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 چکیده
حفظ وجوه نقد بیشتر از طریق پرداخت مالیاتهای کمتر یکی از راه های مدیریت وجه نقد است که از طریقق اجتاقام مالیقاتی    
توسط مدیریت صورت می گیرد. اجتاام مالیاتی ممکن است باعث بروز عدم اطمیاقا  هقایی در مقدیریت ن قهت بقه میق ا        

ای صورت گرفته از واقعیات عملکردی باگاه و همچاین احتمال طرح دعاوی حققو  گقرددل لق ا    اجتاام مالیاتی، ح ابرسی ه
همواره مدیریت دارای سطحی از عدم اطمیاا  در خصوص اجرای برنامه های مالیاتی خود و بروز اجتاام مالیاتی مقی بادقد.   

نققدی پرداخقت دقده و اجتاقام مالیقاتی در       بر ارتهاط بین میق ا  سقود   مدیره هیئت استقالل تاثیر هدف این پژوهش بررسی
دقرکت بقرای دوره    39پ وهش حاضر مشتمل بر بادد. نمونه آماری  تهرا  می بهادار اورا  بورس در دده پ یرفته های درکت

دده است. همچاین  استفاده متغیره رگرسیو  چاد از تحقیق های فرضیه آزمو  بادد و برای می 3935تا  3988های  زمانی سال
هقا از آزمقو  لقوین، لقین و چقو        و جهت تشخیص مانا بقود  داده  جارک برا آزمو  از ها داده توزیع بود  مانا بررسی ماظور به

افق ار تخصصقی    از نقرم  Eviews افق ار    متغیرها و ورود به نقرم بادی و آماده نمود ، دستههمچاین برای پردازش استفاده دد.
Excel  .استقالل هیات مقدیره بقه عاقوا  بخشقی از سقاختار مقدیریت و ج  قی از         ی دهدنتایج پژوهش نشا  ماستفاده دد

 مکانی مهای حاکمیت درکتی قادر به اثرگ اری بر مدیریت مالیاتی و ارتهاط بین می ا  سود نقدی و اجتاام مالیاتی نمی بادد.

 ، اجتاام مالیاتی. می ا  پرداخت سود نقدی، استقالل هیئت مدیرهکلید واژه ها: 
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با تاکید بر پرداخت شده و اجتناب مالیاتی بین میزان سود نقدی  رابطه

 استقالل هیت مدیره
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 مقدمه
در ادبیات مالی در کشورهای خارجی، تالش ها و راهکارهای قانونی درکت ها به ماظور کاهش ه یاه مالیات خود را بقه نقام   

به طور متقداول فعالیقت   . های متفاوتی از قهیل مدیریت مالیات، اجتاام از پرداخت مالیات و رویه مالیاتی ج ورانه می دااساد
ت به اب ارهای صرفه جویی مالیات اتال  می دود که ماابع را از دولت به سهامدارا  انتققال مقی   های اجتاام از پرداخت مالیا

همچاا  که اجتاام از پرداخت مالیات می تواند ارزش بعقد از مالیقات   . دهد و باابراین ارزش بعد از مالیات را اف ایش می دهد
مدیرا  و سهامدارا ، می تواند در فعالیت هقای دقرکت ابهقام    به دلیل تضاد ماافع بین  درکت را اف ایش دهد، از سوی دیگر

ایجاد و زمیاه را برای انحراف ماافع توسط مدیرا  مهیا کاد که در صورت وجود انگی ه های پادادی برای مدیرا ، این م قئله  
با . درکت در پی دادته بادد برنامه های اجتاام از پرداخت مالیات می تواند صرفه جویی مالیاتی را برای. می تواند کاهش یابد

این حال همواره این احتمال وجود دارد که به سهب برنامه ری ی های ج ورانه مالیاتی که در جهت پاها  کقرد  حققایق بقه    
)فقر  زاده   ماظور جلوگیری از کشف دد  توسط مأمورا  مالیاتی انجام می دود، ابهام فعالیت های مالی درکت اف ایش یابد

 مقی  سقود  تداوم ن هت بلادمدت های سرمایه گ اری انجام درجهت کی از مالک های اساسیی(. 3935ارا ، دهکردی و همک
 دقرکت،  مکت قهه  سقود  تقداوم  ازبود کقه   خواهاد خود موفق سرمایه گ اری تصمیمات اخ  در هاگامی مدیرا  درکتها. بادد

