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 چکیده
پرداخت مالیات یکی از منابع اصلی تامین مالی تمامی دولت ها می باشد. تامین این باا  ماالی از یریان بن اا  هاا و   اا         
اقتصادی صو ت می پذیرد که پرداخت مالیات  ا م مو  مطلوب نمی پندا ند. بن ا  ها و مدیرا  آنها م مو  به  را  مالیاتی و  

یاتی تمایل دا ند. ان یز  این مدیرا  برای عدم پرداخت کامل مالیات، تحت تاثیر شرایط و ویژگی های مختلفی قرا  اجتناب مال
می گیرد که از جمله می تواند به ویژگی های صن ت، توانایی بازا  محصو ت، تمرکز گارو  هاای صان تی و سیاسات هاای      

هیئت مدیر  بر ا تباط بین سیاست پرداخت سودنقدی و اجتناب مالیااتی   هدف پژوهش حاضر تاثیر استقالل مالیاتی  ا نام برد.
پژوهش پیش  و از لحاظ هدف کا بردی و از ب د  وش شناسی از نوع علَی پس از وقوع مای باشاد. جام اه آماا ی     می باشد. 
 23ری حذف سیستماتیک د  بو س او اق بهادا  تهرا  هستند که با  وش نمونه گی  ال شرکتهای پذیر ته شد  کلیه پژوهش 

است. برای آزمو   رضیه  3225تا  3288های  ی آما ی این پژوهش قرا  گر ته اند. دو   زمانی پژوهش سالشرکت د  نمونه
استقالل هیات مدیر  بر ا تباط بین سیاسات   . نتایج پژوهش نشا  می دهدتجزیه و تحلیل  گرسیو  بهر  گیری شد  استاز 

 ناب مالیاتی تاثیر م نی دا ی ندا ند. پرداخت سود نقدی و اجت

 .اجتناب مالیاتی، سیاست پرداخت سود نقدی، استقالل هیئت مدیر کلید واژه ها: 

 

 مقدمه
مالیات به عنوا  با اهمیت ترین منبع تامین هرینه های مالی حاکمیت دولت ها د  هر کشو  می باشد. با نظر به اینکه د کشو  

،  متاسفانه نقش یبی ی و عمدتا محصول نفت می باشده بر د آمدهای ناشی از  روش منابع ایرا  هرینه های حکومت تکی
مالیات تاکنو  نتوانسته آنچنا  که شایسته است د  تامین هزینه های مالی دولت پر نگ باشد. د  کشو  ایرا  ظر یت مالیات 
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تاثیر استقالل هیات مدیره بر ارتباط بین سیاست پرداخت سود نقدی و 

 اجتناب مالیاتی شرکتها
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نوعی با ست و این توا  از یک سو به مصا ف و سرمایه ، به به عنوا  حجم پرداخت مالیاتی که جام ه باید آ   ا پرداخت کند
خصوص  گذا ی و د آمد ها متکی بود  و از سوی دی ر با هدف های بلندمدت و میا  مدت و برنامه  یزی های حکومت د 

جه نقد و یکی از موا د موثر بر امکا  بروز اجتناب مالیاتی تمایل مدیرا  به حفظ و شیو  های د یا ت مالیات بست ی دا د.
تمایل به کسب بازدهی از وجو  نقد حفظ شد  می باشند. تحقیقات نشا  داد  اند که وجو   رصت های سرمایه گذا ی جهت 
کسب بازدهی بیشتر و همچنین تمایل به حفظ وجه نقد د  بروز اجتناب و  را  مالیاتی اهمیت دا د. شرکت هایی که دا ای 

دام به تهیه ایالعاتی می کنند که یرح های مالیاتی خود  ا پشتیبانی کنند، که اجتناب امکا  کسب بازدهی بیشتری هستند، اق
( و مستندسازی متناسبتری  و برای تائید  قم مالیات  راهم می آو د. تمامی موا د 3228مالیات  ا امکا  پذیر نماید )چنهال، 

تاثیرگذا ی عوامل موثر بر ا زایش بازدهی و تمایل به  وق  رصتهایی  ا برای اجتناب مالیاتی برای شرکت  راهم می آو د. 
 (:3232)جا  گالمو  و اوا  برو،  اجتناب مالیاتی ناشی از سه عامل است

 شرکت ها اجتناب مالیاتی خود  ا تا زمانی که  یسک ثابت است، ا زایش می دهند، . 3
 ند شرکت های  یسک پرتفوی یرح های مالیاتی خود  ا ثابت ن ه می دا . 3
 شرکت ها تحت تاثیر سطح نقدین ی میزا  اجتناب مالیاتی خود  ا ت یین می کنند. . 2

این اصول نشا  می دهد تا میزانی که محیط ایالعاتی داخلی کیفیت مستند سازی  ا بهبود می بخشد، صر نظر از تائید  قم 
(. لذا بن ا  ها د  ت ادل بین 3232  و اوا  برو، )جا  گالمو مالیات، میزا   یسک مربوط به اجتناب مالیاتی کاهش می یابد

 یسک اجتناب مالیاتی و مزایایی که اجتناب مالیاتی به ا مغا  می آو ند تصمیم گیری می کند. این تصمیم گیری تا حدود 
سک قابل قبول و زیادی مزایای ناشی از بازگشت وجه نقد دا د تا به مدیرا  امکا  اجتناب مالیاتی حداکثری با توجه به یک  ی

د   استای کاهش میزا  پرداختی مالیاتی  ا  راهم آو د. بر همین اساس با توجه به واجب بود پرداخت مالیات و  عایت قوانین 
مالیاتی از یرف بن ا  ها و همچنین وجود مزایای مت دد نقدین ی مرتبط با پرداخت کمتر مالیات، اجتناب مالیاتی می تواند 

های تقسیم سود نقدی و میزا  سودهای پرداختی نقدی توسط شرکتها قرا  گیرد. زیرا پرداخت سودهای تحت تاثیر سیاست
 نقدی بیشتر باعث کاهش منابع نقدین ی و تمایل شرکتها به اجتناب مالیاتی جهت صر ه جویی های نقدی می گردد.

