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Abstract 
Objective: This study aims to examine the impacts of International Financial 

Reporting Standards (IFRS) on tax evasion and tax avoidance in Iran by referring to 

the professional accounting and tax opinion of the Iranian Certified Public 

Accountants (ICPA) and Iranian National Tax Administration (INTA). 

Method: The impacts of IFRS on tax evasion and tax avoidance were obtained 

through a questionnaire on a five-option Likert scale. The designed questionnaire 

was distributed among 334 members of ICPA and INTA, of which 184 were suitable 

for use in this study. Structural equation method (SEM) was used to investigate the 

effects of specific variables, and partial least squares (PLS) approach was used to 

analyze the model. 

Results: Findings indicated IFRS has significant negative effect on the 

prevention of tax evasion, and significant positive effect on the prevention of tax 

avoidance. The impact of satisfaction of taxpayers, as a moderator in the above 

relationships is not significant. Acceptance of IFRS has significant positive effect on 

increasing the reliability of financial statements. Increasing the reliability of 

financial statements, as an intermediary variable, is not significant for tax evasion, 

but is significant for tax avoidance. 

Conclusion: IFRS has important application in understanding tax evasion and tax 

avoidance, but to be more acceptable, its restrictions must be identified and 

resolved. 
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 انجمن حسابداری ایران                                                          دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان  

 مجلۀ دانش حسابداری

 1دورۀ یازدهم، شمارۀ 

 04، پیاپی 1911بهار 

 99تا  1صص. 

 فرار مالیاتیبر  (IFRSمالی ) گزارشگریالمللی  تأثیر استانداردهای بین

 و اجتناب مالیاتی
 

 دکتر محمد نمازی

 پور حسن اسماعیل

 چکیده
مالی  گزارشگریالمللی  تأثیر استانداردهای بین بررسیاین پژوهش به  هدف:

(IFRS بر )برا مراجهره بره ن رر     اجتناب مالیاتی در کشور ایررا   و  فرار مالیاتی

 حسابدارا  رسرمی و  ةجامه اعضایای حسابداری و مالیاتی، شامل  اعضای حرفه

 .پردازد می ا  امور مالیاتیسازمممیزا  

مالیاتی و اجتنراب مالیراتی، برا اسرت اد  از      فراربر  IFRSمیزا  تأثیر  روش:

 990شد. بدین من رور   بررسیای لیکرت  و در مقیاس طیف پنج گزینه پرسشنامه

ممیزا  سازما  امور و  جامهه حسابدارا  رسمیطراحی و بین اعضای  ،پرسشنامه

من رور   . به قرار گرفت در نهایت مورد است اد آ   ةفقر 180و شد مالیاتی توزیع 

و برای تحلیل الگوهرا   (SEM) تأثیر متغیرها از روش مهادالت ساختاریبررسی 

 است اد  شد.( PLS)د حداقل مربهات جزئی از رویکر

تأثیر برا اهمیرت من ری در جلروگیری فررار       IFRS دادها نشا   یافته ها: یافته

. رضایت مؤدیرا   داردمالیاتی و با اهمیت مثبت در جلوگیری از اجتناب مالیاتی 

                                                           
  شیراز، ایران.حسابداری، دانشگاه شیراز، گروه استاد 
  حسابداری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.گروه کارشناس ارشد 

 .(mnamazi@rose.shirazu.ac.irرایانامه: مسئول مقاله: محمد نمازی ) هنویسند
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بر   IFRSروابط باال مهنادار نیست. پذیرش ، درعنوا  یک متغیر تهدیلی مالیاتی، به

ترأثیر مثبرت و مهنراداری دارد. افرزایش      مالی های صورت اتکاء قابلیت افزایش

بررای فررار مالیراتی     میرانیی،  متغیر یک عنوا  های مالی، به قابلیت اتکاء صورت

 داراست.نامهنادار نیست، اما برای اجتناب مالیاتی مه

زمینره فررار مالیراتی و اجتنراب      کاربردهای با اهمیتی در  IFRSگیری: نتییه

 رفع شوند.ها شناسایی و  مالیاتی دارد. اما، برای پذیرش بیشتر آ ، باید محدودیت

اجتنراب  ، فررار مالیراتی  ، (IFRSمرالی )  گزارشگریالمللی  استانداردهای بین :های کلیدی واژه

 .مهادالت ساختاریدر ایرا ،  IFRSمالیاتی، 

 یالمللاا  یباا یاسااتاندارد ا ری(. تاا  9322) پااور، حساا . اساامالی ؛ محمااد ،نمااازی استتتناد:

 .9-33(، 9)99 ،یدانش حسابدار. یاتیو اجتناب مال یاتی( بر فرار مالIFRS) یمال یگزارشگر

 مقدمه
 ینگرانا  کیا باه    ی ا تبد شرکت «یاتیاجتناب مال» و «فرار مالیاتی» ر،یاخ ی ا در سال

توسا  پژو شاگران     ا پژو ش شیتر و افزا قیتوجه لمبالث  وشده  مسئوالن مالیات ةلمد

 یحساابدار مجاز  ی ا نهیگز ا و  خالء حذف یبرا (.9332، 9کریستی  و مورفی) استشده 

 منجار  واحد تجااری  یکه به بهتر شدن لملکرد اقتصاد یحسابدار ی ا یریگ اندازه بهبودو 

در ( IASB) یحسابدار یالملل  یب  یاستاندارد ا ئتی ، (9336و  مکاران،  9بارثشود ) یم

 یتیفیبا ک را (IFRS) مالی گزارشگریالمللی  استاندارد ای بی  گرفت تا میتصم 9339سال 

 تیا ، قابلمربوط بودن هیبر پا  ااستاندارد  یرود که ا یرو انتظار م  ید د. از ا ارائهقاب  قبول 

در  ،بار اطاللاات   هیا باا تک  یماال   اای  گازارش  باودن  سهیمقاقاب  قاب  فهم بودن و  نان،یاطم

برناماه   ریتا    استاندارد ا تحت که ای  یدر موارد بویژهخاص،  یمل یاستفاده از استاندارد ا

: IFRS ،9392؛ بنیااد  9336، 3باال ) گیرند، بهبود یابند می ارقر یاتیو مال یاسیس ،یقانون ،یمل

2.) 

 اساتاندارد جدیاد حساابداری   لنوان  به، IFRSاما پرسش حائز ا میت ای  است که آیا 

باشاد    ی و اجتنااب مالیااتی  اتیمالجلوگیری از فرار  یبرامناسب  ییمبناتواند  المللی، می بی 
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 یبارا  کاه ممماوال    حساابداری و اصاول   اساتاندارد ا چاارچوب    یبا  یسازگار زانیبر م آیا

ایا    .(9332 ،و  مکااران  2کوبزاجا کاافی دارد  ) قاب  قباول اسات، تمرکاز     یاتیمقاصد مال

زیاارا منشاااء نظااری حسااابداری مالیاااتی بااا  ،از ا میاات زیااادی برخااوردار اساات  ااا پرسااش

قانون  یبرامهم لنوان چالش  بهتفاوت   یامالی تفاوت لمده دارند.  گزارشگری ای   دف

 اای    ای مالیاتی قاب  قبول باشد، از نظر  دف ای از نظر  دف زیرا اگر مسئله ،است اتیمال

 (.9229 ندریکس  و ون بردا، حسابداری  م قاب  قبول است )

ای، ارزش منصفانه و رجحان محتوی بر شاک ،   رویکرد ترازنامه ةسه جنبکلی،  ةگون به

ما یتاا  مفاا یم    .کناد  یدچاار مشاک  ما    یاتیا مال دیا جد ی ا ستمیرا در س IFRSکارگیری  به

IFRS کاه حتای   طاوری  ساود و زیاان توجاه بیشاتری دارد، باه       ، به ترازنامه نسبت به صاورت 

 ادف سیساتم مالیااتی    در مقابا ،  سود و زیان  ای  تاوجهی نکناد.      ممک  است به صورت

 تضااد  جااد یا سود و زیان  ر دوره است که ایا  امار خاود موجاب     مبتنی بر سود یا صورت

در  (.9339، 2فریادم  شاود )  ی مای و ا اداف حساابدار   یاتیا مالسیساتم  ا اداف    یبآشکار 

بیااان  (9332)و  مکاااران  6گااامی مااان گونااه کااه اسااتفاده از ارزش منصاافانه، خصااوص 

باه   تار  کیا نزد یاک مفهاو   ارزش منصافانه،   یاز حسابدار یدر اص ، درآمد ناش دارند، می

حاال، در    یا باا ا  .پرداخات شاود  براساس آن مالیاات بایاد   که  است «یواقم اقتصادیسود »

پرداخات، قابا  اجارا     ییمانند تواناا  ،یاتیاصول مال ریارزش منصفانه با سا یلم ، حسابدار

سااز   مشاک   زین رجحان محتوی بر شک  در تمارض است. ،یاتیمال یبودن و  بات درآمد ا

مماامالت   یشک  قانون یمدرن بر مبنا یاتیمال ی ا ستمیس ،یموضوع کل کیلنوان  است. به

نظاار  را در ی، اسااتانائات خاصااانااد مخااال  بااا نگاارش اجتناااب چااونو  شااوند ماای یطراحاا

دسات آوردن شاارای  مااالی   بارای بااه ، رجحااان محتاوی باار شااک   قات، یدر حقگیرنااد.  مای 

امار مساتلز  آن اسات کاه       یا ا زیارا ، شاود  یبالقوه قرارداد اا ما   یمانع از دستکارتر  راحت

 .شود لم  یاقتصاد تیاساس ما  بر دیبا ممامالت یشک  قانون یجا به
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و پرداخات مالیاات    IFRSتوان دریافت که بی   با توجه به سه مورد مهم گفته شده، می

وجاود  ،  ای حسابداری و قوانی  مالیااتی اکاار کشاور ا    در تئوریتضاد واقمی وجود دارد. 

لناوان مبناای محاسابه ساود حساابداری باا قاوانی          اختالف بی  استاندارد ای حسابداری باه 

طبیمی است و با پذیرش ای  اختالف نسابت باه    ،تمیی  سود مشمول مالیاتمالیاتی حاکم بر 

بای  باردن ایا  اختالفاات  رچناد تاا حادودی         گردد. تاالش بارای از   ح  اقدا  می ارائه راه

اما به دلی  ما یت متفاوت ای  دو سود، امکان تمام  مطلاق و   ،ارزشمند و قاب  ستایش است

 .انطباق کام  وجود ندارد

و اجتنااب   فرار مالیاتیو ت  یر آن بر  IFRSتوان در پذیرش  را که می دیگر دو موضوع

 ای مالی و رضایت مؤدیان از نظا  مالیاتی  مالیاتی لحاظ کرد، افزایش قابلیت اتکاء صورت

کار ای کا ش لد  تقارن اطاللاتی، افزایش شافافیت و کفایات افشاای    یکی از را  است.