 درسالهای بازده سهام ن هت میتواند قرارگیرد، سود، متداو ساجش مورد که معیاری ترین اصلی. ورندآ بدست را ن هی اطمیاا 
 سقه  یقا  دو طقی  در نی  سود سهام و بادد کرده راتجربه مثهتی ردد نرخ گ دته دوره های در سهام بازده اگر. بادد می گ دته
ب درکتها از روش در اغل. کرد ن هی حاصل اطمیاا  توا  می سود تداوم از بادد، دادته قهولی قابل ردد و مثهت متوالی دوره

سودنقدی سهام برای پرداخت سود سهامدارا  خود استفاده می نمایاد  و قابل ذکر می بادد که این روش خشاود کااده ترین 
حالت برای صاحها  سهام در درکت ها می بادد. گاهی نی  مدیرا  درکتها صالح را بر تق یم سود نمی بیااد و بیشتر بقرای  

بی تر از پرداخت این سود صرف نظر و خود داری نموده و پس از ک قب سقود در پقروهه هقا و     ک ب موفقیت و حصول سود 
مقاصد اقتصادی خود در پایا  سال اقدام به پرداخت سود نقدی می نمایاد و ایقن بیشقتر بقه ماظقور بهرماقدی از فرصقتهای       

ها صورت می گیرد و در اغلب موارد این هم مااسب سرمایه گ اری در بازار سرمایه و ک ب سود بیشتر با تصمیم مدیرا  درکت
هم به نفع سهامدارا   و هم برای باال رفتن ارزش درکت در بازار سهام  به نفع مدیرا  به لحاظ کارنامه عملکردی آنها بوده و

اسقت    اررگیتأث ها درکتمدیره که بر عملکرد و بازدهی   ی هیئتها یژگیاز ویکی . از طرف دیگر مااسب و ارزدماد می بادد
مقدیره اسقت و اسقتقالل     وظیفقه هیئقت   نیتر مهمکاترل ی نمایادگی تئوربا توجه به ایاکه در  بادد یممدیره   استقالل هیئت

اب اری کاترلی در دقرکت   عاوا   بهمدیره  ل ا استقالل هیئت کاد میمهمی ایفا  و یکاترلمدیره در اف ایش عملکرد نقش  هیئت
انجام وظایف و  اعضا برایره  عامل مهمی در توضیح توانایی مدی  ره است. باابراین استقالل هیئتمدی  قدرت هیئت کااده نییتع

 باابراین با توجه به مطالب فو  ال کر، این پژوهش به (.3331، 3)جان و  و همکارا  بادد یمکمک به  بههود عملکرد درکت 
 قدی پرداخت دده و اجتاام مالیاتی می پردازد. بررسی تاثیر استقالل هیئت مدیره بر ارتهاط بین می ا  سود ن
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 پیشینه پژوهش
ح ابداری موقت به عاوا  یک سیگاال مفید پایداری -( بررسی کردند که چرا تفاوتهای مالیاتی9430) 3همکارا و بلیالکو 

قالم تعهدی ب ته به ماشاء ح ابداری ب رگ مثهت را برای پایداری سود و ا-سود استفاده می گردد و مفاهیم تفاوتهای مالیاتی
ایجاد تفاوتها آزمو  کردند. در این تحقیق سهم ماشاء برای ایجاد تفاوت دااسایی دده است که دامل اجتاام از مالیات، 
مدیریت سود به سمت باال، رفتارهای عادی درآمد و ه یاه می بادد. یافته های آنها حاکی از آ  است که در برخی موارد 

ح ابداری سیگاالی مفید از کیفیت سود است که این امر ب تگی به ماشاء ایجاد تفاوتها دارد. در مواردی که -تیتفاوتهای مالیا
در  تفاوتهای ب رگ مثهت نادی از استراتژی گ اردگری مالیاتی است، پایداری اقالم تعهدی بطور چشمگیری بیشتر است.

سود به سمت باال است، پایداری سود و اقالم تعهدی بطور قابل  مقابل، زمانی که تفاوت های ب رگ مثهت نادی از مدیریت
 .مالحظه ای کمتر است

( در پژوهشی به بررسی ارتهاط بین اجتاام مالیاتی، ه یاه بدهی و درجه فعالیت سهامدارا  پرداخت. ایشا  برای 9435) 3لیم
رگ اری سهامدارا ، درکتهای فعال در بورس کره ارزیابی تاثیر اجتاام مالیاتی بر ه یاه بدهی و ساجش این تاثیر تحت اث

جاوبی را بررسی نمود. ایشا  وجود رابطه مافی بین ه یاه بدهی و اجتاام مالیاتی را نشا  دادند که نشا  دهاده تئوری تواز  
 ای تا می بادد. 