اهمیت مدیریت صحیح نقدین ی  توسط شرکتها و ثانیاًبا توجه به اهمیت مالیات برای دولت و  عایت قوانین مالیاتی  لذا او ً
ستهای تقسیم سود نقدی ابرای پرداخت سود نقدی و پیش برد اهداف مربوط به سیاستهای پرداخت سود سهام، اثر گذا ی سی

ر گردد، دا ای ضرو ت است. بر همین اساس نیز پژوهش  یتی مالیاتی که منجر به اجتناب مالیابر نوع و میزا  مدیریت م
د  شرکتهای پذیر ته ت مدیر  ئبا تاثیر استقالل هیاتی یسود نقدی بر اجتناب مال پرداختسیاست ا تباط بین بدنبال ا زیابی 

 پردازد.شد  د  بو س او اق بهادا  می 

 

 پیشینه پژوهش

 "بر اجتناب مالیااتی  3تاثیر از یرین سیستم مالیاتی پرداخت ت هدی سود"( د  تحقیقی با عنوا  3238) 3مک کلو  و همکا ا 
هدف آنها ا زیابی سطح اجتناب  به ا زیابی اثرات سیستم مالیاتی پرداخت ت هدی سود بر ان یز  های اجتناب مالیاتی پرداختند.

                                                           
1
 McClure et al 

2
 dividend imputation 
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مالیاتی د  بین شرکتهایی بود که ان یز  های متفاوتی برای اعمال اجتناب مالیاتی داشتند. نتایج نشا  داد کاه ساطح اجتنااب    
د  بین شرکتهایی که با اعتبا  مالیاتی سود نقدی پرداخت می کنند نسبت به شرکتهایی که بدو  اعتبا  مالیااتی ساود   مالیاتی 

نقدی پرداخت می کنند و آنها نیز با شرکتهایی که سود نقدی پرداخت نمی کنند، یا یکدی ر تفاوت م نی دا  دا ناد. همچناین   
ناب مالیاتی  ا باتوجه به پرداخت سود از یرین اعتبا  تشدید مای کناد و اجتنااب    نتایج نشا  داد که استقالل هیات مدیر  اجت

 مالیاتی د  شرکتهایی که سود نقدی  ا با اعتبا  مالیاتی پرداخت می کنند بیشتر از سایر شرکتها است.
العات شرکتها  ا برای دو   ( د  تحقیقی به بر سی تاثیر عدم ایمینا  مالیاتی بر تقسیم سود پرداخت. ایشا  ای3232) 3آمبرگر
بر سی نمود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داد  ها نشا  می دهد که شرکتهایی که عادم ایمیناا     3235لغایت  3222بین 

با یی دا ند به احتمال کمتری سود نقدی پرداخت می نمایناد  و تاثیرگاذا ی عادم ایمیناا  مالیااتی بار ساود تقسایمی د          
مالی قوی تر است و برای شرکتهایی که تقسیم سود  ا برای کاهش تضاد منا ع پرداخت می کند، ض یف تر شرکتهایی با  شا  

 است. همچنین نتایج نشا  دهند  یک ا تباط منفی بین عدم ایمینا  مالیاتی و حجم پرداخت سود نقدی می باشد.
د آمد مشمول مالیاات پرداختناد و د یا تناد کاه      ( به بر سی  ابطه سطح تطابن د آمد حسابدا ی و3232) 3بردلی و همکا ا 

آنها نتیجه گر تندکه ادعاهای اولیاه د  ماو د مزایاای ا ازایش تطاابن د        .تطابن با تر با مدیریت سود بیشتر د  ا تباط است
 .امریکا، ی نی ا زایش د ستی گزا ش ری مالی د  نتیجه کاهش مدیریت سود، به آ  میزا  نیست که بیا  می گردد

( د  پژوهشی به بر سی تاثیر ویژگیهای مالی شرکت د  اتخاذ تصمیم د  خصوص گزا ش ری مالی و مالیاتی 3235) 2کو  و لی
پرداختند. نتایج نشا  داد که نسبت بدهی تاثیر م نی دا ی بر انتخاب گزا ش ری ماالی و یاا مالیااتی از یارف شارکتها دا د.      

بدهی های بلندمدت، بیشتر تمایل دا ند که گزا ش ری مالی  ا انجام دهند. د  حالی همچنین نتایج نشا  داد که شرکتهایی با 
که شرکتهایی که دچا   شا  مالی هستند و یا به منابع مالی خا جی بیشتری دسترسی دا ند، تمایل دا ند تا گزا ش ری مالیاتی 

  ا اتخاذ نمایند.
 وجود سود تقسیم سیاست و مالیاتی مؤثر نرخ بین م نادا  و منفی طه ای اب که به این نتیجه  سیدند (3225همکا ا  ) و هولمن

 دا د.
پذیر ته  شرکتهای د  سود تقسیم سیاست بر مالیاتی مؤثر نرخ تأثیر ( یی پژوهش خود به بر سی3223خدامی پو  و همکا ا  )

 قابل اصلی مسائل از یکی هموا   مالیاتی، کا ایی شاخصهای از یکی به عنوا  مالیاتی مؤثر تهرا  پرداختند. نرخ بو س د  شد 

 گاذا ی  و سیاست اقتصادی تصمیمات د  وسیع کا بردهای بر عالو  نرخ، است. این بود  حسابدا ی و اقتصاد د  حوز  تحقین

 بار  تیمالیاا  ماؤثر  نارخ  ا زیابی تاأثیر  تحقین، این شود. هدف استفاد  نیز سرمایه هدایت برای وسیله ای به عنوا  میتواند ها،

ساال   مشااهد   552شاامل   تحقیان  این نمونه .است تهرا  بهادا  او اق بو س د  شد  پذیر ته شرکتهای سود تقسیم سیاست
 و تجزیه باشد. برای می 3282لغایت  3282زمانی  دو   یی تهرا  بهادا  او اق بو س د  شد  پذیر ته شرکتهای جزو شرکت
 ایان  اسات. د   شد  استفاد  پانلی داد  های مبنای بر متغیر  چند خطی وی  گرسیو ال  از ها  رضیه آزمو  و داد  ها تحلیل

 ماؤثر  نارخ  سانجش  بارای  و خاالص   روش به تقسیمی سود نسبت از شرکتها سود تقسیم انداز  گیری سیاست برای پژوهش

 بین که دهد نشا  می بر سی این یجاست. نتا گردید  استفاد  مالیات کسر از قبل خالص سود به مالیات هزینه از  ابطه مالیاتی
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 مالیاتی، مؤثر نرخ با    تن با عبا ت دی ر، دا د. و یا به وجود منفی و م نادا   ابطه ای سود، تقسیم سیاست و مالیاتی مؤثر نرخ