تواناد دقات    ماالی مای   گزارشاگری اطاللات است. افشای اطاللاات باا کیفیات و شافافیت     

 ا و تصمیمات مدیریت و احتمال کش   اطاللات در دسترس لمو  را در خصوص فمالیت

د د. ای  امر صارف ریساک ناشای     موارد گریز از مالیات را توس  م موران مالیاتی افزایش

طلبانه مدیریت را کا ش داده و موجب کا ش انگیزه وی برای گریز   ای فرصت از فمالیت

دلیا  الزاماات افشاای     ، باه IFRS (.9322 و  مکااران،  مجتهادزاده شاود )  از مالیات نیاز مای  

مساتقیم کیفیات ارقاا  و اطاللاات     طاور   گیری و شناخت خاص، که به قوالد اندازهاضافی، 

ماالی   گزارشاگری تر شادن و کیفیات    د د، موجب شفاف ت  یر قرار می حسابداری را تحت

، کاا ش مادیریت ساود   ، درنهایات باه   IFRSکاارگیری   (. باه 9336، 2داساکه ) خوا اد شاد  

 اا   گران، ای  یافته پژو ش. شود می ا و ارتباط ارزشی بیشتر برای سود  موقع زیان شناخت به

 9339باارث و  مکااران،   کنند ) باالتر تفسیر می گزارشگریلنوان شوا دی بر کیفیت  را به

(. استفاده از یک مجموله استاندارد ای باا کیفیات بااال توسا      9393و  مکاران،  9احمدو 

و شاافافیت انساایلی باارای بهبااود قابلیاات مقایسااه، کیفیاات  ااا در سرتاساار جهااان، پت شاارکت
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احماد و  د اد )   ای ماالی را کاا ش مای     ای تهیه گزارش رود و  زینه شمار می اطاللات به

 (.9393 مکاران، 

رو  از ایا   اسات و  شک یکی ازحقوق قانونی  ر شاهروند  بدوندیان مالیاتی ؤحقوق م

تحقق  ةکمک شایانی در زمین،ر سیستم مالیاتی  ر کشوری داشتهای د ا میت و جایگاه ویژه

دیان با سیستم مالیاتی ؤم ةتواند به تمدی  رابط نماید. رلایت ای  حقوق می وصول مالیات می

نظا  مالیااتی افازایش د اد و در راساتای تساهی         کمک نموده، التماد و اطمینان آنان را به

لی کااه در نظااا  مالیاااتی    ئت سافانه یکای از مااسا  . م ر باشدؤدیان مؤامور مرد  و حمایت م

مفااااد قااانون  ای وتفساایر ای گوناااگون از وجاااود دارد، موضاااوع باااارخورد سااالیقه ایااران

گااه ایاا  تفسایر     . ااای مالیااتی اسات    نامااه   ااا و بخااش   نامااه  آیای    اای ماستقیم، مالیاات

به فرار اای مالیااتی داما  زده اسات.  ،غلا  شده اای  سابب برداشات ،ناصاحیح از قاانون

ای  امر موجبات نارضایتی مؤدیان مالیاتی را فرا م نموده و مراح  حصول مالیات را نیاز باه   

 (.9392 ،و  مکاران یقصداندازد ) ت خیر می

 ةگونا  اسات. باه   مالیات در ایران ةحوز بر روی IFRSبررسی ت  یر  پژو ش،  یا دف 

 ای موجاود در   ، خالءIFRSسازی  توان با پیاده ای  است که آیا می پژو شتر پرسش  دقیق

آیاا   کاا ش داد  در ایاران   ،و اجتنااب مالیااتی اسات    فرار مالیااتی که  مان را  مالیات ةزمین

 اای ماالی    لنوان متغیر تمادیلی و افازایش قابلیات اتکااء صاورت      رضایت مؤدیان مالیاتی به

و اجتنااب مالیااتی تا  یر دارد  ا میات ایا        فرار مالیااتی و  IFRSلنوان متغیر میانجی بی   به

 ،IFRS ا و لوام  مختل ، به بررسی تا  یر   که با استفاده از متغیر ا، فرضیه مطالمه آن است

ارائاه   نظر اای تاوان  پردازد تاا ب  و اجتناب مالیاتی در ایران می فرار مالیاتیبر  ،گونه تجربی به

در ایاران   IFRSساازی   شده در خصوص ای  موضوع را بررسی و برای بهبود اوضااع پیااده  

ایا  مطالماه بالاث گساترش ادبیاات مالیاات و        چنی   مای را ارائه کرد.  نتایج قاب  مالحظه

 گشای مسئولی  مربوط باشد. تواند راه گردد و می حسابداری می
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شود. در بخاش بمادی باه     پژو ش اشاره می ةابتدا به مبانی نظری و پیشین مقاله ةدر ادام

شاود. در بخاش پایاانی      ای آماری و متغیر ای پژو ش پرداخته می  ا، روش بررسی فرضیه

 .شود  ای پژو ش اشاره می  ا و پیشنهاد ا برای تحقیقات آتی و محدودیت  م به یافته

 پژوهش نظری  مبانی

 اا    ایی  ستند که ممک  اسات شارکت   ناب مالیاتی از جمله فمالیتو اجت فرار مالیاتی

طبااق تمریاا ، (. 9322مشااایخی و ساایدی، وساایله آن ساامی در کااا ش مالیااات نماینااد ) بااه

مورد  ز  دراللات المانند ندادن اط ،منظور لد  پرداخت مالیات ش غیرقانونی بهال رگونه ت

خاالقی و  شاود )  خواناده مای   مالیااتی  فارار مشمول مالیات به مقامات مسائول،   منافع و لواید

 ای مختلا  صاورت گیارد، ولای  ادف       (. فرار مالیاتی ممک  است به روش9322سیفی، 

از ساوی  .  ا، لد  پرداخات کاما  یاا نااقل مالیاات اسات       کارگیری ای  روش اصلی در به

 یکاا ش باد   آن کاه  ادف    یلنوان اقادامات قاانون   به توان می را اتیاز مال اجتناب ،دیگر

موجاب ایا  موضاوع     ، یتمردر  تی. محدود(9332 ،2اسلمرُد) کرد  یتمراست،  یاتیمال

دشاوار باودن   باا توجاه باه     باویژه  رد،یا ماورد بحاث قارار گ    یتنها اقدامات قانون شود که می

 رقابا  یغیا و  یقانون یاتیمال ی ا نهیکا ش  ز یانجا  شده برا تیکدا  فمال که  یاتشخیل 

 ،از مالیاات  یاک فمالیات گریاز    ،اجتناب از مالیات(. 9399، و  مکاران 93اتوود) قبول است

لنوان کاا ش   بدون شکست  خطوط قوانی  و درون چارچوب قوانی  مالیات است واغلب به

 ،(9393) 99م زتا ی اانلون و   (. 9326آنااقیز،   القاار و شامری   حسنی) شود مالیات تمری  می

 تاوان قاانونی یاا غیرقاانونی باودن      دو دلی  وجود دارد که نمی یکه از نظر فن کنند اشاره می

از  ی کهممامالت حولدر  لموما   ااکار رفتار (9) :را تشخیل داد اتیاجتناب از پرداخت مال

پس از  قانونی بودن اجتناب مالیاتی ممموال ( 9و ) شوند یمتمرکز م ستند،  یقانون یفنلحاظ 

 .شود تمیی  می وقوع ممامالت

اجتنااب  فارار و   اای   پیراماون فمالیات   تئاوری تاوان دو   با مرور ادبیات حسابداری مای 

اسااس   .شود مربوط می «تئوری نمایندگی»مالیاتی را مورد توجه قرار داد. دیدگاه نخست به 
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طاور   باه  ساتند کاه    یمناد  لالقاه  ی اا  تیفرض است که افراد شخصا   یا نمایندگی تئوری

 خود را به حداکار برساانند  یشخصو منافع  مطلوبیت ،اول ةلدر و کنند تا  یم رفتار لقالیی

اجتناب مالیاتی، در ای  فرار و  ای مربوط به  فمالیت .(9323نوری،  صالحی و کاظمی لرب)

گیرد و ابماد بیشتری از مساای  نماینادگی بای  مادیران و ساهامداران از قبیا         راستا قرار می

 99دساای و داراماپااال  شاود.   سوء استفاده از منابع شرکت را شام  میطلبی مدیران و  فرصت

 اا و   تواناد ابزار اا، پوشاش     ای اجتناب مالیااتی مای   فمالیتممتقدند که پیچیدگی  (9332)

مانناد    اا  آن ةطلبانا  ساز رفتار ای فرصات   ایی را برای مدیران ایجاد نماید که زمینه قضاوت

دستکاری سود، ممامالت با اشخاص وابسته و سوء استفاده از منابع شارکت باه نفاع مادیران     

 ،ممک  است اجتناب مالیااتی و انحاراف مادیران   گردد. به لبارت دیگر، در ای  دیدگاه  می

 (.9326غالمی و فقیه، مکم  یکدیگر قرار گیرند )

است که بر مبنای آن یاک قارارداد اجتماالی     «نفمان تئوری ذی»دیدگاه دو  بر اساس 

ساهامداران،  کناد کاه افازون بار      نفمان بیان مای  ذی تئوریبی  جاممه و شرکت وجود دارد. 