مالیاتی پرداختاد. آنها در  ( در تحقیق به بررسی تاثیر م ئولیت اجتماعی درکت ها بر اجتاام9439النیس و ریچاردسو  )
مورد آزمو  قرار دادند. نتایج نشا  داد که م ئولیت  9443و  9448درکت استرالیایی را برای سالهای  048پژوهش خود 

پ یری اجتماعی باال ارتهاط مافی با گری  مالیاتی دارد. همچاین نتایج نشا  داد که بین افشای اطالعات مرتهط با م ئولیت 
اعی و اجتاام مالیاتی ارتهاط مافی وجود دارد در نهایت نتایج نشا   داد که م ئولیت پ یری اجتماعی به عاوا  پ یری اجتم

 بخشی از استراتژی های م ئولیت اجتماعی، تاثیر مافی بر اجتاام مالیات دارد.
ریانهای نقدی برای سودهای ج ( به بررسی نقش تفاوت های مالیاتی ح ابداری در دوام سود ، اقالم تعهدی و9443)9هانلن

آتی پرداخت. او همچاین بررسی کرد که آیا سطح تفاوت بر ارزیابی سرمایه گ ارا  از پایداری سود آتی اثر میگ ارد. نتایج این 
درکتهای با تفاوتهای مالیاتی ح ابداری ب رگتر در مقای ه با سال درکتهای با  سال بررسی ها حاکی از این است که سود

، پایداری کمتری دارد و سرمایه گ ارا  تفاوتهای مثهت ب رگ را به عاوا  پرچم قرم  تف یر میکااد و ای کوچکترهتفاوت 
 .دهاد انتظارات دا  را از دوام سود آیاده کاهش می

 های درکت مالیات مدیرا  مالی خ ارت جهرا  مورد در اختصاصی های داده از استفاده با ،(9439) همکارا  و آرم ترانگ
 جهرا  بین کمی ارتهاط اما کاد، می پیدا مالیاتی موثر مالیات نرخ و مالیاتی مدیرا  انگی ه پاداش بین قوی مافی دولتی رابطه

 های درکت مالیاتی مدیرا  که دهد می نشا  نتایج این. دارد وجود مالیاتی های ویژگی دیگر و مالیاتی مدیرا  مالی خ ارت
 .دوند می ارا ه اند، دده گ ارش مالی صورتهای در که مالیاتی های ه یاه کاهش برای هایی انگی ه دولتی
 ابرازی مالیات مشمول بین درآمد اختالف دالیل بررسی عاوا  با مطالعه ایدر  (3988جامخانه ) دم ی و زمانیپور

 درآمد بین اختالف ایجاد و عوامل مالیاتی دالیل واحدهای تشخیصی توسط مالیات مشمول درآمد و بازرگانی درکتهای

 قرار ارزیابی مورد را مالیاتی واحدهای توسط تشخیصی مالیات درآمد مشمول و بازرگانی های درکت ابرازی مالیات مشمول
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و درآمد  بازرگانی های درکت ابرازی مالیات مشمول درآمد بین معااداری تفاوت که دهد می تحقیق نشا  دادند. نتایج
 مقرر مالیاتی معافیت های از مودیا  تف یر نادرست و دارد. بردادت وجود مالیاتی احدهایو توسط تشخیصی مالیات مشمول

 متعارف غیر ابرازی، ه یاه های م تادات و مدارک فقدا  ابرازی، بود  ه یاه های غیرمرتهط مالیاتی، مقررات و قوانین در

 های ه یاه ها، مغایرت ایجاد در مالیاتی امور ما ساز توسط دده تعیین های نصام حد رعایت عدم ه یاه های ابرازی، بود 

 مشمول درآمد بین تفاوت ایجاد عامل تاهایی می تواناد به کدام هر مالیاتی مقررات و قوانین با ح ابداری استانداردهای

 فته هاییا به توجه با بادد. مالیاتی واحدهای توسط تشخیصی مالیات مشمول و درآمد بازرگانی درکتهای ابرازی مالیات

 ابرازی مالیات درآمد مشمول بین تفاوت ایجاد در عامل اصلیترین ابرازی ه یاه های م تادات و مدارک تحقیق، نهود