 میدهند. کاهش  ا خود تقسیمی سود مالحظه ای قابل یو  به شرکتها
اغل و اشاخاص حقاوقی   شا ای مها  هماین نارخ مااؤثر مالیاااتی د  پایا   خی چ اون ی تباه بر س (3282حاسنی و شافی ی )

شود تا با تخمین نرخ مؤثر مالیاتی د  پایه هاای ماشاغل و اشخاص حقاوقی میازا   شاا      می س یپرداختند. د  این تحقین 
ی دو   ر اشاخاص حقاوقی ی. نتایج تحقین حااکی از آ  است که نرخ مؤثقرا  گیرد مطال همالیاتی بر مؤدیا  این بخش مو د 

ه ت، د  حاالیک سید  اس 3282ال د د  سد ص 3تا  52/3به  3282د صاد د  سال  282/2)صا ودی باود  و از  3282-3282)
 .است داشته سیرکاهشیشاغل ش مرخ د  بخن نای

یاسات تقسایم ساود    باار س  3282 د  تحقیقی به بر سی تأثیر کااهش نارخ مالیاات د  ساال (3288پو  و همکا ا  ) کاشانی
شاد  د  باو س    رخ مالیاات و ساود تقسیمی شرکتهای پذیر تاه ن نیه بت یاین  ابط بر سی ن ا از ایلی آنهپرداختند. هدف اص

ای  مالحظاه  یو  قابال  به 3282از کاهش نرخ مالیات د  سال  ب دد شرکتها ده یی باشد. نتایج تحقین آنها نشا  متهرا  م
  . به عبا ت دی ر،  ابطه منفی و م نادا ی بین نرخ مالیات و سود تقسیمی وجود دا دو یا اند.  رداختی خود  ا ا زایش داد سود پ
 

 پژوهش  فرضیه
 باتوجه به بیا  مسئله و همینطو  د   استای پاسخ ویی به آ ،  رضیه زیر بیا  می گردد:

 خت سود نقدی و اجتناب مالیاتی شرکتها تاثیر گذا  است.ت مدیر  بر ا تباط بین سیاست پردااستقالل هیئ
 

 روش شناسی تحقیق
این تحقین از لحاظ  وش، از نوع همبست ی و از لحاظ هدف کا بردی می باشد و از این جهت که از ایالعات تا یخی بارای  

جا که این نوشتا  به توصیف آنچه این تحقین استفاد  می شود، از نوع تحقیقات پس  ویدادی به شما  می  ود. همچنین از آن
که هست یا توصیف شرایط موجود بدو  دخل و تصرف )نه به الزام و توصیه خاص( و با توجه به آ  که قضاوت های ا زشای  

 د  این تحقین کم  نگ است، د  زمر  تحقیقات توصیفی حسابدا ی به شما  می  ود.
(، می باشد. د  این تحقین برای آزمو   رضایه هاا از  وش   3دیتاپانل وش بر سی داد  ها به صو ت مقط ی و سال به سال )

 گرسیو  چند متغیر  استفاد  می شود. به منظو  تحلیل داد  های به دست آماد  از  وش هاای آماا  توصایفی و اساتنبایی      
آزمو  اف لیمر، آزمو   زااستفاد  می شود، بدین ترتیب که برای توصیف داد  ها از جدول توزیع  راوانی و د  سطح استنبایی 

متغیر  استفاد  می  آزمو  هم جم ی، آزمو   گرسیو  چند هاسمن، آزمو  ناهمسانی وا یانس، آزمو  خود همبست ی سریالی،
 شود.
 

 جامعه و نمونه آماری
 است مایل که پژوهش ر مشترك باشند صفت یک حداقل دا ای که واحدهایی یا ا راد مجموعه از است عبا ت آما ی جام ه

تحقین بپردازد. نمونه آما ی ت داد ا راد انتخاب شد  از جام ه ای می باشد که ایالعات از  به آ  واحدهای متغیر صفت د با  

                                                           
1
 Data panel 
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(. 3285)منصو  ر،  آو ی شد  و مو د تجزیه و تحلیل قرا  می گیرد و د  نهایت نتایج به جام ه ت میم داد  می گرددآنها گرد
نمونه گروهی از اعضای جام ه ت ریف   ال د  بو س او اق بهادا  تهرا  می باشد.  شرکتهای کلیه حاضر پژوهش جام ه آما ی

شد  است که ایالعات مو د نیاز پژوهش از آ  حاصل می گردد و با استفاد  از تجزیه و تحلیل این ایالعات نتایج استخراج و 
 انتخاب  وش و شد نخواهد استفاد  آما ی نمونه گیری از نتحقی این د  .(3285)منصو  ر،  به جام ه ت میم داد  می گردد

 بود: خواهد زیر موا د به توجه با یا  یلترینگ سیستماتیک حذف تحقین، این های  رضیه آزمو  برای شرکتها
 .باشد موجود 3225 تا 3288 دو   برای است، شد  گزا ش شرکت توسط که نحوی به آنها مالی صو تهای اقالم .3
 باشد. شد  م امله بهادا  تهرا  او اق بو س د  مداوم بطو  3225 لغایت 3288 سال از مذکو  ایشرکته سهام .3
 .باشد  تغییر   الیت یا تغییر سال مالی نداشته یی دو   تحقین، .2
 . بانک و لیزینگ نباشد هلدینگ، مالی، گری واسطه گذا ی، های سرمایه شرکت جزء .5
 .با ی سه ما  نداشته باشندوقفه م امالتی  شرکت ها د   روش سهام .5

 با توجه به موا د حذف سیستماتیک ت داد شرکت های نمونه مو د نظر تحقین به صو ت زیر می باشد:
 های پژوهش انتخاب نمونه بر اساس محدودیت :(9) جدول

 398 9388تعداد کل شرکت های پذیرفته شده در بورس تا ابتدای سال 
  کسر می شود:

  322 تا کنو  3288حذف شد  از ابتدای سال ت داد شرکت های 

.می باشدبانک و لیزینگ  مالی، گری واسطه گذا ی، سرمایهت داد شرکت هایی که جزء صنایع   8  

  2 ت داد شرکت هایی که تغییر سال مالی داشته اند

.ت داد شرکت هایی که دا ای وقفه م امالتی بیشتر از سه ما  باشند  25  

.ندا ند 32/33ی که سال مال مالی منتهی به ت داد شرکت های  53  

 (332)  شرکت های حذف شد  از جام ه آما ی پژوهش

 12 نمونه نهایی پژوهش

 

 هش ی پژومتغیرهانحوه اندازه گیری 

 وابسته  هایمتغیر

رداخات شاد  بابات    (: عبا ت است از تقسیم وجه نقد پcashETRاجتناب مالیاتی مبتنی بر وجه نقد پرداختی بابت مالیات )
  ت گردش وجه نقد استخراج می گردد. که از صوبر سود و زیا  قبل از مالیات مالیات 

بر سود و زیا  قبل از مالیات کاه از  تقسیم مالیات بر د آمد عبا ت است از  (:ETRاجتناب مالیاتی مبتنی بر مالیات بر د امد )
 صو ت گردش وجه نقد استخراج می گردد.

