ROAit) + Ԑit

نتایج پژوهش
نام متغیر

ضریب بتا

خطای استاندارد

T

P value

ضریب ثابت()C

74991

14949

124918

14111

دوگانگی نقش مدیرعامل

-14124

14116

-14927

14818

نرخ موثر مالیاتی

14114

14224

14193

14386

موسسات حسابرسی

14211

14197

14714

14117

مالکیت نهادی

-14194

14143

-14714

14462

اهرم مالی

-14196

14177

-14436

14823

اندازه شرکت

14118

14181

94749

14111

بازده داراییها

-14179

14148

-24891

14214

آماره F

معناداری آماره F

آماره دوربین واتسون

444487

14111

14191

آزمون

آماره آزمون

آزمون معناداری

نتیجه

آزمون لیمر(چاو)

134281

14111

روش اثرات ثابت

آزمون بروش پاگان
آزمون هاسمن

84639
124692

14111
14119

روش اثرات تصادفی
روش اثرات ثابت

ضریب تعیین
14647

ضریب تعیین
تعدیل شده
14616

نگاره  9نتایج حاصل از مدل پژوهش و نیز نتایج حاصل از
مدل رگرسیون برای آزمون فرضیه دوم تحقیق را نشان می-
دهد .بر اساس این نگاره ،ابتدا نتایج حاصل از آزمونهای لیمر،
بروش پاگان و آزمون هاسمن ،برآورد مدل به روش اثرات ثابت
را تأیید میکند .با توجه به احتمال آماره  Fمدل رگرسیون از
لحاظ آماری معنی دار است .آماره دوربین واتسون( )14191نیز
نشان میدهد که جمالت خطا فاقد همبستگی است .با توجه به
نگاره  9ضریب تعیین تعدیل شده نشان میدهد که 14616
درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر متغیرهای مستقل
و کنترلی بیان میشود .فرضیه دوم مبنی بر این است که
رابطهی معنی دار بین دوگانگی نقش مدیرعامل و حق الزحمه
حسابرسی مستقل وجود دارد .با توجه به نتایج نگاره مشاهده
میگردد که ضریب استقالل دوگانگی نقش هیأت مدیره مثبت
بوده و از لحاظ آماری (سطح اطمینان  39درصد) معنیدار
نیست( .)P= 14818این نتیجه حاکی از آن است که دوگانگی
نقش مدیرعامل یکی از فاکتورهای تأثیرگذار بر حق الزحمه
00

حسابرسی نیست .بسیاری از پژوهشها نشان می دهد که
دوگانگی نقش مدیرعامل یکی از فاکتورهای موثر بر تصمیمات
شرکت ها می باشد .اما از آنجایی که حسابرس مستقل نقش
اعتباردهی به صورتهای مالی شرکت را ایفا میکند و همچنین
حسابرسان جهت تعیین حقالزحمه خود گردش مالی را مدنظر
قرار می دهند و بر طبق گردش مالی و حجم عملیات حق
الزحمه خود را پیشنهاد می دهند .لذا می توان نتیجه گرفت
دوگانگی نقش مدیرعامل نمی تواند تأثیری بر تعیین حق
الزحمه حسابرس مستقل داشته باشد.
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تأثیر استراتژي مالیاتي جسورانه و ترکیب هیأت مديره بر حق¬الزحمه حسابرسي  /جمال بحري ثالث ،يعقوب بهنمون و ابراهیم مدديزاده

 بررسی و آزمون فرضیه سومنگاره :4مدل 3پژوهش و نتایج آن
مدل 3پژوهش
AUDITFEES it = β0+ β1(BIit) +β2(ERTit)+ β3(BIit*ERTit) +β3(AUDITFIRMit) + β4(INSit) + β5 (LEVit) + β6(SIZE it) + β7(ROAit) + Ԑit