 بادد. می مالیاتی توسط واحدهای تشخیصی مالیات مشمول درآمد و بازرگانی درکتهای
بادی  تأثیر عدم اطمیاا  مالیاتی بر تغییرات نگهدادت وجوه نقد و زما ( در پایا  نامه خود به بررسی 3935نادی )
دانش و اطالعات  عدماطمیاا  است که نادی از  روبرویعدم اطمیاا  نقطه او چاین عاوا  نمود که  پرداخت. گ اری سرمایه

وجوه نقد و  ریر عدم اطمیاا  مالیاتی بر تغییرات نگهدااثبررسی  تحقیقهدف  بادد. مدهای احتمالی میآ کامل از پیش
ها با  . جهت آزمو  این فرضیهه استدد تهیه و بیا ، سه فرضیه اهداف تحقیق م یردر  .بودها  گ اری بادی سرمایه  زما

را  طی دده در بورس ته های پ یرفته درکت از بین درکت 339ای متشکل از  ح ف سی تماتیک، نمونه طریقاستفاده از 
. ه استدد های ترکیهی استفاده  انتخام گردید و از مدل رگرسیونی چاد متغیره به روش داده 3939 لغایت  3988های  سال
مثهت بر نگهدادت وجوه نقد و تأثیر مافی بر سرمایه  اثراطمیاا  مالیاتی دارای  حکایت از آ  دارد که ندادتن این تحقیقنتایج 

 .تأثیر بر زما  بادی سرمایه گ اری می بادد بدو اطمیاا  مالیاتی  نهودو همچاین  گ اری در درکت ها می بادد
 گ ارا  از سطح عدم اطمیاقا  در وضقعیت مالیقاتی    بررسی ارزیابی سرمایه( طی تحقیقی به 3930عهاسی و بشیری جویهاری )

تواند ماجر بقه ابهقام در اطالعقات     اام مالیاتی میهای ج ورانه مالیاتی به ماظور اجت اتخاذ رویهپرداختاد. آنها بیا  نمودند که 
 بازده نرخ رود می انتظار اساس این برها گردد.  های نقدی مورد انتظار درکت گ ارا  از جریا  محیطی و عدم اطمیاانی سرمایه

 3933القی   3981 ایساله بازهطی  را درکت 84درکتهای بورسی تهرا  از بینآنها . دهد قرار تاثیر تحت را ها آ  انتظار مورد
های پانل با اثرات مقطعی ثابت مورد  های این تحقیق بر اساس الگوی داده داده. نمودندبه عاوا  نمونه آماری تحقیق انتخام 
از تاثیر مثهت و معاادار میق ا  سقطح عقدم    حکایت ها  از تج یه و تحلیل داده بدست آمده  تج یه و تحلیل قرار گرفتاد. نتایج 

که انحقراف در نقرخ مقوثر مالیقاتی      بدین دکل. دارد گ ارا  درکتها یت مالیاتی بر نرخ بازده مورد انتظار سرمایهاطمیاا  وضع
بر داخص سود به قیمت تعدیل دده   ها، تاثیر م تقیمی از عدم اطمیاانی در وضعیت مالیاتی درکت معیاریها به عاوا   درکت

 .صاعت می گ ارد
 

 فرضیه های پژوهش 
و  یر واب تهبه عاوا  متغو اجتاام مالیاتی  به عاوا  متغیر م تقلمی ا  سودنقدی پرداخت دده اهداف پژوهش، از  با توجه به

 به درح زیر می بادد: فاده خواهد دد، از این رو فرضیه پژوهشاست استقالل هیئت مدیره نی  به عاوا  متغیر تعدیل گر
 و اجتاام مالیاتی درکتها تاثیر گ ار است. ی پرداخت ددهمی ا  سودنقداستقالل هیئت مدیره بر ارتهاط بین 

 

 روش شناسی تحقیق

http://www.jamv.ir/
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/942484
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/942484


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

)جلد اول(                                             2311 ، بهار12 ، شماره3دوره   

 

09 
 
 

 است. کاربردی هدف ازلحاظ پژوهش این دود، استفاده گیری تصمیم فرآیاد در تواند می پژوهش از حاصل نتایج ایاکه دلیل به

 های واقعی و از حقق با استفاده از دادهم ها، پژوهش نوع این در زیرا است، پس رویدادی ماهیت لحاظ از پژوهش این همچاین،