 متغیر مستقل 
متغیر مجازی، به اینصو ت که اگر شرکت د  سال جا ی سود پرداخت کرد  باشد (:      سیاست پرداخت سود نقدی )

 عدد یک د  غیراینصو ت عدد صفر اختصاص می یابد. 
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 متغیرهای کنترلی 
 عبا ت است از ل ا یتم یبب ی تمام دا ایی های شرکت (:SIZEانداز  شرکت )
 ت کل بدهی ها به کل دا ایی هاباز نس است ا ت(: عبLEVاهرم مالی )

اینصاو ت   (: متغیر مجازی، به اینصو ت که اگر شرکت د  سال جا ی زیا  کسب کرد  باشد عدد یک د  غیرLOSSزیا  )
 عدد صفر اختصاص می یابد. 

ی سهام د  انتهای ساال  عبا ت است از ا زش بازا  که از ضرب ت داد سهام د  بها(: MBنسبت ا زش بازا  به ا زش د تری )
 حاصل می شود. 

 عبا ت است از کل د آمد  روش شرکت که از صو ت حساب سود و زیا  قابل استخراج است. (: SAL روش )
 عبا ت است از ل ا یتم یبی ی از عدد سالهایی که شرکت د  بو س او اق تهرا    ال می باشد. (: AGEعمر شرکت )
ز نسبت ماشین آ ت واموال و تجهیزات به تمام دا ایی ها کاه از ترازناماه اساتخراج مای     عبا ت است ا(: PPEدا ایی ثابت )

  گردد. 

 متغیر تعدیل گر

 (: عبا ت است از نسبت ت داد اعضای غیر موظف هیئت مدیر  به کل اعضاINDت مدیر  )ئاستقالل هی

 

 آمار توصیفی و تحلیل آن
های آما  توصیفی و استنبایی ع آو ی شد  و آزمو   رضیه ها از  وشد  این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داد  های جم

استفاد  شد  است. د   وش های توصیفی، تالش بر آ  است تا با ا ائه جداول و استفاد  از ابزا های آما  توصیفی نظیر 
 وضوع کمک کند.شاخص های مرکزی و پراکندگی، به توصیف داد  های پژوهش پرداخته شود، تا این امر به شفا یت م

 : شاخص آماری متغیرهای وابسته و مستقل(2)جدول 
 عدد متغیر

 مشاهدات

انحراف  ممیمین ماگزیمم میانه میانگین

 معیار

 کشیدگی چولگی

cashETR 222 333/2 322/2 885/2 325/2- 352/2 382/2 323/2 

ETR 222 282/2 285/2 322/2 222/2 282/2 325/2 222/3 

DivTC 222 253/2 222/3 222/3 222/2 522/2 222/2- 523/3 

IND 222 232/2 222/2 222/3 322/2 325/2 322/2 238/3 

SIZ 222 532/35 325/35 222/32 282/32 522/3 553/2 223/2 

LEV 222 233/2 253/2 282/3 232/2 352/2 223/2 533/5 

LOSS 222 323/2 222/2 222/3 222/2 523/2 583/3 322/2 

MB 222 225/3 233/3 238/8 223/3- 233/3 238/3 385/5 

SALE 222 822/32 232/32 228/32 833/5 522/3 235/2- 225/5 

PPE 222 322/2 322/2 823/2 223/2 322/2 282/3 228/5 

AGE 222 855/3 822/3 823/2 223/3 522/2 333/2 235/3 
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گیرد.  ها و نقطه ت ادل قرا  می ترین و کا بردی ترین شاخص مرکزی میان ین است. میان ین دقیقاً د  مرکز ثقل داد  اصلی
اختالف زیادی بین میان ین و میانه نباشد و از سویی دی ر  میزا  چول ی و  ای کیفیت مطلوب هستند که ابتدا متغیرهایی دا

باشند. همانطو  که  2 و 2 نرمال اختالف با یی نداشته باشد و به ترتیب تقریباً برابر کشیدگی آ  با چول ی و کشیدگی توزیع
باشند. د  جدول  وق آما  توصیفی متغیرهای موضوع  های چوله و کشید  می گردد همه متغیرها دا ای توزیع مشاهد  می

پرداخت شد  بابت مالیات برابر با میان ین اجتناب مالیاتی بر اساس شاخص وجه نقد  پژوهش به تفکیک ا ائه گردید  است.
د صد سود قبل از بهر  و مالیات بصو ت مالیات پرداخت شد   33می باشد که نشا  می دهد بصو ت میان ین حدود  21333

و کمترین مقدا  مربوط به شرکت آهن ری تراکتو سازی  3225است. بیشترین مقدا  مربوط به شرکت سیما  صو یا  د  سال 
می باشد. همچنین  اجتناب مالیاتی بر اساس شاخص مالیت بر د آمد شناسایی شد  د  صو تحساب سود و زیا   3282ل د  سا

د صد سود قبل از بهر  و مالیات بصو ت مالیات  8می باشد که نشا  می دهد بصو ت میان ین حدود  2128برا برا با میان ین 
گردد. همانطو  که مالحظه می گردد این شاخص کمتر از شاخص قبلی بر د آمد د  صو تحساب سود و زیا  شناسایی می 

بیشترین بود  و نشا  می دهد که مالیات ابرازی شرکتها د  هر سال کمتر از مالیاتی بود  که د  نهایت پرداخت می گردد. 
است که د  سال جا ی و کمترین مقدا  مربوط به ت دادی از شرکتهایی  3225ه همدا  د  سال مقدا  مربوط به شرکت شیش