نتایج پژوهش
نام متغیر

ضریب بتا

خطای استاندارد

T

P value

ضریب ثابت()C

74139

14942

124428

14111

استقالل هیأت مدیره

14119

14171

14917

14744

استقالل هیأت مدیره * استراتژی مالیاتی جسورانه

14218

14994

14198

14629

نرخ موثر مالیاتی

-14173

-14988

-14128

14613

موسسات حسابرسی

14133

14197

14881

14116

مالکیت نهادی

-14198

14143

-14749

14498

اهرم مالی

-14198

14177

-14474

14899

اندازه شرکت

14191

14181

94683

14111

بازده داراییها

-14178

-14148

-24849

14212

آماره F

معناداری آماره F

494624

14111

14191

ضریب تعیین

ضریب تعیین

تعدیل شده
14617

14647

آماره دوربین
واتسون

آزمون

آماره آزمون

آزمون معناداری

نتیجه

آزمون چاو(لیمر)

164649

14111

روش اثرات ثابت

آزمون بروش پاگان

44969

14111

روش اثرات تصادفی

آزمون هاسمن

174336

14111

روش اثرات ثابت

بر اساس این نگاره  ،4ابتدا نتایج حاصل از آزمونهای لیمر،
بروش پاگان و آزمون هاسمن ،برآورد مدل به روش اثرات ثابت
را تأیید میکند .با توجه به احتمال آماره ،)P=14111( Fمدل
رگرسیون از لحاظ آماری معنیدار است .آماره دوربین
واتسون( )14191نیز نشان میدهد که جمالت خطا فاقد
همبستگی است .با توجه به نگاره  4ضریب تعیین تعدیل شده
نشان میدهد که  14617درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط
متغیر متغیرهای مستقل و کنترلی بیان میشود .فرضیه سوم
مبنی بر این است که بین استقالل هیأت مدیره و حق الزحمه
حسابرسی مستقل برای شرکتهایی با نرخ موثر مالیاتی کمتر
نسبت به شرکت هایی با نرخ موثر مالیاتی بیشتر رابطه
معناداری وجود دارد .با توجه به نتایج نگاره  4ضریب متغیر
تعاملی (استقالل هیأت مدیره * استراتژی مالیاتی جسورانه)
مثبت بوده و از لحاظ آماری (سطح اطمینان  39درصد) معنی-
دار نیست ( .) P=14629این نتیجه حاکی از آن است که بین
استقالل هیأت مدیره و حق الزحمه حسابرسی مستقل برای
شرکتهایی با نرخ موثر مالیاتی کمتر نسبت به شرکت هایی با

نرخ موثر مالیاتی بیشتر رابطه معناداری وجود ندارد .همانطور
که گفته شد حسابرسان پس از بررسی گردش مالی و همچنین
بر طبق پیش بینی مدت زمان اجرای عملیات حسابرسی اقدام
به پیشنهاد مبلغی تحت عنوان حق الزحمه می کنند .پس از
بررسی مبلغ پیشنهاد شده و درنظر گرفتن تجربه و کیفیت
موسسه حسابرسی توسط مجمع عمومی صاحبان سهام و یا
اعضای هیئت مدیره نسبت به پذیرش و یا رد مبلغ پیشنهادی
اظهار نظر میشود .پایین بودن نرخ موثر مالیاتی یك شرکت
می تواند ناشی از عملکرد صحیح اعضای هیئت مدیره باشد اما
از آنجایی که استقالل در امر حسابرسی به عنوان مهمترین
اصل از اصول حسابرسی به شمار می رود ،لذا پذیرش حق
الزحمه باال و یا پایین توسط مجمع عمومی نمی تواند دال بر
این باشد که حسابرس در کار خود به نحو دیگری عمل کند و
سایر عوامل از قبی ل استراتژی مالیاتی جسورانه و غیره را تحت
تأثیر قرار دهد .در نتیجه می توان گفت همراه شدن استقالل
هیات مدیره و استراتژی مالیاتی جسورانه به عنوان متغیر
مستقل نمیتواند بر حق الزحمه حسابرسی تأثیر داشته باشد.
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فصلنامه علمي پژوهشي دانش حسابداري و حسابرسي مديريت – انجمن حسابداري مديريت ايران

 بررسی و آزمون فرضیه چهارمنگاره :5مدل 4پژوهش و نتایج آن
AUDITFEES it = β0+β1(ERTit)+ β2(BDUALit * ERTit) +β3(AUDITFIRMit) + β4(INSit) + β5 (LEVit) + β6(SIZE it) + β7(ROAit) + Ԑit