 و آوری اسقت، جمقع   داده رخ پژوهشگر م تقیم دخالت بدو  که گ دته وقایع از یا و دادته وجود طهیعی ای گونه به که محیطی
 ست.دده ا  و مدل رگرسیو  چاد متغیره استفادهپانل دیتا های  از داده ق،یماظور انجام تحق  به و دود می و تحلیل  تج یه

 

 جامعه و نمونه آماری
بادد و همچاین بقازه زمقانی    می اورا  بهادار تهرا  دده در بورس های پ یرفته درکتتحقیق دامل تمام ی آماری این  جامعه
 ی هایی از جامعه درکت، برای تعیین نمونه موردمطالعههمچاین است.  3935تا سال  3988 سال از سال 7دامل دوره  تحقیق

 :زیر را دارا باداد طیاند که درا دده  انتخامآماری یاددده 
 .بادد موجود 3935  تا 3988 دوره برای است، دده گ ارش درکت توسط که نحوی به آنها مالی صورتهای اقالم .3
 بادد.. دده معامله بهادار تهرا  اورا  بورس در مداوم بطور 3935 لغایت 3988 سال از م کور درکتهای سهام .9
 .بادد  یر فعالیت یا تغییر سال مالی ندادتهتغی طی دوره تحقیق، .9
 . بانک و لی یاگ نهادد هلدیاگ، مالی، گری واسطه گ اری، های سرمایه درکت ج ء .0
 .وقفه معامالتی باالی سه ماه ندادته باداد درکت ها در فروش سهام .5

 می بادد:با توجه به موارد ح ف سی تماتیک تعداد درکت های نمونه مورد نظر تحقیق به صورت زیر 
 

 های پژوهش انتخاب نمونه بر اساس محدودیت (:2) جدول

 321 2311تعداد کل شرکت های پذیرفته شده در بورس تا ابتدای سال 
  ک ر می دود:

  343 تا کاو  3988تعداد درکت های ح ف دده از ابتدای سال 

.می باددلی یاگ  بانک و مالی، گری واسطه گ اری، سرمایهتعداد درکت هایی که ج ء صاایع   8  

  9 تعداد درکت هایی که تغییر سال مالی دادته اند

.تعداد درکت هایی که دارای وقفه معامالتی بیشتر از سه ماه باداد  15  

.ندارند 93/39تعداد درکت هایی که سال مال مالی ماتهی به   03  

 (991)  درکت های ح ف دده از جامعه آماری پژوهش

 11 وهشنمونه نهایی پژ

 

 داده هاتجزیه و تحلیل 
اف ار ره آورد نوین و صورتهای مالی درکتها و همچاین سایت بورس اورا  ، از نرم های مورد نیاز برای آزمو  فرضیه هاداده

، تج یه Excelدر نرم اف ار  3935-3988های درکت طی سال 39های بهادار تهرا  استخرا  دد و پس از آماده سازی داده
 .انجام دد Eviewsاف ار  نرمپژوهش با استفاده از   حلیل و برآورد مدل ها و آزمو  فرضیهو ت
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 نحوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش 

 وابسته  هایمتغیر

(: عهارت است از تق یم وجه نققد پرداخقت دقده بابقت     cashETRاجتاام مالیاتی مهتای بر وجه نقد پرداختی بابت مالیات )
 زیا  قهل از مالیات که از صورت گردش وجه نقد استخرا  می گردد.  مالیات بر سود و

بر سود و زیا  قهل از مالیات کقه از  تق یم مالیات بر درآمد (: عهارت است از ETRاجتاام مالیاتی مهتای بر مالیات بر درامد )
 صورت گردش وجه نقد استخرا  می گردد.

 متغیر مستقل 
عهارت است از مهلغ سود نقدی پرداخت دده به ازای هر سهم که توسط مجمع  (:DivNTCمی ا  سود نقدی پرداخت دده )

 . عمومی تصویب و به سهامدارا  پرداخت گردیده است

 متغیرهای کنترلی 

 (: عهارت است از لگاریتم طههعی تمام دارایی های درکتSIZEاندازه درکت )
 دارایی ها(: عهارت است از ن هت کل بدهی ها به کل LEVاهرم مالی )

(: متغیر مجازی، به ایاصورت که اگر درکت در سال جاری زیا  ک ب کرده بادد عدد یقک در غیرایاصقورت   LOSSزیا  )
 عدد صفر اختصاص می یابد. 