زیا  شناسایی نمود  و د  واقع هیچ ونه مالیات بر د آمدی د  صو تحساب سود و زیا  شناسایی نکرد  اند. د  خصوص میزا  
می باشد و کمترین مقدا  نیز مربوط به شرکتهایی  3223مربوط به شرکت پتروشیمی شازند د  سال   سود نقدی بیشترین مقدا
 ین هیچ ونه سودی پرداخت ننمود  اند.است که یی دو   تحق

 

 آزمون نرمال بودن

(: آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته3جدول )  

سطح  25/2شد  برای متغیرهای وابسته از مقدا    محاسبه P-Valueشود، مقدا   هد  مییو  که د  ن ا    وق مشا هما 
شود ی نی  پذیر ته می H0 د و  رض  H1د صد،  رض  5توا  گفت د  سطح م نادا ی  باشند لذا می دا ی با تر می م نی
 شند.با ها نرمال می داد 
 

 آزمون مانایی
 د  آ  به صو ت خالصه نتایج د صد اعمال گردید  که 25 سطح د  وابسته متغیرهای برای(  ولر دیکی)واحد   یشه آزمو 
 :اند گردید  زیر ا ائه های جدول

 
 
 

وابسته -م جارک برا -آماره آز   P-Value نتیجه  

        222/3  533/2 ها نرمال هستند. شود ی نی داد   رضیه صفر پذیر ته می   

    322/5  335/2 ها نرمال هستند.  نی داد شود ی  رضیه صفر پذیر ته می   
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(: آزمون مانایی متغیرها4جدول )  

  نتیجه P-Value آماره آزمون   عنوان متغیر

cashETR 228/325-  222/2 باشد نا میما   

ETR 552/32-  222/2 باشد مانا می   

DivTC 253/3-  2322/2 باشد مانا می   

IND 252/32-  222/2 باشد مانا می   

SIZE 288/32-  222/2 باشد مانا می   

LEV 382/32-  222/2 باشد مانا می   

LOSS 228/3-  222/2 باشد مانا می   

MB 252/58-  222/2 باشد مانا می   

Ln Sale 325/33-  222/2 باشد مانا می   

PPE 255/33-  222/2 باشد مانا می   

Age 223/25-  222/2 باشد مانا می   

 وجود عدم بر مبنی صفر بنابراین  رضیه باشد می د صد 5  از کمتر( ADF)  ولر -دیکی آما   P-value مقادیر اینکه به نظر با
 .باشند می مانا و شد   د متغیرها همه مانایی عدم عبا تی به و واحد  یشه
 

 آزمون اثرات ثابت یا تصادفی
ل های مدبه تشخیص مدل پرداخته و سپس آزمو  اثرات ثابت یا تصاد ی ا ائه می شود.  (چاولیمر )ابتدا با استفاد  از آزمو  

 عبا ت است از:مو د استفاد  برای  رضیه تحقین 
  (:3مدل )

           
 
  

 
         

 
       

 
             

 
        

 
       

 
      

  
 
      

 
        

  
       

  
        

  (:3مدل )
  

       
 
  

 
         

 
       

 
             

 
        

 
       

 
        

 
    

  
 
        

  
       

  
        

 

)آزمون اثرات ثابت( (: آزمون تشخیص مدل5جدول )  

لیمر)چاو(  Fآماره  شماره مدل  P-Value مدل مورد استفاده نتیجه گیری 
3 522/3  225/2  Panel عرض از مبداها با هم برابر نیستند 

3 335/2  222/2 یستندعرض از مبداها با هم برابر ن   Panel 

د صد می باشند  رضیه صفر مبنی  5کمتر از  P-Valueمدل مقادیر  دوشود با توجه به اینکه د  هر  همانطو  که مشاهد  می
استفاد  شود. حال می بایست د   Panelمی بایست از  وش  بداها  د شد  و برای آزمو   رضیه پژوهشبر برابری عرض از م

 شود. ، مدل اثرات ثابت د  مقابل مدل اثرات تصاد ی آزمو  گردد. برای این کا  از آزمو  هاسمن استفاد  میPanelمدل 
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 )هاسمن( (: جدول آزمون انتخاب آزمون اثرات ثابت و تصادفی6جدول )
 نتیجه گیری P-Valueمقدار  درجه آزادی آماره هاسمن شماره مدل

 اثرات ثابت 222/2 35 222/23 3

 اثرات ثابت 222/2 35 822/22 3

  مدل اصلی  رضیه بز گتر از مقدا دوهمان ونه که د  جدول با  دید  می شود آما   هاسمن محاسبه شد  جهت تک تک 
پس د صد است؛  5آ  ها هم زیر  P-Valueمقدا   مستقل د  مدل( بود  و )متغیر 35آزادی  استاندا د آما   کای دو با د جه

 شود.  ثابت استفاد  میمدل تایید شد  و برای برازش مدل از  وش اثرات دو  رضیه صفر د  هر 
 

 آزمون فرضیه پژوهش

(: نتایج حاصل از آزمون فرضیه با استفاده از مدل اول7جدول )  

            مدل
 
  

 
         

 
       

 
             

 
        

 
     

  
 
        

 
      

 
        

  
       

  
        

 ضرایب متغیر متغیرهای توضیحی

 د  مدل
 مقادیر tمقادیر آما   

P-Value 

 نتیجه گیری

322/2 مقدا  ثابت  352/3  322/2  عدم م نادا ی د  مدل 

      538/2  322/3  225/2 د صد 25 سطح د  مدل د  م نادا    

    2522/2  255/2  538/2  عدم م نادا ی د  مدل 

          223/2-  222/2-  225/2  عدم م نادا ی د  مدل 

     233/2-  835/3-  225/2 د صد 25 سطح د  مدل د  م نادا    

    283/2  532/2  223/2 د صد 25 سطح د  مدل د  م نادا    

     323/2-  822/33-  222/2 د صد 25 سطح د  مدل د  م نادا    

   222/2-  522/3-  228/2 د صد 25 سطح د  مدل د  م نادا    

     2325/2  222/3  225/2 د صد 25 سطح د  مدل د  م نادا    

    222/2  323/2  222/2  عدم م نادا ی د  مدل 

    225/2  522/3  232/2 د صد 25 سطح د  مدل د  م نادا    

F 223/35مقادیر آزمو   252/3 آزمو  دو بین واتسو    

ادیرمق P-Value 222/2 R2 232/2مقادیر ضریب ت یین    

های مدل )خطا( ماند  مقادیر آما   جا ك برای باقی  252/2 شد   مقادیر ضریب ت یین ت دیل  R
2 325/2  