نفمان از جمله مقامات مالیاتی را برآورده سازد.  شرکت باید تالش نماید تا نیاز ای  مه ذی

نفمااان مربااوط بااه مساائولیت اجتمااالی و اجتناااب مالیاااتی، رابطااه  در ایاا  راسااتا تئااوری ذی

 (9229) 93کارول گران از جمله د د. برخی پژو ش ای را بی  ای  دو مفهو  نشان می پیچیده

د د و بالاث    ا را کا ش می کا ش پرداخت مالیات،  زینه کنند که اشاره می تئوریبه ای  

لناوان یاک    تواناد باه   شود. به ای  ترتیب اجتناب از مالیات مای  بهبود سودآوری شرکت می

تلقی شود. اما برخی  تری  مسئولیت اجتمالی نیز  ست( مسئولیت اقتصادی )که اولی  و مهم

لناوان نموناه،    دانناد. باه   لناوان غفلات از مسائولیت اجتماالی مای      دیگر اجتناب مالیاتی را به

التقاد دارند که پرداخت مالیات یک نقش حیااتی در جامماه دارد    (9399) 29حسینو و کال 

و زمانی که شرکت جنبه مشارکت اقتصادی جامماه را نادیاده بگیارد در حقیقات مسائولیت      

کنند که قبول مسئولیت اجتمالی بالاث   بیان می  ا آناندازد.  اجتمالی سازمان را به خطر می

کاا ش پرداخات مالیاات ساودآوری را افازایش      زیارا   شاود؛  مای کا ش پرداخات مالیاات   
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 اای اجتماالی    تواناد بارای فمالیات    گیرد و می د د و شرکت در موقمیت بهتری قرار می می

 (.9322و  مکاران،  سپاسی زینه کند )

 IFRSتصاویب   بیاان نماود:   کلای  ةگون توان به میرا  IFRS ای مذکور با  تئوری ةرابط

 مشامول مالیاات شارکت تا  یر بگاذارد:     زیار بار درآماد      ای حالتیکی از به ممک  است 

ساطح  حفا    موجاب  ات،یا محاسبه درآمد مشمول مال یبرا ییلنوان مبنا به IFRSاستفاده از 

 ی اا  صاورت  ةو ارائا  هیا ته یاا  ،شود د حسابداری و سود مشمول مالیات باالی انطباق بی  سو

 ةمحاساب  یبرا ییلنوان مبنا به (GAAPشده حسابداری ) پذیرفتهاصول لمومی و حف   یمال

د حساابداری و ساود مشامول    سطح انطبااق بای  ساو   کا ش موجب  ات،یدرآمد مشمول مال

 GAAPاز  ،مساتق  صاورتی   به یاتیا داف مال یاستاندارد برا جادیاجهت  یا و گردد مالیات 

سود حسابداری و سود مشامول  سطح انطباق بی  کا ش  که ای  امر  م موجب پیروی شود

بای  ساود   انطبااق    ییساطح پاا   کاه دارای  یی، کشاور ا IFRS بی. در تصاو شاود  مالیات می

و ارائااه  هیااته یباارا IFRSز ا ممکاا  اساات، حسااابداری و سااود مشاامول مالیااات  سااتند  

 جاه یدر نتکاه   ،یاتیا مقاصاد مال  یموجود بارا   یو حف  قوان با ا داف لا  یمال ی ا صورت

بای  ساود حساابداری و ساود مشامول مالیاات را باه دنباال دارد،          انطبااق   ییحف  سطح پاا 

 اتیمحاسبه درآمد مشمول مال جهت ییلنوان مبنا بهرا  IFRS ممک  استو یا استفاده کنند 

 ، یبناابرا  .یابد  شیافزابی  سود حسابداری و سود مشمول مالیات سطح انطباق  تا کار برند هب

اصالح سطح انطباق پاس   ای حف  یکشور برایک  تصمیماتو  مالیات دفتریبسته به سطح 

   .ردیقرار گ ریت   تواند تحت ی ا م شرکت اتی، درآمد مشمول مالIFRS تصویباز 

نفماان   باا در نظار گارفت  ذی    یماال  ی اا  صاورت  تهیه یبرا رانیشده به مد الطا اریاخت

طاور   و باه  گیرد قرار می دیمورد ترداز منظر متخصصان مالیاتی  نمایندگی، تئوریمختل  و 

 چنای    ام . شاود  واقع نمیقبول مورد  ،اتیمحاسبه درآمد مشمول مال یبرا  ا آنتوس   یکل

مختلا  در   یکاه کشاور ا   سود حسابداری و سود مشمول مالیاتانطباق بی  کا ش سطح 

فارار و   زانیا مبر که  یی ا تیفمال شوند، احتمال دارد رو می با آن روبه IFRS بی نگا  تصو
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  ییسطح پاا در که  یبا توجه به شوا د تجرب کند. تشدیدرا  گذار  ستندی ت  یراتیاجتناب مال

فرار مالیااتی   شیمنجر به افزادریافت که ای  لم  توان  یمبی  دو مورد وجود دارد، انطباق 

 .(9332، 92دسایگردد ) ی میاتیاجتناب مالو 

 پژوهش ةپیشین

د ند که افراد، خوا ان رسیدگی قطمی و دقیق  نشان می (9399) 69ووالیسوسمان و اول

در   اا  آن ةمقامات مالیاتی نسبت به مالیات پرداختی خاود  ساتند تاا مالیاات پرداخات شاد      

اطاللات در ماورد   ةد د که ارائ ینشان م نتیجه جهت پیشرفت و بهبود امور لحاظ شود. ای 

 د اد.  شیافازا  اتیا پرداخات مال  دررا مؤدیاان   تیتواناد رضاا   یما  اتیا مال یای دف و مزا

پرداختناد.   اتیمال نهیدر زم IFRS ری  تدر پژو شی به بررسی  (9393)و  مکاران  29ساموئ 

مبناای  برای از نظر تئوریک   ا، شرکت «درآمد واقمی اقتصادی»گر آن است که  شوا د بیان

 افازون بار ایا ،    متفااوت اسات.   ،و ایا  ایاده باا حساابداری ماالی      مالیاتی بسیار مبهم اسات 

تااریخی،   شاده  بهای تماا  بر برخی از اصول مشترک ) اتیحسابداری مالی و حسابداری مالی

قاوانی  حساابداری    بای ملّ استاندارد ای جزئیات در اند. تحقق، احتیاط و غیره(، توسمه یافته

 خوا د شد.تمری  مشابه  یروش هاما درآمد ب ،متفاوت باشد اتی ممک  استمالی

بار پرداخات مالیاات در     IFRSآیاا  در پژو شای بررسای نماود کاه      (9392) 99مونیس

 هیدر اتحاد المللی بی  ی ا کرد که شرکت دییت گذارد  وی  المللی ت  یر می  ای بی  شرکت

و  شادند  ریا درگ شاتر ی، بIFRS بیپاس از تصاو  به دالی  ماالی در انتقاال ساود خاود،     اروپا 

را باه   IFRS یصاورت قاانون   کاه باه   ای تابماه  ی اا  طور متوس  شرکت بهکه کند  یبرآورد م

را  IFRS بیتصاو  گذشته ی ا در سال ای که تابمه ی ا اند، نسبت به شرکت رسانده بیتصو

باه بررسای    (9396و  مکااران )  29امیدو .دادندانتقال سود  شتریدرصد ب 2/99 قبول نکردند،

 ماورد اقتصااد نوظهاور    کدر یا  درآماد  تیا فیو ک اتیا در مورد اجتنااب از مال  IFRS ریت  

 مرتب  انتخاب هیآزمون دو فرض یشرکت را برا IFRS ،992 یپس از اجرا  ا آنپرداختند. 

کاه   یدرآماد، زماان   شیلناوان ساطح افازا    ، باه IFRSاول نشان داد کاه   ةنتایج فرضی .کردند



 یاتیو اجتناب مال یاتیمال بر فرار( IFRS) یمال یگزارشگر یالملل نیب یاستانداردها ریتأث/ 14

 

باروز   زانیا م، کنناد  یاساتفاده ما   یساطح ساودآور   شیافزا یبرا ی ا از بودجه داخل شرکت

کاه درآماد   د اد   دو   م نشان مای  ةنتایج فرضی چنی   م د د. یرا کا ش م اتیاجتناب مال

و  همتملقا  ةیتمام  اندازه شرکت با سرما ی،اتیاجتناب مال زانیکم بودن م، باال تیفیبا ک نسبتا 

غناا باه    ی اا  شارکت  انیا در م خاود باد ی   اتیا لمل یماال   یم تا  یبارا   ا شرکت یاستراتژ

 مربوط است. IFRS بیتصو

متحاده بار    االتیا ا ی اا  شارکت بار   IFRS رشیپاذ  ری  تنیز  (9392) 93کانتی و ملوی 

  اا  آن. ناد قارار داد  یبررسا ماورد  را  GAAP و IFRSبای   شاده   ایجااد  ی اا  اساس تفااوت 

است.  یدر کسب درآمد دولت منابع  یتر از مهم یکی ،بر درآمد شرکت اتیمالدریافتند که 

. سات ین اتیدرآمد مشمول مال  ییتم یبرا مبناییلنوان  به یسود حسابدار ،متحده االتیدر ا

 اا   ساتم یرو، س  یمتحده است. از ا االتیجداگانه در ا ستمیس کی ،بر درآمد فدرال اتیمال

 ی اا  یدر باد   یکم اریبس راتییبالث تغ IFRS بیجداگانه  ستند و تصو ستمیدو س اساسا 

 از یریا گ شیدر پا  IFRS ری  تا باه بررسای    (9399) 99کریانتو و لساتاری  .خوا د شد یاتیمال

 کاه را  یدر بورس اوراق بهاادار انادونز   یدیشرکت تول 23  ا آن ی پرداختند.اتیمال اجتناب

 دادنشاان  پاژو ش   جینتاا  مورد بررسی قرار دادناد. بودند  بت شده  9399 تا 9332 ی ا سال

 .یابد میکا ش  اتیمالدفتری نرخ از طریق  اتیکه رفتار اجتناب از مال

در  IFRSبررسی موانع پاذیرش   ، بهکلی ةگون به (9392پور ) رحمانی و للی در ایران،

لاد  آماوزش    از: ی شاده در ایا  پاژو ش لبارتناد    تری  موانع شناساای  ایران پرداختند. مهم

IFRS ای حساابداری و بازار اای ماالی،    لد  حضور ماؤ ر در مجاامع حرفاه     ا، در دانشگاه 

گذاری خارجی در  المللی و موانع سرمایه لنوان یک بورس بی  لد  گسترش بازار سرمایه به

لنااوان  بااه IFRSبااه بررساای مزایااا و ممایااب پااذیرش     (9323) و  مکاااران مهااا  ایااران.

 IFRSگر آن اسات کاه پاذیرش     د بیاان استاندارد ای حسابداری در ایاران پرداختناد. شاوا   

 اای کوچاک     ای حقوقی، شرکت ممضالتی بویژه در خصوص ارزش منصفانه، چارچوب

لناوان   باه  IFRSو متوس  را داراسات. اماا باه موجاب نظرخاوا ی انجاا  شاده باا پاذیرش          
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کاارگیری آن   بیشتر از ممایب باه  IFRSکارگیری  استاندارد ای حسابداری ایران، مزایای به

 است.