عهارت است از ارزش بازار که از ضرم تعداد سهام در بهای سهام در انتهای سقال  (: MBن هت ارزش بازار به ارزش دفتری )
  حاصل می دود.

 عهارت است از کل درآمد فروش درکت که از صورت ح ام سود و زیا  قابل استخرا  است. (: SALفروش )
 عهارت است از لگاریتم طهیعی از عدد سالهایی که درکت در بورس اورا  تهرا  فعال می بادد. (: AGEعمر درکت )
ت به تمام دارایی ها کقه از ترازنامقه اسقتخرا  مقی     عهارت است از ن هت مادین آالت واموال و تجهی ا(: PPEدارایی ثابت )

  گردد. 

 متغیر تعدیل گر

 (: عهارت است از ن هت تعداد اعضای غیر موظف هیئت مدیره به کل اعضاINDاستقالل هیئت مدیره )

 

 تحلیل داده های پژوهش 
 و  ، قهل از تج یهمتغیرهای پژوهشآداایی بیشتر با  مطالعه و ای که در پژوهش مورد ماظور دااخت بهتر ماهیت جامعه به

ها گامی در جهت تشخیص الگوی  . همچاین توصیف آماری دادهها توصیف دود الزم است این داده های آماری، تحلیل داده
آماره های توصیفی پژوهش که . رود ای برای تهیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش به کار می ها و پایه حاکم بر آ 
 ارا ه دده اند.  9 لی از وضعیت داده های پژوهش را ارا ه می کااد، در جدولدمایی ک
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 (: شاخص آماری متغیرهای وابسته و مستقل1جدول )
 کشیدگی چولگی انحراف معیار مینیمم زیممماک میانه میانگین عدد مشاهدات متغیر

cashETR 791 339/4 341/4 880/4 335/4- 351/4 987/4 373/9 

ETR 791 481/4 485/4 913/4 444/4 481/4 340/4 347/9 

DivNTC 791 119/7 030/34 085/38 444/4 403/3 505/4 - 030/3 

IND 791 139/4 144/4 444/3 944/4 315/4 947/4 198/9 

SIZ 791 039/30 930/30 411/33 783/34 041/3 053/4 939/9 

LEV 791 199/4 103/4 189/3 439/4 953/4 973/4 093/0 

LOSS 791 949/4 444/4 444/3 444/4 049/4 083/3 339/9 

MB 791 345/3 193/3 798/8 739/3- 793/3 498/3 985/0 

SALE 791 839/39 393/39 918/33 839/0 539/3 490/4- 475/0 

PPE 791 943/4 319/4 873/4 443/4 379/4 981/3 798/0 

AGE 791 805/9 899/9 873/9 739/3 097/4 999/4 330/9 

 
گیرد.  ها و نقطه تعادل قرار می ترین و کاربردی ترین داخص مرک ی میانگین است. میانگین دقیقاً در مرک  ثقل داده اصلی

متغیرهایی دارای کیفیت مطلوم ه تاد که ابتدا اختالف زیادی بین میانگین و میانه نهادد و از سویی دیگر  می ا  چولگی و 
باداد. همانطور که  9و  4یدگی توزیع نرمال اختالف باالیی ندادته بادد و به ترتیب تقریهاً برابر کشیدگی آ  با چولگی و کش

باداد. در جدول فو  آمار توصیفی متغیرهای موضوع  های چوله و کشیده می گردد همه متغیرها دارای توزیع مشاهده می
ص وجه نقد پرداخت دده بابت مالیات برابر با میانگین پژوهش به تفکیک ارا ه گردیده است. اجتاام مالیاتی بر اساس داخ

درصد سود قهل از بهره و مالیات بصورت مالیات پرداخت دده  33می بادد که نشا  می دهد بصورت میانگین حدود  41339
سازی و کمترین مقدار مربوط به درکت آهاگری تراکتور 3935است. بیشترین مقدار مربوط به درکت سیما  صوفیا  در سال 

می بادد. همچاین  اجتاام مالیاتی بر اساس داخص مالیت بر درآمد دااسایی دده در صورتح ام سود و زیا   3983در سال 
درصد سود قهل از بهره و مالیات بصورت مالیات  8می بادد که نشا  می دهد بصورت میانگین حدود  4148برا برا با میانگین 

ااسایی می گردد. همانطور که مالحظه می گردد این داخص کمتر از داخص قهلی بر درآمد در صورتح ام سود و زیا  د
بوده و نشا  می دهد که مالیات ابرازی درکتها در هر سال کمتر از مالیاتی بوده که در نهایت پرداخت می گردد. بیشترین 