P-Valueمقادیر  (خطا) مدل های ماند  باقی   328/2    

Fبا توجه به مقادیر آزمو   نتیجه کفایت مدل: و مقدا    P-Value د صد است مدل م نادا  است.5 که کمتر از   

است، بنابراین  رض صفر د  سطح  25/2است. چو  این مقادیر کمتر از  22/2برابر با  F (P-Valueد  مدل مقدا  احتمال )یا 
 دا ی وجود داشته و بین متغیرهای مستقل و وابسته  ابطه خطی برقرا  است. شود. ی نی مدل م نی د صد  د می  25ایمینا  
شود که آیا استقالل هیات مدیر  بر ا تباط بین سیاست پرداخت سود  به بر سی این موضوع پرداخته می پژوهشضیه د   ر

 نقدی و اجتناب مالیاتی شرکتها تاثیر گذا  است یا خیر؟
د  مدل منفی می باشد به عبا تی با            نتایج آزمو   گرسیو  د  مدل اول بیان ر این است که ضریب متغیر

می یابد و بال کس. این  ا زایش احتمال پرداخت سود نقدی تحت تاثیر استقالل هیات مدیر  میزا  اجتناب مالیاتی کاهش
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به دست آمد   tمقدا   د صد م نادا  نیست زیرا او ً 25ا تباط به قد ی ض یف است که از لحاظ آما ی د  سطح ایمینا  

valuepبود  و همچنین (αt=21225=22/3) کمتر از مقدا  متناظر آ  د  جدول   5محاسبه شد  نیز د  این متغیر بیش از 
د صد است. نتایج ضریب همبست ی همخوانی دا د. لذا این ادعا که استقالل هیات مدیر  بر ا تباط بین سیاست پرداخت سود 

بر اساس نتایج  پژوهششود و  رضیه  تایید نمید صد  25نقدی و اجتناب مالیاتی شرکتها تاثیر گذا  است، د  سطح ایمینا  
 مدل اول  گرسیو   د می گردد.
% د صد می باشد. این ضریب بیان ر این است که متغیرهای مستقل د  این مدل توانایی  2312ضریب ت یین د  مدل حدود 

و  های کفایت و د ستی مدل بر سی  ا دا ا می باشند. یکی از آزم د صد از تغییرات اجتناب مالیاتی 23توجیه مناسب بیش از 
د  مدل بیش از حد بز گ   tشود مقادیر عدم وجود خود همبست ی بین باقی ماند  های مدل است. خود همبست ی سبب می

گردد و د  نتیجه ضرایب به اشتبا  م نی دا  شد  که سبب تفسیر ناد ست ضرایب و احتمال  خ داد  خطای نوع دوم می گردد. 
باشد.  315تا  315شود که می بایست بین  واتسو  استفاد  می -جود عدم خود همبست ی از مقادیر آزمو  دو بینبرای بر سی و

حاکی از عدم وجود  3می باشد که مقادیر نزدیک به  25/3د  این مدل مقدا  آما   دو بین واتسو  د  مدل  وق برابر 
وش های کفایت مدل بر سی نرمال بود  خطاهای مدل خودهمبست ی بین باقی ماند  های مدل است. یکی دی ر از  

و   گرسیو  است. یبن این  رض خطاهای م ادله  گرسیو  باید توزیع نرمال داشته باشند. با توجه به مقادیر آما   جا ك برا
 شود.  د صد است  رضیه نرمال بود  مقادیر خطاها پذیر ته می 5که بیش از  مقدا  پی ولیوی متناظر با آ 

(: نتایج حاصل از آزمون فرضیه با استفاده از مدل دوم8ول )جد  

                                                                   مدل
                                     

رضرایب متغی متغیرهای توضیحی  

 د  مدل
مقادیر آما     t مقادیر 

P-Value 

 نتیجه 

353/2 مقدا  ثابت  223/2  223/2 د صد 25 سطح د  مدل د  م نادا    

DivTC 322/2  228/3  238/2 د صد 25 سطح د  مدل د  م نادا    

    232/2  223/2  253/2  عدم م نادا ی د  مدل 

          223/2-  232/3-  252/2 دلعدم م نادا ی د  م   

     223/2-  528/2-  222/2 د صد 25 سطح د  مدل د  م نادا    

    2332/2  233/3  233/2  عدم م نادا ی د  مدل 

     225/2-  225/33-  222/2 د صد 25 سطح د  مدل د  م نادا    

   223/2  2835/3  223/2  عدم م نادا ی د  مدل 

     235/2  222/2  222/2 د صد 25 سطح د  مدل د  م نادا    

    235/2  355/3  235/2 د صد 25 سطح د  مدل د  م نادا    

    235/2  223/3  322/2  عدم م نادا ی د  مدل 

F 528/38مقادیر آزمو   233/3 آزمو  دو بین واتسو    

P-Value 222/2مقادیر R2 222/2مقادیر ضریب ت یین    

های مدل )خطا( ماند  مقادیر آما   جا ك برای باقی  528/5 شد   ضریب ت یین ت دیلمقادیر   R
2 225/2  

P-Valueمقادیر  (خطا) مدل های ماند  باقی   2235/2    

Fبا توجه به مقادیر آزمو   نتیجه کفایت مدل: و مقدا    P-Value د صد است مدل م نادا  است.5که کمتر از    
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است، بنابراین  رض صفر د  سطح  25/2 است. چو  این مقادیر کمتر از 22/2برابر با  F (P-Valueد  مدل مقدا  احتمال )یا 
 مستقل و وابسته  ابطه خطی برقرا  است. دا ی وجود دا د و بین متغیرهای ا شود. ی نی مدل م ن د صد  د می  25ایمینا  

شود که آیا استقالل هیات مدیر  بر ا تباط بین سیاست پرداخت سود  به بر سی این موضوع پرداخته می پژوهشد   رضیه 
 و اجتناب مالیاتی شرکتها تاثیر گذا  است یا خیر؟نقدی 

د  مدل منفی می باشد به عبا تی با            نتایج آزمو   گرسیو  د  مدل دوم بیان ر این است که ضریب متغیر
 می یابد و بال کس. این ا زایش احتمال پرداخت سود نقدی تحت تاثیر استقالل هیات مدیر  میزا  اجتناب مالیاتی کاهش