در پژو شای باه شناساایی و تبیای  لواما  ماؤ ر بار         (9329پورحیدری و سروساتانی ) 

ماورد بررسای    9392تاا   9399زمانی  ةشرکت را در باز 22  ا آنمدیریت مالیات پرداختند. 

ممنااداری بار نارخ ماؤ ر مالیااتی      تا  یر   ،صنمت ا حاکی از آن بود که نوع  قرار دادند. یافته

گوناه    ا را باه  تواند نرخ مؤ ر مالیاتی شرکت آن، مالکیت نهادی میبر  افزونخوا د داشت. 

جسورانه در مدیریت نقش  ،نشان داد که مالکان نهادی یافتهقرار د د. ای  ت  یر  تحت ،منفی

بررسی ت  یر ا ربخشی دولت بر کا ش فرار به  نیز (9322)و  مکاران  کریمیمالیات دارند. 

حاصا  از  پرداختناد. نتاایج    9393 تاا  9333زماانی   ةطای دور  مالیاتی در کشور ای منتخب

تاری  متغیار ا رگاذار بار فارار مالیااتی در        کاه مهام   باود حاکی از آن  مطالمه یوبرآورد الگ

نتایج بیانگر آن است کاه ا ار متغیر اای     چنی   م. استکشور ای منتخب، ا ربخشی دولت 

 اای   بخاش  نسبی سهم و اقتصاد بودن باز ةجمالیاتی، در ةی، روحیتولید ناخالل داخل ةسران

  .دارندمنفی و ممنادار ا ر بر فرار مالیاتی  ،صنمت و خدمات

ماد اقتصاادی مسائولیت اجتماالی     ت  یر بُ یالگوطراحی به  (9322سپاسی و  مکاران )

تاایج حاصا  از   پرداختناد. ن  ت سااختاری البر اجتناب مالیااتی باا اساتفاده از رویکارد ممااد     

داری بر اجتنااب مالیااتی   ابیانگر ای  است که سطح بمد اقتصادی، ت  یر منفی و ممن ،پژو ش

 ا در بمد اقتصادی بیشاتر   د د که  رچه مسئولیت اجتمالی شرکت دارد. ای  نتیجه نشان می

 (9326)و  مکااران   ناصاری  .گیرناد   ا اجتناب مالیاتی کمتری را در پیش می باشد، شرکت

بر نظا  مالیاتی ایران پرداختند. نتاایج حاصا  از پاژو ش     IFRSکارگیری  به بررسی ت  یر به

 ،نظار متخصصای  حساابداری و مالیااتی اساتان خراساان جناوبی         ا بیانگر ای  بود که باه  آن

بر درآمد، بار افازایش کاارآیی     یمنی مالیات 99شماره  IFRSو بخصوص  IFRSاستفاده از 

 یتمادی  اساتاندارد ا   یدر راستا توان یم چنی   م .یاتی ت  یر مابت و ممناداری داردنظا  مال
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 یاطاللاات  یاز اا یباا ن  ی مساوی  ثیا از ح یماال  ی اا  گازارش  شتریانطباق ب یبرا یحسابدار

 .استفاده نمود اتیمال لیمراجع تشخ

بار مالیاات و    IFRSخاارجی باه بررسای تا  یر      ة اای انجاا  شاد    در مجموع، پاژو ش 

تواناد   می IFRSاند که در بیشتر موارد تصویب  و به ای  نتیجه رسیده  اجتناب مالیاتی پرداخته

 چنای    ام اجتنااب مالیااتی را کاا ش د اد.     فارار مالیااتی و    ای مالیات مؤ ر و میازان   زمینه

 اای   ماؤ رتری اساتفاده نماود. پاژو ش    گونه  جای استاندارد ای ملی به به IFRSتوان از  می

انجا  شده داخلی نیاز باه بررسای مزایاا و ممایاب، مواناع پاذیرش و لواما  فر نگای بارای           

است که به موضاوع   (9326ناصری و  مکاران )اند. تنها پژو ش  پرداخته IFRSسازی  پیاده

طاور   با پاژو ش حاضار باه     ا آنو ش  ای پژ صورت کلی پرداخته است و فرضیه مالیاتی به

اناد. اماا    کلی متفاوت است و در پژو ش خود از ف  ممادالت ساختاری  م اساتفاده نکارده  

مالیااتی و اجتنااب    را بار فارار   IFRSتار تا  یر    طاور مفصا    بار باه  پژو ش حاضر برای اولی 

رضاایت   چنای    ام د اد و   مالیاتی با استفاده از ممادالت سااختاری ماورد مطالماه قارار مای     

 اای ماالی را    لنوان متغیر تمادیلی و افازایش قابلیات اتکااء صاورت      مؤدیان مالیاتی را نیز به

کناد. بناابرای ،    مالیاتی و اجتناب مالیاتی بررسی مای  و فرار IFRSلنوان متغیر میانجی بی   به

 شود. مالیاتی و اجتناب مالیاتی می فرار ةای  مطالمه بالث گسترش مرز ای دانش در زمین

 های پژوهش فرضیه

مجمولاه  زیر ةساه فرضای  اصالی و   ةفرضی ششپژو ش،  ةبراساس مبانی نظری و پیشین

 شود: شرح زیر ارائه می به  ا آن

 .مالیاتی ت  یر دارددر جلوگیری از فرار  IFRSپذیرش اصلی اول:  ةفرضی

 .مالیاتی ت  یر دارددر جلوگیری از اجتناب  IFRSپذیرش اصلی دو :  ةفرضی

لناوان یاک متغیار تمادیلی، بار       رضایت مؤدیان از نظا  مالیااتی باه  اصلی سو :  ةفرضی

 و جلوگیری از فرار مالیاتی ت  یر دارد. IFRSپذیرش 
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لناوان یاک متغیار تمادیلی، بار       رضایت مؤدیان از نظا  مالیاتی بهاصلی چهار :  ةفرضی

 و جلوگیری از اجتناب مالیاتی ت  یر دارد. IFRSپذیرش 

لناوان یاک متغیار میاانجی، بار        ای ماالی باه   قابلیت اتکاء صورتاصلی پنجم:  ةفرضی

 و جلوگیری از فرار مالیاتی ت  یر دارد. IFRSپذیرش 

لناوان یاک متغیار میاانجی، بار        ای ماالی باه   قابلیت اتکاء صورتاصلی ششم:  ةفرضی

 و جلوگیری از اجتناب مالیاتی ت  یر دارد. IFRSپذیرش 

  ای مالی ت  یر دارد. بر افزایش قابلیت اتکاء صورت IFRSپذیرش : فرلی اول ةفرضی

  ای مالی بر کا ش فرار مالیاتی ت  یر دارد. افزایش قابلیت اتکاء صورتفرلی دو :  ةفرضی

  ای مالی بر کا ش اجتناب مالیاتی ت  یر دارد. افزایش قابلیت اتکاء صورتفرلی سو :  ةفرضی

 روش پژوهش
 الگوی پژوهش

نشان  تحقیق ةنظری و پیشین با توجه به مبانیرا الگوی مفهومی پژو ش  9 شماره شک 

را   اا  آنی بای   لا د د. ای  الگو متغیر ای مستق ، وابسته، تمادیلی و میاانجی و روابا  ل    می

 شود.  ای زیر ارائه می اجرای آن در بخش ةد د. شرح جزئیات ای  الگو و نحو نشان می

 
 الگوی مفهومی پژوهش .1شکل 
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 شناسی پژوهش نوع مطالعه و روش

 اای کمای اسات کاه از روش للمای سااخت و ا باات         پژو ش ةای  پژو ش در زمر

 اای پاژو ش از قبا  تمیای  شاده انجاا          ا و طرح کند و براساس فرضیه تجربی استفاده می

ی اسات   ا کم ا  گیری داده شود که ممیار اندازه  ا زمانی استفاده می شود. ای  نوع پژو ش می

، چنای    ام (. 62: 9399نماازی،  شود ) می  ای آماری استفاده  ا از ف  و برای استخراج نتیجه

توان پژو ش  ، میه استشدآوری  جمع پرسشنامه ای ای  مطالمه از طریق  جا که داده از آن

 اای    ای پیمایشی دانست. به لحاظ  ادف نیاز در گاروه پاژو ش     حاضر را از نوع پژو ش

 گیرد. کاربردی قرار می

 شاده ای استفاده   ا و اطاللات، از روش کتابخانه آوری داده در ای  پژو ش برای جمع

مجالت تخصصای   ،آوری اطاللات مورد نیاز بخش مبانی نظری برای نگارش و جمع است.

ای کتبای   پرسشانامه  اا   روش گاردآوری داده  .گرفات داخلی و خارجی مورد استفاده قارار  

 2د نادگان باا مقیااس طیا       وی  شاده و از پاساخ   اای تحقیاق تاد    است که مطابق فرضایه 

را از کاامال  ماوافقم تاا کاامال  مخاالفم        اا  آنای لیکرت، میزان موافقات یاا مخالفات     گزینه

 سنجد. می
 آماری ةنمونو جامعه 

و   ای مرباوط باه فارار    طور کام  اجرایی نشده و داده در ایران به IFRSکه  از آنجائی

کاارگیری ایا     اجتناب از پرداخت مالیاات در دسات نباود، پاژو ش حاضار باه بررسای باه        

 ای پرداخته است. استاندارد ا از دید اشخاص حرفه

 9326ساال   درای حساابداری و مالیااتی را    الضای حرفاه  کلیه ،جاممه آماری پژو ش

 «ان اماور مالیااتی  ساازم  ممیزان»و  «جاممه حسابداران رسمیالضای »، گیرد و شام  بر میدر

 9229دقیاق مجمولاا     طاور  به( 9326)در سال شود. تمداد افراد جاممه حسابداران رسمی  می

نفر افراد شاغ  وجود داشت که با حذف افراد تملیق شاده   9632  ا آننفر  ستند که در بی  

سااایت جاممااه )منبااع: نفاار انتخاااب شادند   9632سااازی بارای پااژو ش   منظااور  مسااان و باه 

کارشناساان ارشاد مالیااتی تهاران      تمداد 9326در سال  چنی   م(. 9326، حسابداران رسمی
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نفار از کارشناساان ساازمان اماور مالیااتی       9333نیاز تماداد     ا آننفر بودند که از بی   9996

پرسان    ا برای پاسخ به سواالت پژو ش انتخاب شدند )منباع:   تهران و تمدادی از شهرستان

نفر واجد شارای  آزماون تشاخیل داده     9632بنابرای ، جمما   (.9326، سازمان امور مالیاتی

باا توجاه باه اطاللاات پاژو ش، بارای        زیار،  در ایا  پاژو ش براسااس فرماول    ساپس   شد.