نتایج پژوهش
نام متغیر

ضریب بتا

خطای استاندارد

T

P value

ضریب ثابت()C

74647

14923

144976

14111

دوگانگی مدیرعامل

14119

14199

14229

14321

دوگانگی مدیر عامل * استراتژی مالیاتی جسورانه
نرخ موثر مالیاتی

-14171
14128

14239
14112

-14998
14161

14712
14398

موسسات حسابرسی

14148

14199

24917

14231

مالکیت نهادی

-14119

14149

-14916

14936

اهرم مالی

14187

14172

14341

14948

اندازه شرکت

14243

14191

14698

14114

بازده داراییها

-14113

14119

-14994

14714

آماره F

معناداری آماره F

1884139

14111

14141

آماره آزمون

آزمون معناداری

نتیجه

ضریب تعیین

ضریب تعیین

تعدیل شده
14773

14761
آزمون

واتسون

آزمون چاو(لیمر)

134243

14111

روش اثرات ثابت

آزمون بروش پاگان

84917

14111

روش اثرات تصادفی

آزمون هاسمن

124942

14118

روش اثرات ثابت

نگاره  9نتایج حاصل از مدل 4پژوهش را نشان میدهد.
براساس نگاره  ،9ابتدا نتایج حاصل از آزمون لیمر ،بروش پاگان
و آزمون هاسمن ،برآورد مدل به روش اثرات ثابت را تأیید می-
کند .با توجه به احتمال آماره  ،)P=14111( Fمدل رگرسیون از
لحاظ آماری معنی دار است .آماره دوربین واتسون( )14141نیز
نشان میدهد که جمالت خطا فاقد همبستگی است .با توجه به
نگاره  1ضریب تعیین تعدیل شده نشان میدهد که 14819
درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر متغیرهای مستقل
و کنترلی بیان میشود.
فرضیه چهارم مبنی بر این است که بین دوگانگی نقش
مدیرعامل و رییس هیأت مدیره و حقالزحمه حسابرسی برای
شرکت هایی با نرخ موثر مالیاتی کمتر نسبت به شرکت هایی با
نرخ موثر مالیاتی بیشتر رابطه معناداری وجود دارد .با توجه به
نتایج نگاره  9مشاهده میگردد که ضریب متغیر
تعاملی(دوگانگی مدیر عامل * استراتژی مالیاتی جسورانه)
منفی بوده و از لحاظ آماری (سطح اطمینان  39درصد) معنی-
دار نیست ( .)P=14712این نتیجه حاکی از آن است که بین

01

آماره دوربین

دوگانگی نقش مدیرعامل و رییس هیأت مدیره و حقالزحمه
حسابرسی برای شرکت هایی با نرخ موثر مالیاتی کمتر نسبت
به شرکت هایی با نرخ موثر مالیاتی بیشتر رابطه معناداری
وجود ندارد.
 -7نتیجهگیری و بحث
در این پژوهش تأثیر استراتژی مالیاتی جسورانه و ترکیب
هیات مدیره بر حقالزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل رگرسیون
مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان
می دهد که بین ترکیب هیات مدیره و حق الزحمه حسابرسی
راب طه معناداری وجود ندارد .به طوری که ویژگی هیأت مدیره
(استقالل هیأت مدیره) رابطه معناداری با حق الزحمه
حسابرسی ندارد ،نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش دیسندر و
همکاران ( )1122و لیفشاتز و همکاران ()1121مغایر می باشد
و با نتیجه تحقیق طبری و همکاران ( )2931مشابه می باشد.
همچنین بین ویژگی هیأت مدیره (دوگانگی مدیرعامل) با حق
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تأثیر استراتژي مالیاتي جسورانه و ترکیب هیأت مديره بر حق¬الزحمه حسابرسي  /جمال بحري ثالث ،يعقوب بهنمون و ابراهیم مدديزاده

الزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد ،و نتایج این
پژوهش با نتایج پژوهش لیفشاتز و همکاران ( )1121مغایرت
دارد .از طرفی ،بین استقالل هیأت مدیره و حق الزحمه
حسابرسی مستقل برای شرکتهایی با نرخ موثر مالیاتی کمتر،
نسبت به شرکت هایی با نرخ موثر مالیاتی بیشتر ،رابطه
معناداری وجود ندارد .در نهایت ،بین استقالل هیأت مدیره و
حق الزحمه حسابرسی مستقل برای شرکتهایی با نرخ موثر
مالیاتی کمتر نسبت به شرکت هایی با نرخ موثر مالیاتی بیشتر
رابطه معناداری وجود ندارد .در رابطه با دو فرضیه 9و 4موردی
جهت مقایسه یافت نشد.
محدودیت های تحقیق موجود در پژوهش عبارتند از:
 )2تلفیق شدن هزینه حسابرسی با هزینه های مالی و هزینه
مشاوره در یاداشتهای توضیحی صورت های مالی و عدم
ارائه آن به صورت جداگانه در برخی از سالهای مورد
پژوهش از محدودیت های این تحقیق بوده است.
 )1نخستین محدودیت که می توان گفت مهمترین محدودیت
نیز به شمار می آید ،ویژگی خاص تحقیق نیمه تجربی است
که در حوزه علوم اجتماعی متداول است .به سخن دیگر،
تأثیر متغیرهای دیگری که کنترل آنها خارج از دسترس
محقق است و امکان تأثیر گذاری آنها بر نتایج پژوهش
منتفی نیست .متغیرهایی مانند شرایط سیاسی ،وضعیت
بازار سرمایه ،عمرشرکت ها ،تحصیالت و تجربه مدیران
شرکت ها ،تعدادی از متغیرهایی هستند که ممکن است
اثرگذار باشند .در نتیجه ،یافته های این تحقیق باید با توجه
به این شرایط استفاده شود.
با توجه به نتایج پیشنهادهای ذیل مطرح میگردد:
پس از انجام مراحل یك تحقیق علمی ،اگر تحقیق در یك
روند سیستماتیك و پژوهشگرانه صورت گرفته باشد محقق می
تواند نظراتی را هم در مورد یافته ها و نتایج تحقیق و هم
راهکارها و پیشنهادهایی را به منظور بهبود و بسط پژوهش
ه ای آتی بیان کند .بدین سبب در ادامه پیشنهادهایی مطابق
با نتایج تحقیق و همچنین برای پژوهش های آتی ارائه می
شود.
پیشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش
 )2سرمایه گذاران باید نسبت به ترکیب هیات مدیره شناخت
بیشتری کسب کرده و اطالعات گزارش شده توسط هیات
مدیره را با احتیاط بیشتری تعبیر و تفسیر کنند.
 )1به موسسات حسابرسی پیشنهاد می شود در زمان تعیین
مبلغ حق الزحمه به برخی از ویژگیهای هیات مدیره شامل
استقالل و دوگانگی مدیرعامل توجه نداشته باشند چرا که
این عوامل بر حق الزحمه آنها تأثیری ندارد.

پیشنهادات برای تحقیقات آتی
 )2باتوجه به اینکه ساختار هیأت مدیره یکی از سازوکارهای
حاکمیت شرکتی می باشد ،توصیه می شود در پژوهش
های آتی دیگر سازوکارهای حاکمیت شرکتی از قبیل
ساختار مالکیت ،ساختار سرمایه ،مورد بررسی قرار گیرد.
 )1پیشنهاد می شود در تحققات آتی تأثیر استراتژی مالیاتی
جسورانه و ویژگی های هیئت مدیره ( دانش هیات مدیره و
جلسات هیئت مدیره) با حق الزحمه حسابرسی مورد
بررسی و مشاهده قرار گیرد.
 )9نمونه آماری این تحقیق شامل تمام صنایع بوده است،
پیشنهاد می شود در تحقیقات آینده این تحقیق به تفکیك
انواع صنعت انجام شود.
فهرست منابع














باباجانی ،جعفر و عبدی ،مجید" .)2963(.رابطه حاکمیت
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زاده" .)2939(.ویژگیهای هیأت مدیره و استراتژی مالیاتی
جسورانه" .فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت
سال هفتم ،شماره بیست و دوم،صص .87-99
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