به دست آمد   tد صد م نادا  نیست زیرا او  مقدا   25ا تباط به قد ی ض یف است که از لحاظ آما ی د  سطح ایمینا  

valuepبود  و همچنین (αt=21225=22/3) کمتر از مقدا  متناظر آ  د  جدول   5محاسبه شد  نیز د  این متغیر بیش از 
ی همخوانی دا د. لذا این ادعا که استقالل هیات مدیر  بر ا تباط بین سیاست پرداخت سود د صد است. نتایج ضریب همبست 

بر اساس نتایج پژوهش شود و  رضیه  د صد تایید نمی 25نقدی و اجتناب مالیاتی شرکتها تاثیر گذا  است، د  سطح ایمینا  
 مدل دوم  گرسیو   د می گردد.
ی باشد. این ضریب بیان ر این است که متغیرهای مستقل د  این مدل توانایی % د صد م 2212ضریب ت یین د  مدل حدود 

 ا دا ا می باشند. یکی از آزمو  های کفایت و د ستی مدل بر سی  د صد از تغییرات اجتناب مالیاتی 22توجیه مناسب بیش از 
د  مدل بیش از حد بز گ   tدیرشود مقا عدم وجود خود همبست ی بین باقی ماند  های مدل است. خود همبست ی سبب می

گردد و د  نتیجه ضرایب به اشتبا  م نی دا  شد  که سبب تفسیر ناد ست ضرایب و احتمال  خ داد  خطای نوع دوم می گردد. 
باشد.  315تا  315شود که می بایست بین  واتسو  استفاد  می -برای بر سی وجود عدم خود همبست ی از مقادیر آزمو  دو بین

حاکی از عدم وجود  3می باشد که مقادیر نزدیک به  25/3مدل مقدا  آما   دو بین واتسو  د  مدل  وق برابر د  این 
خودهمبست ی بین باقی ماند  های مدل است. یکی دی ر از  وش های کفایت مدل بر سی نرمال بود  خطاهای مدل 

و  ال داشته باشند. با توجه به مقادیر آما   جا ك برا گرسیو  است. یبن این  رض خطاهای م ادله  گرسیو  باید توزیع نرم
 شود.  د صد است  رضیه نرمال بود  مقادیر خطاها پذیر ته می 5که بیش از  مقدا  پی ولیوی متناظر با آ 

 

 یافته های پژوهش 
خت سود نقدی و استقالل هیات مدیر  بر ا تباط بین سیاست پردا که آیا است موضوع این د  پی محقنپژوهش،  رضیه  د 

اجتناب مالیاتی شرکتها تاثیر گذا  است یا خیر؟ د  این  استا برای ا زیابی اجتناب مالیاتی از دو شاخص نسبت مالیات پرداختی 
به سود قبل از مالیات و نسبت مالیات بر د آمد به سود قبل از مالیات استفاد  گردید  است. لذا باتوجه به اینکه دو شاخص 

از دو مدل  گرسیونی استفاد  می گردد. نتایج تحلیل کل مدل  ،پژوهشابسته ت ریف شد  است، د  ا زیابی  رضیه برای متغیر و
د صد بود  لذا بین متغیرهای مستقل و متغیر  5د  هر دو مدل کمتر از  P-VALUEبرای هر دو مدل نشا  می دهد که 

می باشد نشا   د صد 2212و  2312د  دو مدل به ترتیب برابر با وابسته ا تباط م نی دا ی وجود دا ند. همچنین ضریب ت یین 
د صد قد ت تبیین متغیر وابسته ی نی اجتناب مالیاتی  ا دا ند.  2212و  2312مستقل موجود د  مدل به میزا   می دهد که متغیر

م نی دا ی ضریب  وق د   می باشند که   د  هر دو مدل شامل  پژوهشضریب متغیر مو د استفاد  برای تحلیل  رضیه 
مدل نشا  دهند  م نی دا ی متغیر مستقل و تاثیرگذا ی استقالل هیات مدیر  بر ا تباط بین سیاست پرداخت سود نقدی و 
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اجتناب مالیاتی شرکتها می باشد همچنین جهت ضریب متغیر د  هر دو مدل نیز نشا  دهند  چ ون ی تاثیر گذا ی استقالل 
نشا  می  پژوهشط بین سیاست پرداخت سود نقدی و اجتناب مالیاتی شرکتها است. نتایج برای  رضیه هیات مدیر  بر ا تبا

د صد می باشد لذا ا تباط بین سیاست پرداخت سود نقدی و  5ضریب  وق د  هر دو مدل بیشتر از  P-VALUEدهد که 
. د  واقع استقالل هیات مدیر  ی دا  نبود  استه لحاظ آما ی م ناجتناب مالیاتی شرکتها تحت تاثیر استقالل هیات مدیر  ب

توانایی تاثیرگذا ی بر  وابط بین سیاست پرداخت سود نقدی و اجتناب مالیاتی شرکتها  ا ندا د. بر همین اساس ادعای مطرح 
 د قبول شد  د  خصوص ا تباط بین سیاست پرداخت سود نقدی و اجتناب مالیاتی شرکتها تحت تاثیر استقالل هیات مدیر  مو

نشا  می دهد که استقالل هیات مدیر  به عنوا   پژوهشنتایج  رضیه  .و این  رضیه مردود اعالم می شود واقع نمی گردد
بخشی از ساختا  مدیریت و جزئی از مکانیزمهای حاکمیت شرکتی قاد  به اثرگذا ی بر مدیریت مالیاتی و ا تباط بین سیاست 

ی نمی باشد. نتیجه  وق می تواند ناشی از دو دلیل باشد، او  مکانیزمهای حاکمیت شرکتی پرداخت سود نقدی و اجتناب مالیات
و از جمله ساختا های مدیریت و هیات مدیر  مستقل چندا  د  شرکتهای بو س ایرا  قوی نیست که بتوانند د   رآیندهای 

از جمله سهامدا ا  بن ا  تالش نمایند. بر همین عملیاتی و مدیریت بن ا  دخالت نمایند و برای حفظ حقوق کلیه ذینف ا  و 
اساس برنامه  یزی های مالیاتی و تب ا اجتناب مالیاتی تحت تاثیر استقالل هیات مدیر  نبود  و ا تباط بین سیاست پرداخت 