 کوکران استفاده به لم  آمد:مونه از فرمول گیری ن اندازه

     
     

        
 

                  

                        
     

درصد خطا ممیار ضریب اطمینان یاا  و  32/3برابر با  dاطمینان یا  ةطبق ای  فرمول درج

z، 2/3  در نظرگرفته شد. مقدارq  وp   و مقدار  2/3 رکداt اسااس   اسات. بار   26/9 برابر با

الضاای  بارای   پرسشانامه  936ی نمونه انتخاب شدند که یرگ نفر برای اندازه 332ای  فرمول 

در   اا  آن، با توجه به درصاد  مالیاتی نممیزابرای  پرسشنامه 999و  ان رسمیحسابدار ةجامم

از طریاق   واجاد شارای    برای افرادآنالی   ةپرسشنام 992تمداد نظر گرفته شد.  در پژو ش،

از طریاق مراجماه حضاوری     پرسشنامه 993تمداد  ای اجتمالی ارسال شد و  رایانامه و شبکه

کاه   پاسخ دادناد  پرسشنامهنفر به  992 جمما   ا آن میانشد. در  توزیعنزد اشخاص و سازمان 

 اای   و تماداد پاساخ   پرسشانامه  923 اای دریاافتی از طریاق مراجماه حضاوری       تمداد پاسخ

للات کاما     باه  پرسشانامه  3 تماداد  بوده است. پرسشنامه 22دریافتی از طریق سیستم آنالی  

ای ماورد اساتفاده    ا  پرسشانامه مجمولا  تمداد بنابرای ،  .ندنبودن اطاللات، کنار گذاشته شد

 . بوده است پرسشنامه 992برای انجا  تحلی  آماری در پژو ش حاضر، 
 متغیرهای پژوهش

 متغیر وابسته

و اجتنااب مالیااتی  مانناد     فارار مالیااتی  حاضار،  در پژو ش د د که  نشان می 9شک  

نظار   باه لناوان متغیار وابساته در    ، (9396) 99براگاا  و (9396امیدو و  مکاران )  ای پژو ش

شاده توسا     سااخته  پرسشانامه و اجتنااب مالیااتی، باا اساتفاده از      فرار مالیااتی . ندشد گرفته

گیری فرار مالیاتی و اجتنااب   جهت اندازه شت سؤال شوند.  میگیری  اندازه، انگر پژو ش
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ای لیکارت،   استفاده از طیا  پانج گزیناه   با پرسشنامهسؤاالت مالیاتی طراحی شده است که 

 سنجد. موافقم میتا کامال   مخالفمکامال  د ندگان را از  میزان موافقت و مخالفت پاسخ
 متغیر مستقل

 لنوان متغیر مساتق ، مشاابه باا    به IFRSت  یر  حاضر در پژو ش، 9طبق شک   چنی   م

ساااموئ  و ؛ (9399و  مکاااران ) 29مولیاادی؛ (9393و  مکاااران ) 39گاوانااا  ااای  پااژو ش

بااا اسااتفاده از نظاار گرفتااه شااد.   در (9393)و  مکاااران  29گروساام  و (9393 مکاااران )

لنااوان یااک متغیاار مسااتق   بااه IFRS، تاا  یر انگاار ساااخته شااده توساا  پااژو ش پرسشاانامه

طراحی شده اسات کاه ساؤاالت     IFRSگیری ت  یر  گیری شد. پنج سؤال جهت اندازه اندازه

د نادگان   ای لیکرت، میزان موافقت و مخالفت پاسخ استفاده از طی  پنج گزینه با پرسشنامه

 سنجد. موافقم میتا کامال   مخالفمرا از کامال  
 متغیر تعدیلی

 یواقما  ی اا  افتهی ةارائ ،جهیو در نت قیتحق ی ا طرح شیافزا یبرا مؤ ر  ای راه ی ازکی

متغیار تمادیلی، متغیاری     .استفاده از متغیر ای تمدیلی مناسب در تحقیقاات اسات   ،تر قیو دق

د اد. درواقاع    ت  یر قرار می است که جهت یا شدت رابطه بی  متغیر مستق  و وابسته را تحت

 (.9396نمازی و نمازی، )کند  متغیر تمدیلی، شبیه متغیر مستق  دسته دو  لم  می

ساازی   دیان مالیااتی در رابطاه بای  پیااده    نقش رضایت مؤکه  ای  برایدر ای  پژو ش، 

FRSI ؛ (9393) 99المبرتاون  اای   با توجه به پژو ش ،ی مشخل شودیاتاب مالنو فرار و اجت

رضایت مؤدیاان   ،یتمدیلمتغیر  ،(9396)و  مکاران  33المبرتون و (9392) 29ریستی  و آلمک

لنوان یاک متغیار تمادیلی باا ایا  اساتدالل        انتخاب ای  متغیر بهاز نظا  مالیاتی انتخاب شد. 

گاذارد، بلکاه    که بر فرار و اجتناب مالیااتی تا  یر مای    نیست IFRS سازی است که تنها پیاده

 ؛(9393) المبرتاون [ای  رابطه بستگی به رضایت مؤدیاان مالیااتی نیاز دارد. ادبیاات تحقیاق      

تمریا  متغیار تمادیلی     چنای    مو  (9396)  مکاران و المبرتون و (9392) آلم و کریستی 

گیاری   سه سؤال جهت اندازهکنند.  می حمایت استدالل نیزاز ای   ](9396 نمازی و نمازی،)

طیا   استفاده از  با پرسشنامهرضایت مؤدیان از نظا  مالیاتی طراحی شده است که سؤاالت 
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کاامال   تاا   مخالفمد ندگان را از کامال   پاسخای لیکرت، میزان موافقت و مخالفت  پنج گزینه

 سنجد. موافقم می
 متغیر میانجی

از  ماؤ رتر بیاان شاود،   و  تار  قیا دق پاژو ش حاضار   تیا ما  کاه  ای  ، برای9شک  طبق 

ناوع و   حیتوضا  ی جهات انجیا م ریا متغلنوان یاک    ای مالی، به افزایش قابلیت اتکاء صورت

لناوان   للات اساتفاده از ایا  متغیار باه     . استفاده شد نیزوابسته، مستق  و  ریمتغ  یب رابطه ریت  

بالث افزایش قابلیات   IFRS سازی یک متغیر میانجی آن است که طبق ادبیات تحقیق، پیاده

احماد و   و 9339باارث و  مکااران،   ؛ 9336داساکه،  )گاردد    اای ماالی مای    صاورت  اتکاء

ایا    گذارد. و سپس ای  قابلیت اتکاء روی اجتناب و فرار مالیاتی ت  یر می (9393 مکاران، 

کناد و   و فرار و اجتناب مالیاتی را تبیی  مای  IFRS سازی استدالل رابطه غیرمستقیم بی  پیاده

اسات کاه    یریمتغ ،میانجی ریمتغخوانی دارد.   ا و تمری  متغیر ای میانجی نیز  م با ویژگی

 ی غیرمساتقیم با   ةرابطا  میاانجی  متغیار  شود. میمستق   ریوابسته و متغ ریرابطه متغواسطه بی  

 ریا مساتق  ابتادا متغ   ریا متغ د د. بنابرای ، را مورد بررسی قرار میمستق  متغیر وابسته و  ریمتغ

 گاذارد  یما  ری  وابساته تا   ریا بار متغ  متغیر میاانجی و سپس  د د یقرار م ری  ت را تحت میانجی

 اای ماالی    افزایش قابلیات اتکااء صاورت   حاضر، در پژو ش لذا (. 9396نمازی و نمازی، )

و  92کااایرونیم و (9399) 96کااالنبر  ااای  لنااوان یااک متغیاار میااانجی،  ماننااد پااژو ش بااه

وسیله دو لام  افزایش قابلیات مقایساه    متغیر میانجی بهنظر گرفته شد.  در (9392 مکاران )

اساتفاده   گیری شد و باا   ای مالی اندازه  ای مالی و بیشتر شدن قابلیت اتکاء صورت صورت

د ندگان از کامال  مخاالفم تاا    پاسخای لیکرت، میزان موافقت و مخالفت  از طی  پنج گزینه

 سنجش قرار گرفت.دو گویه مورد  موافقم در مورد ای کامال  
 متغیر کنترلی

بار فارار مالیااتی و اجتنااب      IFRSبه منظور کنترل دیگر لوام  احتمالی مؤ ر بر تا  یر  

مالیاتی، ت  یر لواملی مانند میزان سابقه کار و فمالیت شرکت و فر نا  مالیااتی، مطاابق باا     

باه لناوان    ،(9392) 93گاورا و  اارینگتون   و (9332و  مکااران )  39سااکومیس  ای  پژو ش
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 اای   نظر گرفته شد. اطاللات مربوط به ای  متغیر ا از قسمت سؤال در نیزمتغیر ای کنترلی 

 د.آوری ش و سؤاالت اصلی پژو ش جمع پرسشنامهلمومی 
 فن معادالت ساختاری

، از مماادالت  9 اا و الگاوی منادرج در شاک       در ای  پژو ش، جهت آزمون فرضایه 

 ای آمااری اسات    ساختاری یکی از انواع روش سازی ممادالت الگوساختاری استفاده شد. 