درکتهایی است که در سال جاری  و کمترین مقدار مربوط به تعدادی از 3930مقدار مربوط به درکت دیشیه همدا  در سال 
صوص می ا  زیا  دااسایی نموده و در واقع هیچگونه مالیات بر درآمدی در صورتح ام سود و زیا  دااسایی نکرده اند. در خ

می بادد و کمترین مقدار نی  مربوط به درکتهایی  3939مربوط به درکت پترودیمی دازند در سال  سود نقدی بیشترین مقدار
 ی دوره تحقیق هیچگونه سودی پرداخت ناموده اند.است که ط
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 آزمون نرمال بودن
 

(: آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته3جدول )  

 
سطح  45/4دده برای متغیرهای واب ته از مقدار   محاسهه P-Valueدود، مقدار  هده مینگاره فو  مشاطور که در  هما 
دود یعای  پ یرفته می H0رد و فرض  H1درصد، فرض  5توا  گفت در سطح معااداری  باداد ل ا می داری باالتر می معای
 باداد. ا نرمال میه داده
 

 آزمون مانایی
 در آ  به صورت خالصه نتایج درصد اعمال گردیده که 35 سطح در واب ته متغیرهای برای( فولر دیکی)واحد  ریشه آزمو 
 :اند گردیده زیر ارا ه های جدول

(: آزمون مانایی متغیرها4جدول )  

  نتیجه P-Value آماره آزمون   عنوان متغیر

cashETR 798/335-  444/4 بادد مانا می   

ETR 051/34-  444/4 بادد مانا می   

 Ln DivNTC 193/5-  444/4 بادد مانا می   

IND 357/34-  444/4 بادد مانا می   

SIZE 188/31-  444/4 بادد مانا می   

LEV 389/34-  444/4 بادد مانا می   

LOSS 798/9-  444/4 بادد مانا می   

MB 103/08-  444/4 بادد مانا می   

Ln Sale 390/33-  444/4 بادد مانا می   

PPE 100/99-  444/4 بادد مانا می   

Age 143/10-  444/4 بادد مانا می   

 
 وجود عدم بر مهای صفر باابراین فرضیه بادد می درصد 5  از کمتر( ADF)فولر  -دیکی آماره P-value مقادیر ایاکه به نظر با

 .باداد می مانا و دده رد امتغیره همه مانایی عدم عهارتی به و واحد ریشه
 
 
 

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

        777/3  033/4 ها نرمال ه تاد. دود یعای داده فرضیه صفر پ یرفته می   

    373/0  390/4 ها نرمال ه تاد. دود یعای داده رفته میفرضیه صفر پ ی   
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 آزمون اثرات ثابت یا تصادفی
ابتدا با استفاده از آزمو  لیمر )چاو( به تشخیص مدل پرداخته و سپس آزمو  اثرات ثابت یا تصادفی ارا ه می دود. مدل های 

 مورد استفاده برای فرضیه تحقیق عهارت است از:
  (:3مدل )

           
 
  

 
          

 
       

 
              

 
        

 
       

 
      

  
 
      

 
        

  
       

  
        

  (:9مدل )
  

       
 
  

 
          

 
       

 
              

 
        

 
       

 
      

  
 
      

 
        

  
       

  
        

 

(: آزمون تشخیص مدل )آزمون اثرات ثابت(5جدول )  

لیمر)چاو(  Fآماره  شماره مدل  P-Value مدل مورد استفاده نتیجه گیری 
3 013/3  445/4  Panel عرض از مهداها با هم برابر نی تاد 

9 335/1  444/4 مهداها با هم برابر نی تادعرض از    Panel 

 
درصد می باداد فرضیه صفر مهای  5کمتر از  P-Valueدود با توجه به ایاکه در هر دو مدل مقادیر  همانطور که مشاهده می

استفاده دود. حال می بای ت در  Panelبر برابری عرض از مهداها رد دده و برای آزمو  فرضیه پژوهش می بای ت از روش 
 دود. ، مدل اثرات ثابت در مقابل مدل اثرات تصادفی آزمو  گردد. برای این کار از آزمو  هاسمن استفاده میPanelمدل 
 

 (: جدول آزمون انتخاب آزمون اثرات ثابت و تصادفی )هاسمن(6جدول )
 نتیجه گیری P-Valueمقدار  درجه آزادی آماره هاسمن شماره مدل