مدیر  ناشی از سود نقدی و اجتناب مالیاتی نیز تحت تاثیر استقالل هیات مدیر  قرا  نمی گیرد. از یرف دی ر استقالل هیات 
اعضای غیر موظف هیات مدیر  است این اعضا چو  دا ای پست اجرایی د  داخل شرکت نبود  تمایالت و انداز  آنها بر 
تصمیمات مدیرا  اجرایی بن ا  خیلی اثرگذا  نخواهد بود. از یر ی نیز ض یف بود  قد ت حاکمیت شرکتی باعث شد  که 

مدیریتی کمتری  ا د  بن ا  ها داشته باشد بر همین اساس مدیریت مالیاتی و اجتناب مدیرا  غیر موظف توانایی نظا تی و 
مالیاتی نیز تحت تاثیر میزا  استقالل هیات مدیر  نبود  و ا تباط بین سیاست پرداخت سود نقدی و اجتناب مالیاتی شرکتها 

 تحت تاثیر استقالل هیات مدیر  قرا  نخواهد گر ت. 
 

 ادات پژوهش نتیجه گیری و پیشنه
حفظ وجو  نقد بیشتر از یرین پرداخت مالیاتهای کمتر یکی از  ا  های مدیریت وجه نقد است که از یرین اجتناب مالیاتی 

(. اجتناب مالیاتی ممکن است باعث بروز عدم ایمینا  هایی د  3232توسط مدیریت صو ت می گیرد )ادوا د و همکا ا ، 
لیاتی، حسابرسی های صو ت گر ته از واق یات عملکردی بن ا  و همچنین احتمال یرح مدیریت نسبت به میزا  اجتناب ما

دعاوی حقوق گردد؛ لذا هموا   مدیریت دا ای سطحی از عدم ایمینا  د  خصوص اجرای برنامه های مالیاتی خود و بروز 
تحت تاثیر سطح ایمینا  مالیاتی قرا  (. سطح ن هداشت وجه نقد شرکتها 3232اجتناب مالیاتی می باشد )دایرنگ و همکا ا ، 

دا د و برنامه  یزی های توزیع وجه نقد از جمله تقسیم سود سهام نیز تحت تاثیر عدم ایمینا  مالیاتی قرا  می گیرد.  از یرف 
زیه و دی ر سود نقدی به عنوا  بخش مهمی از بازدهی و جریانات نقدی هموا   مو د توجه سرمایه گذا ا  و سهامدا ا  د  تج

تحلیلهای مربوط به تواز   یسک و بازدهی می باشد. لذا تقسیم سود و توزیع آ  د  بین سهامدا ا  باعث ایجاد محدودیت و 
کمبود سطح وجه نقد گردید  که مدیریت د   استای   ع این کمبودها ممکن است برنامه های اجتناب مالیاتی و پرداخت 

د  بخش دو تحقین نیز نتایج نشا  می دهد که استقالل هیات و تحلیل نتایج بدست آمد  مالیات کمتر  ا دنبال نمایند. بر سی 
اجتناب مالیاتی تاثیر م نی دا ی ندا ند. نتایج این پژوهش با نتایج حاصل از و مدیر  بر ا تباط بین سیاست پرداخت سود نقدی 

ه ولی با نتایج حاصل از تحقیقات خدامی پو  و همخوانی داشت( 3232)( و آمبرگر 3238کلو  و همکا ا  )مک تحقیقات 
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  و سرمایه گذا ا  بازا  سرمایه پیشنهاد اد  این  استا به سهامدا متفاوت است. ( 3225همکا ا  ) و ( و هولمن3223همکا ا  )
می گردد که د  زما  بر سی اجتناب مالیاتی شرکت های بو س تهرا ، شاخص سیاست پرداخت سود نقدی تحت تاثیر 
استقالل مدیر   ا وا د تحلیلهای خود ننمایند. د  واقع جهت ا زیابی برنامه  یزی های مالیاتی مدیرا  شرکت و د  نتیجه 
تخمین ا زش بن ا ، سیاست پرداخت سود نقدی تحت تاثیر استقالل هیات مدیر   ا به عنوا  عامل اثر گذا  بر اجتناب مالیاتی 

دهد که سیاست پرداخت سود نقدی تحت تاثیر استقالل هیات مدیر  بر اجتناب مالیاتی  رض ننمایند. زیرا نتایج نشا  می 
 تاثیر م نی دا ی ندا د.

 

 منابع
 دو  مالیات تخصصی  صلنامه، ایرا  د  شرکتها برد آمد مالیات و سرمایه ساختا (، 3288، ) سائیا ، امیر ،نیا، ناصر ایزدى ، 

 .52-23صص  (،53چها م )مسلسل  جدید، شما  
 ،دا ایی و اقتصادی امو  وزا ت ایرا ، مالیاتی نظام د  کشاو زی های بخش زیر م ا یت بر سی ،(32822) ،محمد اله آقایی، 

 .اقتصادی امو  م اونت

 ،(، بر سی تاثیر اجتناب از پرداخت مالیات بر هزینه سرمایه سهام 3222) ، دوی، حسن ، محمد، مینی نیا، میثما پو حید ی، امید
 .322-322، صص 2، شما   32، دو    صلنامه برنامه  یزی و بودجه، لحاظ  رصتهای  شد و مالکیت نهادیی با عاد

 بر سی تاثیر اجتناب از پرداخت مالیات و ترکیب هیات مدیر  بر سیاست بدهی شرکت (،3222) ،حبیب زاد  ز ندی، محمد ،
   علوم اقتصادی.دانشکد پایا  نامه کا شناسی ا شد، دانش ا  باهنر کرما ،

  بر سی تاثیر توانایی مدیرا  بر سیاست تقسیم سود شرکت های (، 3222) ،بهنام، کرمشاهی ، صیحی، صغری ،حجازی،  ضوا
 .25-22، صص 55، شما   35، دو   حسابدا ی مالی مطال ات تجربی، پذیر ته شد  د  بو س او اق بهادا  تهرا 

 ( ،3222حمیدیا ، محسن ،)های پذیر ته شد  د  بو س او اق  ختلف  اهبری شرکتی با اجتناب مالیاتی د  شرکتر سی اب اد مب
 .355-332، صص 32، شما   2، دو   بهادا  تهرا 

 پژوهشنامه مالیات، ب از پرداخت مالیات و هزینه بدهیبر سی ا تباط بین اجتنا، (3223) ،امینی نیا، میثم ،امی پو ، احمدخد ،
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