تاری    یکای از مهام  سازد.  را فرا م می الگو، بررسی ارتباطات میان چندی  متغیر در یک که

ساازی مماادالت    الگاو گاران از ایا  رویکارد ایا  اسات کاه        دالی  اساتفاده زیااد پاژو ش   

لحااظ نماودن خطاای     ، اا اسات. دلیا  دیگار     ساختاری، روشی جامع برای آزمودن تئوری

د اد تاا تجزیاه و تحلیا       گیری توس  ای  روش اسات کاه باه پژو شاگر اجاازه مای       اندازه

 .(9322داوری و رضازاده، ) گیری گزارش د د  ای خود را با احتساب خطای اندازه داده

 های پژوهش یافته

 جامعه شناختی آمار توصیفی

 د د. شناختی را نشان می نتایج توصیفی ویژگی جاممه 9جدول شماره 
 شناختی های جامعه . نتایج توصیفی ویژگی1 شماره جدول

 درصد فراوانی توضیحات

 جنسیت

 929/92 22 زن

 939/23 992 مرد

 933 992 مجموع

 س 

 922/99 23 سال و کمتر 33

 399/99 32 سال 23تا  39

 333/33 69 سال 23تا  29

 222/93 23 سال 23باالتر از 

 تحصیالت

 399/99 32 کارشناسی

 939/29 939 کارشناسی ارشد

 222/6 99 دکتری

 کار و فمالیت اجرایی سابقه

 629/93 39 سال 2کمتر از 

 299/2 99 سال 93تا  2

 226/92 22 سال 93تا  99

 939/22 93 سال 93باالتر از 
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د ناد،   را مردان تشاکی  مای  افراد مورد آزمون  د د که بیشتر نشان می 9شماره  جدول

مدرک کارشناسی ارشاد  % افراد دارای  92سال را دارند،  23تا  29% افراد میزان سنی بی   33

 ةد ناد  کار و فمالیت اجرایی دارند که ایا  نشاان  ةسابق ،سال 93% افراد باالتر از  22 ستند و 

 باشد. مید ندگان مورد ت یید  بنابرای ، صالحیت کلی پاسخ باشد. تجربه باالی افراد می

طباق اطاللاات ایا      د د. نشان می را متغیر ای پژو ش آمار توصیفی 9شماره  جدول

نیمای از   در حادود کاه  د نده ای  است  است که نشان IFRS 293/99، میانگی  ت  یر جدول

گاذار  مالیاتی و اجتناب مالیااتی ت  یر  تواند بر فرار می IFRSگان بر ای  باورند که د ند پاسخ

باشااد کااه  ماای 399/93و اجتناااب مالیاااتی  992/93مالیاااتی  میااانگی  فاارار چناای   اامباشااد. 

ای  موضوع است که متخصصان امور مالی و مالیاتی بر ای  باورند که با پذیرش  ةد ند نشان

IFRS میاانگی    کاا ش داد.  نیاز مالیاتی جلوگیری کرد و اجتناب مالیاتی را  توان از فرار می

است که بیانگر ت  یرگاذاری دیادگاه مابات     223/2رضایت مؤدیان از نظا  مالیاتی به میزان 

 ای  باشد. میانگی  قابلیت اتکاء صورت مالیاتی و اجتناب مالیاتی می مؤدیان، بر کا ش فرار

در  ،نظر مابت جاممه حسابداران و ممیزان مالیااتی  ةد ند است که نشان 969/2مالی به میزان 

  ای مالی است. افزایش قابلیت اتکاء صورت رویبر IFRS ت  یر
 توصیفی متغیرهای پژوهش آمار .2 شماره جدول

 متغیر 

 آماره                                         
 کمینه بیشینه انحراف ممیار میانگی 

 IFRS 293/99 322/3 92 2ت  یر 

 2 93 292/9 992/93 مالیاتی فرار

 2 93 223/9 399/93 اجتناب مالیاتی

 9 93 226/9 699/2  ای مالی افزایش قابلیت اتکاء صورت

 3 92 322/9 232/2 مالیاتیرضایت مؤدیان از نظا  

 3 93 932/9 229/2 متغیر کنترلی
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 ها تحلیل استنباطی یافته

 بویژهتر مس له  منظور تحلی  لمیق رسد، اما به نظر می مفید به ذکر شدهاگرچه اطاللات 

 اای زیار    و گاا   باه لما  آماد   با توجه به آمار و ریاضای، از مماادالت سااختاری اساتفاده     

 برداشته شد:
 الگوو قدرت  ضرایب بارهای عاملی

 اای یاک متغیار باا آن متغیار       مقدار  مبستگی پرسش ةبار ای لاملی از طریق محاسب

(، 9222، 33 والناد شاود )  2/3شوند که اگر ای  مقدار برابر و یا بیشاتر از مقادار    محاسبه می

 ااای آن از واریااانس خطااای  مؤیااد ایاا  مطلااب اساات کااه واریااانس باای  متغیاار و پرسااش 

شاماره   شاک  ی قاب  قبول است. گیر اندازه یالگوگیری آن متغیر بیشتر بوده و پایایی  اندازه

بیشاتر   2/3 ای طرح شده مرباوط، از   تمامی رواب  بی  متغیر ا و پرسش د د که نشان می 9

 ریا متغ  یا یریگ اندازه یبرا یمربوطه به درست  ای پرسشآن است که  است. ای  امر بیانگر

Rمقادار   9شاماره   شاک   چنی   م اند. در نظر گرفته شده
 اای فارار مالیااتی و     بارای ساازه   2

 623/3و اجتنااب مالیااتی    222/3مقدار سازه فارار مالیااتی    د د. نشان می را اجتناب مالیاتی

باه لناوان مقادار     62/3و  33/3، 92/3محاسبه شده است که با توجه به ماالک )ساه مقادار    

نمایاد.   را ت ییاد مای   الگاو مالک برای مقادیر ضمی ، متوس  و قوی( مناسب بودن بارازش  

بیاانگر ایا  اسات کاه      -932/3و فرار مالیاتی  IFRSضریب استاندارد شده مسیر میان متغیر 

IFRS  کناد. ضاریب    % از تغییرات فرار مالیاتی را به طور غیرمستقیم تبیای  مای   -93به میزان

به  IFRSبیانگر ای  است که  999/3و اجتناب مالیاتی  IFRS متغیراستاندارد شده مسیر میان 

 کند. % از تغییرات اجتناب مالیاتی را به طور مستقیم تبیی  می 99میزان 
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 ضرایب بارهای عاملی متغیرهای پژوهش .2کل ش
 آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا

و  2/3پایاایی ترکیبای    ، برای2/3سب برای آلفای کرونباخ که مقدار منا با توجه به ای 

تمامی ای  ممیار ا در مورد  3شماره  جدول ای  است و مطابق با یافته 2/3برابر  AVEبرای 

تاوان مناساب باودن وضامیت پایاایی و روایای        اناد، مای   متغیر ا مقدار مناسبی اتخااذ نماوده  

 و ش حاضر را مورد ت یید قرار داد. مگرای پژ
 های روایی و پایایی شاخص .3 شماره جدول

 آلفای کرونباخ CR میانگی  سازه

 IFRS 232/3 922/3 222/3ت  یر 

 932/3 922/3 696/3 مالیاتیفرار 

 223/3 929/3 229/3 اجتناب مالیاتی

 233/3 969/3 262/3  ای مالی افزایش قابلیت اتکاء صورت

 992/3 923/3 239/3 رضایت مؤدیان از نظا  مالیاتی

 633/3 222/3 229/3 متغیر ای کنترلی

IFRS 229/3 223/3 929/3 * تمدیلی 
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Qمعیار 
2 

یاک ساازه    قادرت مقادار  د د. اگر  بینی الگو را نشان می پیش قدرت 2شماره  جدول

بینای ضامی ،    د ناده قادرت پایش    بدست آید، به ترتیب نشان 32/3و  92/3، 39/3زا  درون

پاژو ش در   یالگاو . بناابرای ، قادرت    ای مربوط به آن اسات  متوس  و قوی سازه یا سازه

 سطح قوی است.
 الگوبینی  در پیش Q2مقدار  .0 شماره جدول

 SSE/SSO-1 زا  ای درون سازه

 639/3 فرار مالیاتی

 232/3 اجتناب مالیاتی

 222/3 افزایش قابلیت اتکاء

 های پژوهش آزمون فرضیه
سااختاری پاژو ش از چنادی  ممیاار اساتفاده       یالگاو مطابق با الگوریتم، برای بررسی 

 است. بارازش  t-value  مانیا  Z ممناداریتری  ممیار، ضرایب  شود که اولی  و اساسی می

ت است که اگار تماداد نموناه بیشاتر از     به ای  صور t ساختاری با استفاده از ضرایب یالگو

 گردد % ممنادار تلقی می 22در سطح اطمینان  -26/9تا  26/9 بازه باشد، مقادیر بیشتر از 993

 د د: اطاللات مربوط را نشان می 2شماره  جدول .(9322داوری و رضازاده، )
 های اصلی و فرعی نتایج آزمون فرضیه .5 شماره جدول

R مسیر
2

 فرضیه تحقیق نتیجه سطح ممناداری t آماره ضریب مسیر 

 ت یید فرضیه 22/3 323/9 -932/3 222/3 فرضیه اول

 ت یید فرضیه 22/3 999/9 999/3 623/3 فرضیه دو 

 رد فرضیه 22/3 662/9 362/3 992/3 فرضیه سو 

 رد فرضیه 22/3 693/9 929/3 229/3 فرضیه چهار 

 رد فرضیه 22/3 936/9 239/3 662/3 فرضیه پنجم

 ت یید فرضیه 22/3 923/9 369/3 299/3 فرضیه ششم

 ت یید فرضیه 22/3 322/92 223/3 622/3 فرضیه فرلی اول

 رد فرضیه 22/3 922/9 399/3 622/3 فرضیه فرلی دو 

 ت یید فرضیه 22/3 923/9 922/3 622/3 فرضیه فرلی سو 
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 گیری بحث و نتیجه

، نشاان  2و جدول شاماره   9مندرج در شک  شماره  اول ةحاص  از آزمون فرضینتایج 

 26/9برابار   32/3%، مقادار لادد آزماون در ساطح آلفاای       22در سطح اطمینان  د د که می

 ةاست، بناابرای  فرضای   26/9از  شتریب tشود، مقدار آماره  طور که مشا ده می باشد.  مان می

R=222/3) گردد % ت یید می 2تحقیق در سطح خطای کمتر از 
 ةفرضای ولی ضریب مسایر  . (2

متغیار مساتق    و غیرمستقیم ت  یر ممکوس  ةد ند نشان و (-932/3) صورت منفی است به اول

فاارار مالیاااتی  جلااوگیری از توانااد باار ماای IFRS پااذیرشبنااابرای ، باار متغیاار وابسااته اساات. 

پاذیرش  افازایش  کاه باا    احتماال  بادی  صاورت   .صورت ممکوس ت  یر بگذارد  ا به شرکت

IFRS، شاود.  ، یمنای فارار مالیااتی بیشاتر مای     توان جلاوگیری کارد   می کمترفرار مالیاتی  از 

یمنای فارار    ،کارد  توان جلوگیری بیشتر میمالیاتی  فرار از، IFRS با کا ش پذیرش چنی  م

گاواناا و   طور مستقیم و غیرمستقیم  مسو باا نتاایج   نتایج ای  فرضیه به. شود مالیاتی کمتر می

ساایمون ، (9393ساااموئ  و  مکاااران )، (9399مولیاادی و  مکاااران )، (9393 مکاااران )

 است. (9396امیدو و  مکاران ) و (9392)

، نشاان  2شاماره   جدولو  9شماره  شک دو  مندرج در  ةنتایج حاص  از آزمون فرضی

اسات.   26/9برابار   32/3%، مقدار لدد آزمون در سطح آلفاای   22در سطح اطمینان د د  می

تحقیاق در   ةیاست، بنابرای  فرض 26/9از  شتریب tشود، مقدار آماره  طور که مشا ده می  مان

R=623/3گردد ) % ت یید می 2سطح خطای کمتر از 
مسایر میاان ایا  دو متغیار      چنای    ام (. 2

اجتنااب مالیااتی   از شاود تاا    مای موجب  IFRSپذیرش . ای  بدی  ممنی است که مابت است

طاور مساتقیم و    ایا  فرضایه باه    . نتاایج جلوگیری شود، یمنای اجتنااب مالیااتی کاا ش یاباد     

، (9393سااموئ  و  مکااران )  ، (9393گروسام  و  مکااران )  غیرمساتقیم  مساو باا نتاایج     

 است. (9396براگا )و  (9392سیمون )

، نشاان  2شماره  جدولو  9شماره  شک نتایج حاص  از آزمون فرضیه سو  مندرج در 

اول  ةاگرچه متغیر رضایت مؤدیان از نظا  مالیاتی قدرت الگو را نسبت به فرضای که  د د می



 یاتیو اجتناب مال یاتیمال بر فرار( IFRS) یمال یگزارشگر یالملل نیب یاستانداردها ریتأث/ 20

 

فارار مالیااتی در   جلاوگیری از  و  IFRSبی  پذیرش د د، اما  افزایش می 992/3به  222/3از 

 باا ا میتای    ةلنوان یک متغیر تمدیلی، رابط مؤدیان از نظا  مالیاتی، بهصورت وجود رضایت 

دلیا  کمتار باودن از     محاسبه شده است که باه  662/9 برابر zوجود ندارد. ضریب ممناداری 

توان ت یید نمود که متغیر رضاایت مؤدیاان از    % نمی 22در سطح اطمینان د د  نشان می 26/9

شاید للات  کند.  و فرار مالیاتی را تمدی  می IFRSت  یر  ورابطه  از نظر آماری مالیاتی،نظا  

آن است که  نوز در نظا  مالیاتی، به نقش با ا میت مؤدیان مالیاتی پرداختاه نشاده و توجاه    

ایج ایا   نتا . کارد تاوان ت ییاد    ه را نمای رو فرضیه مطارح شاد    از ای  کافی به آن نشده است.

و  (9392ریساتی  و آلام )  ک، (9393المبرتاون ) طور مستقیم و غیرمساتقیم باا نتاایج     فرضیه به

 است. (9396المبرتون و  مکاران )

، 2شاماره   جادول و  9شاماره   شاک  چهار  منادرج در   ةنتایج حاص  از آزمون فرضی

اجتنااب مالیااتی در صاورت وجاود     جلاوگیری از  و  IFRSکاه بای  پاذیرش     د اد  نشان می

وجود ندارد.  با ا میتی نیز  لنوان یک متغیر تمدیلی، رابطه رضایت مؤدیان از نظا  مالیاتی، به

نشاان   26/9دلیا  کمتار باودن از     محاسبه شده است کاه باه   693/9 برابر zضریب ممناداری 

لناوان   رضایت مؤدیان از نظا  مالیاتی را بهتوان ت  یر  نمی %  22در سطح اطمینان  که د د می

شااید  . ت ییاد کارد  تاوان   رو فرضیه مطرح شده را نمی  از ای . کردگر ت یید  یک متغیر تمدی 

ای با قوانی  مالیاتی و پرداخته نشدن به نقاش باا    تواند به دلی  برخورد سلیقه للت ای  امر می

المبرتاون  طور مستقیم و غیرمستقیم با نتاایج   نتایج ای  فرضیه به .باشدا میت مؤدیان مالیاتی 

 است. (9396المبرتون و  مکاران )و  (9392ریستی  و آلم )ک، (9393)

ای و تمیای  شادت تا  یر آن     متغیار واساطه  ، آزمون ا رات (9296) 32بارون و کنیطبق 

 ا براسااس آن گازارش شاد. رویکارد      شود که یافته پنجم و ششم انجا  می ةباتوجه به فرضی

ای، آزماون ساوب  اسات. نتاایج حاصا  از       رایج مورد استفاده بارای آزماون ا ارات واساطه    

آزماون  ، مقادار آمااره   2شاماره   جادول و  9شاماره   شاک  آزمون فرضیه پنجم منادرج در  

تاوان نتیجاه    می ،26/9که به دلی  کمتر بودن از  است 936/9با  مون سوب  برابرحاص  از آز
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فارار مالیااتی در   جلاوگیری از  بار   IFRS%، تا  یر پاذیرش    22گرفت که در ساطح اطمیناان   

ممناادار  میاانجی  لنوان یاک متغیار     ای مالی، به وجود افزایش قابلیت اتکاء صورتصورت 

تواناد مرباوط باه ایا  مطلاب باشاد کاه پژو شاگران حساابداری و           امر میللت ای  . نیست

 اای ماالی    صورت بر قابلیت اتکاء IFRSکام  به ا میت ت  یر پذیرش  ةگون مالیاتی  نوز به

طاور مساتقیم و    نتایج ایا  فرضایه باه    شود. مطرح شده ت یید نمی ةفرضی بنابرای  اند. نپرداخته

و  مکاااران  کااایرونیمو  (9399کااالنبر  )، (9332) ن یااکلبااارث و غیرمسااتقیم بااا نتااایج 

  مسو است. (9392)

نشان ، 2شماره  جدولو  9شماره  شک ششم مندرج در  ةنتایج حاص  از آزمون فرضی

کاه باه دلیا      اسات  923/9باا   ساوب  برابار  آزمون حاص  از آزمون  ةآمارمقدار د د که می

بار   IFRS%، ت  یر پذیرش  22توان نتیجه گرفت که در سطح اطمینان  می 26/9بیشتر بودن از 

 اای ماالی،    اجتناب مالیاتی در صورت وجاود افازایش قابلیات اتکااء صاورت     جلوگیری از 

شاود و   مطرح شده ت یید می ةفرضی . بنابرای استممنادار مابت و لنوان یک متغیر میانجی  به

بار   IFRSتا  یر  بای   تواند بار رابطاه     ای مالی می متغیر میانجی افزایش قابلیت اتکاء صورت

باشاد و موجاب کاا ش اجتنااب      ممناادار داشاته  مابات و  مالیاتی ت  یر اجتناب  جلوگیری از

طور مستقیم و غیرمساتقیم باا    ، نتایج ای  فرضیه  مانند فرضیه پنجم بهچنی   ممالیاتی گردد. 

 مسااو  (9392و  مکاااران ) کااایرونیمو  (9399کااالنبر  )، (9332) ن یااکلبااارث و نتااایج 

 است.

 ،2شاماره   جدولو  9شماره  شک فرلی اول مندرج در  ةنتایج حاص  از آزمون فرضی

کاه  طور اسات.  ماان   26/9برابار   32/3د د که مقدار لدد آزمون در سطح آلفای  نشان می

تحقیق در ساطح خطاای    ةاست، بنابرای  فرضی 26/9از  شتریب tشود، مقدار آماره  مشا ده می

قابلیات   موجب افازایش  IFRSگردد. ای  بدی  ممنی است که پذیرش  می % ت یید 2کمتر از 

 گیرد. فرضیه فرلی مطرح شده مورد ت یید قرار می ،نابرای شود. ب  ای مالی می اتکاء صورت
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 ،2شاماره   جدولو  9شماره  شک فرلی دو  مندرج در  ةنتایج حاص  از آزمون فرضی

دلیا  کمتار باودن از     محاسبه شده است کاه باه   z ،922/9د د که ضریب ممناداری  نشان می

 اای   افزایش قابلیت اتکاء صاورت توان ت  یر  % نمی 22د د در سطح اطمینان  نشان می 26/9

%  22لباارت دیگار، در ساطح اطمیناان      مالیااتی ت ییاد کارد. باه     فرارجلوگیری از را بر مالی 

تا  یر  مالیااتی    ای مالی، بار فارار   توان ت یید نمود که متغیر افزایش قابلیت اتکاء صورت نمی

 ای مالی  مطرح شده که ت  یر افزایش قابلیت اتکاء صورت ةاز ای  رو فرضی .ممناداری دارد

 .شود نمیداد، ت یید  را بر فرار مالیاتی نشان می

 ،2شماره  جدولو  9شماره  شک مندرج در  سو نتایج حاص  از آزمون فرضیه فرلی 

طاور کاه    اسات.  ماان   26/9برابر  32/3د د که مقدار لدد آزمون در سطح آلفای  نشان می

تحقیق در ساطح خطاای    ةبنابرای  فرضی ؛است 26/9از  شتریب tشود، مقدار آماره  میمشا ده 

 اای   متغیر افزایش قابلیت اتکاء صورت ای  بدی  ممنی است که گردد. % ت یید می 2کمتر از 

 ،بناابرای  داشاته باشاد.    مابت و ممناداریت  یر اجتناب مالیاتی  جلوگیری از برتواند  مالی می

 گیرد. فرلی مطرح شده مورد ت یید قرار می ةفرضی

بار در ایران، با درنظر گرفت  نقش مؤدیاان   ا میت ای  پژو ش آن است که برای اولی 

لنوان متغیار میاانجی     ای مالی به لنوان متغیر تمدیلی و متغیر قابلیت اتکائ صورت مالیاتی به

نظاری در  ، و فارار و اجتنااب مالیااتی، باه گساترش مباانی       IFRSبی  ت  یر پذیرش  ةدر رابط

مدارک تجربی ا باتی در ای  زمینه نیاز ارائاه کارده اسات. لاذا،       زمینه مالیات کمک نموده،

توانند قاب  استفاده برای مدیران، حسابداران، سازمان امور مالیاتی،   ای ای  پژو ش می یافته

 ران باشند.مجامع حسابداری و بورس اوراق بهادار ته

 پیشنهادها

و  آتای  ای پژو ش، پیشنهاد ای کاربردی زیر جهات انجاا  تحقیقاات     بر مبنای یافته

 گردد: سازی ای  استاندارد ا ارائه می پیاده

 اای   زمینه، اگر 2ره شما جدولدر و دو  یکشماره   ای فرضیه نتایجال ( با توجه به 

تاوان تفااوت در    مای  IFRSساازی   پیااده  با ا فرا م شود،  در شرکت IFRSلملیاتی ساخت  
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تر تضاد ای فراوان بی  ممیازان مالیااتی باا     نگرش قوانی  مالیاتی و استاندارد ا و از  مه مهم

قارار   IFRS ر دو گروه بتوانناد مبناای خاود را    اگر و  بداران و حسابرسان را از بی  بردحسا

در  باویژه ، IFRSسازی و ح  ممضالت  نحوه پیاده توان با یک اجماع نظر کلی به د ند، می

 پرداخت. زمینه اجتناب مالیاتی،

رضاایت  ، 2شاماره   جادول در  چهاار و  ساه شاماره    اای  نتاایج فرضایه  ب( با توجه به 

مالیااتی و اجتنااب مالیااتی تا  یر باا       نتوانسات بار فارار   از نظر آماری مؤدیان از نظا  مالیاتی 

زیارا   توان ای  لاما  را نادیاده گرفات،    نمیبا توجه به آمار توصیفی اما  داشته باشد. ا میتی

. ؤدیاان توجاه شاود   باه م  الز  اسات  و باشاد  مای  تری  درآمد ای  ر کشاور  مالیات از اصلی

شااخل اساترداد، واحاد ای    تبیی  نقش مؤدیان مالیااتی،  توان با رلایت لواملی از قبی   می

 اا و   طرفای، مشاوق   کارکنان، رفاه اجتماالی، بای  وری  رسیدگی به شکایات و مشاوره، بهره

 مالیات برای نسبت بهدیدگاه مابتی  دنتوان ای  لوام  می ای نمود و جرائم مالیاتی توجه ویژه

 .ندنایجاد کمؤدیان 

تاوان باا    ، مای 2شماره  جدولدر  ششو  پنجشماره   ای  ای فرضیه ج( با توجه به یافته

 اای   توجه باه یافتاه   با . ای مالی را باال برد و صورت  ا قابلیت اتکاء گزارش IFRSپذیرش 

تواناد در جلاوگیری از اجتنااب مالیااتی تا  یر مابتای داشاته         ای  لام  می ،فرلی اول ةفرضی

قوانی  و مقررات مالیاتی باا ایا    تا گردد  پیشنهاد میباشد. اما برای جلوگیری از فرار مالیاتی 

 .حداق  برسانند و خالء ای موجود در زمینه فرار مالیاتی را به استاندارد ا  ما ن  شوند

در  IFRS اای آتای باه بررسای      شود برای پاژو ش  به پژو شگران توصیه می چنی   م

 اای کوچاک و متوسا ،     گذاری بر روی شارکت  ای فر نگی، ارزش منصفانه، ت  یر زمینه

کاه در   ه از مسائ  مهمی  ستندد نا  برده شد ای حقوقی بپردازند. موار چارچوب مالیات و

 د.نسزایی داشته باشتوانند نقش ب می IFRSسازی  پیاده
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 ها محدودیت

 IFRSسازی و  مسویی استاندارد ای حساابداری ایاران باا     حرکت به سمت یکپارچه

و محادود شاااادن    یکناد  ی است و  می  لام  موجاب انکارناپذیری  ا محدودیت دارای

طاور کاما     در ایاران باه   IFRSکه  نوز  توجه به ای حاضر بادر پژو ش . گردد یپژو ش م

 ای  با داده IFRSگیری آن در دست نبود، بررسی  کار  ای حاص  از به اجرایی نشده و داده

سااز   از لواما  زمیناه  برخای   ای حرفاه  اشخاصسنجی از پذیر نبود و فق  با نظر امکان واقمی

باا   قیا تحق یر ایچند متغ  ر چنی   مکارگیری ای  استاندارد ا مورد بررسی قرار گرفت.  به

 یکااف  ةنیشااا ینبود پبه للت اما  ،بودند رفتهمورد مطالمه قرار گ ای دیگر  استفاده از پژو ش

در مناابع   ینظار  مفاا یم در ارتبااط باا    جهت  ممشابه و  ی ا و کمبود پژو ش نهیزمدر ای  

ایا  پاژو ش باا نتاایج      ث را محدود و امکان مقایسه نتاایج بح یتا حدود یو خارج یداخل

ش شد تا روایی و پایاایی پاژو ش تاا    نهایت تال ای ، وجود . بامشابه را سلب نمود قاتیتحق

 .دای وارد نگرد خل  لمده ا  به یافته ود حد ممک  ارتقاء یاب

 ها یادداشت
1. Christensen and Murphy  2. Barth 

3. Ball     4. Jacobs 

5. Freedman    6. Gammie 

7. Daske     8. Ahmed 

9. Slemrod    10. Atwood 

11. Hanlon and Heitzman   12. Desai and Dharmapala 

13. Carrol    14. Huseynov and Klamm 

15. Desai    16. Sussman and Olivola 

17. Samuel    18. Simone 

19. Amidu    20. Kanthi and Melvin 

21. Kiryanto and Lestari   22. Braga 

23. Gavana    24. Mulyadi 

25. Grossman    26. Kallenberg 

27. Mironiuca    28. Lamberton 

29. Christian and Alm   30. Lamberton 

31. Tsakumisa    32. Guerra and Harrington 

33. Hulland    34. Baron and Kenny 
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 منابع
(، 99)2، دانش حساابداری (. شناسایی و تبیی  لوام  مؤ ر بر مدیریت مالیات. 9329پورحیدری، امید؛ سروستانی، امیر )

993-92. 

، داناش حساابداری  (. بررسی ت  یر توانایی مدیریت بر اجتنااب مالیااتی.   9326آناقیز، صابر. ) القار، مسمود؛ شمری حسنی

9(9 ،)932-932. 

 (.http://www.en.iacpa.ir/Membership(. مبحث جاممه آماری پژو ش. )9326) جاممه حسابداران رسمی

، پژو شانامه مالیاات  (. رویکرد نظا  کیفری ایاران باه جار  فارار مالیااتی.      9322) .یتاق، داود خالقی، ابوالفتح؛ سیفی قره

99(26 ،)932-999. 

تهران: سازمان انتشارات جهاد . PLSسازی ممادالت ساختاری با نر  افزار  الگو(. 9322) .داوری، للی؛ رضازاده، آرش

 دانشگا ی.

تجربای  مطالماات  . انیراالمللی حساابداری در   بی  ی ااردستاندا شپذیر نعا(. مو9392) .پور، شراره رحمانی، للی؛ للی
 .22-22(، 92)2، مالی حسابداری

 /http://www.intamedia.ir/Pages/Action) (. مبحاث جامماه آمااری پاژو ش.    9326سازمان امور مالیاتی )

ShowManagersStructure.) 

بار   یاجتماال  تیمسائول  یبماد اقتصااد   ریتا    مدل یطراح(. 9322) .سپاسی، سحر؛ پارساپور، محمدرضا؛ رضایت، محیا

 .922-929(، 93)32، پژو شنامه مالیاتی. ممادالت ساختار کردیبا استفاده از رو یاتیاجتناب مال

 سیر(. بر9392) .، ساید جاابر؛ یزدانای، حمیاد رضاا     حساینی  ، داود؛مطلبای ساید رضاا؛   ی ، دساید جاوا   لباس؛ ی،قصد

ی بارای سانجش رضاایت مؤدیاان مالیااتی ساازمان اماور        مادل ی شاخل رضایت مشتری و ارائه  ا لمد ای مقایسه

 .939-999(، 9)9، مدیریت بازرگانیمالیاتی کشور. 

 اای   جریاان  گذاری  ای نمایندگی بر حساسیت سرمایه ت  یر  زینه (.9323نوری، سپیده. ) صالحی، مهدی؛ کاظمی لرب

 .22-999(، 92)2، دانش حسابدارینقدی. 

 ی اا  شارکت  ی)مطالمه موردبینی سود  (. ت  یر اجتناب مالیاتی بر قدرت پیش9326) .کیان، للیرضا؛ فقیه، محس  غالمی

 .992-922(، 99)33، پژو شنامه مالیات. شده در بورس اوراق بهادار تهران( رفتهیپذ

دولات بار    یا ربخشا  ریتا    یبررسا (. 9322) .حکیم آبادی، محمد تقی؛ ناوچمنی، فاضا     کریمی پتانالر، سمید؛ گیلک

 .63-23(، 22)92، پژو شنامه مالیات. منتخب یدر کشور ا یاتیکا ش فرار مال

 .93-933(، 93)6، دانش حسابداری(. را بری شرکتی و اجتناب مالیاتی. 9322مشایخی، بیتا؛ سیدی، سیدجالل. )

(. ت  یر کیفیت افشاء شرکتی بار کاا ش گریاز مالیااتی     9322) .مجتهدزاده، ویدا؛ ابوحمزه، مینا؛ میرزایی، محمد مهدی

 .9-99(، 92)2،  ای تجربی حسابداری پژو ش ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.  شرکت

المللای   (. بررسی مزایا و ممایب پاذیرش اساتاندارد ای بای    9323) .مها ، کیهان؛ حیدرپور، فرزانه؛ آقایی قهی، للیرضا

 .92-932(، 3)9،  ای تجربی حسابداری پژو شلنوان استاندارد ای حسابداری ایران.  مالی به گزارشگری

http://en.iacpa.ir/Membership
http://www.intamedia.ir/Pages/Action/%20ShowManagersStructure
http://www.intamedia.ir/Pages/Action/%20ShowManagersStructure
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ماالی   گزارشاگری المللای   کارگیری استاندارد ای بی  (. ت  یر به9326) .ناصری، احمد؛ مختاری، مهدی؛ زارلی، حمید

 .929-922(، 92)6،  ای تجربی حسابداری پژو شبر نظا  مالیاتی ایران. 

 .63-92، (9)9، جغرافیا و توسمه ای کیفی در للو  انسانی.  (. نقش پژو ش9399. )حمدنمازی، م
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