 اثرات ثابت 449/4 30 741/99 3

 اثرات ثابت 444/4 30 813/17 9

 
همانگونه که در جدول باال دیده می دود آماره هاسمن محاسهه دده جهت تک تک دو مدل اصلی فرضیه ب رگتر از مقدار 

درصد استل پس  5آ  ها هم زیر  P-Value)متغیر م تقل در مدل( بوده و مقدار  30استاندارد آماره کای دو با درجه آزادی 
 دود.  هر دو مدل تایید دده و برای برازش مدل از روش اثرات ثابت استفاده میفرضیه صفر در 
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 آزمون فرضیه پژوهش
 

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

            مدل
 
  

 
          

 
       

 
              

 
        

 
     

  
 
        

 
      

 
        

  
       

  
        

 ضرایب متغیر متغیرهای توضیحی

 در مدل
 مقادیر tمقادیر آماره 

P-Value 

 نتیجه گیری

 عدم معااداری در مدل 943/4 951/3 341/4 مقدار ثابت

 درصد 35 سطح در مدل در معاادار 444/4  -497/7 -4339/4       

 عدم معااداری در مدل 538/4 105/4 4049/4    

 عدم معااداری در مدل 093/4 770/4 435/4           

 درصد 35 سطح در مدل در معاادار 445/4 -835/9 -499/4     

 درصد 35 سطح در مدل در معاادار 443/4 037/9 489/4    

 درصد 35 سطح در مدل در معاادار 444/4 -819/39 -949/4     

 درصد 35 سطح در مدل در معاادار 448/4 -579/9 -443/4   

 درصد 35 سطح در مدل در معاادار 445/4 771/9 4330/4     

 عدم معااداری در مدل 739/4 913/4 449/4    

 درصد 35 سطح در مدل در معاادار 439/4 013/9 470/4    

 157/3  و آزمو  دوربین وات F 973/30مقادیر آزمو  

Rمقادیر ضریب تعیین  P-Value  444/4مقادیر
2 937/4 

Rدده  مقادیر ضریب تعیین تعدیل 307/9 های مدل )خطا( مانده مقادیر آماره جارک برای باقی
2 935/4 

   398/4 (خطا) مدل های مانده باقی  P-Valueمقادیر 

 معاادار است. درصد استل مدل 5که کمتر از  P-Valueو مقدار  Fتوجه به مقادیر آزمو  با  نتیجه کفایت مدل:

 
است، باابراین فرض صفر در سطح  45/4است. چو  این مقادیر کمتر از  44/4برابر با  F (P-Valueدر مدل مقدار احتمال )یا 

 برقرار است.داری وجود دادته و بین متغیرهای م تقل و واب ته رابطه خطی  دود. یعای مدل معای درصد رد می  35اطمیاا  
پرداخت  سود نقدی می ا دود که آیا استقالل هیات مدیره بر ارتهاط بین  در فرضیه پژوهش به بررسی این موضوع پرداخته می

 و اجتاام مالیاتی درکتها تاثیر گ ار است یا خیر؟ دده
می بادد به عهارتی با  در مدل مثهت           نتایج آزمو  رگرسیو  در مدل اول بیانگر این است که ضریب متغیر 

می یابد و بالعکس. این  اف ایش می ا  پرداخت سود نقدی تحت تاثیر استقالل هیات مدیره می ا  اجتاام مالیاتی اف ایش
به دست آمده  tدرصد معاادار نی ت زیرا اوال مقدار  35ارتهاط به قدری ضعیف است که از لحاظ آماری در سطح اطمیاا  

valuepبوده و همچاین (αt=41375=31/3) ر آ  در جدولکمتر از مقدار متااظ   5محاسهه دده نی  در این متغیر بیش از 
درصد است. نتایج ضریب همه تگی همخوانی دارد. ل ا این ادعا که استقالل هیات مدیره بر ارتهاط بین می ا  سود نقدی 

بر اساس پژوهش دود و فرضیه  درصد تایید نمی 35ست، در سطح اطمیاا  پرداخت دده و اجتاام مالیاتی درکتها تاثیر گ ار ا
 نتایج مدل اول رگرسیو  رد می گردد.
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% درصد می بادد. این ضریب بیانگر این است که متغیرهای م تقل در این مدل توانایی  9317ضریب تعیین در مدل حدود 
ا دارا می باداد. یکی از آزمو  های کفایت و درستی مدل بررسی ر درصد از تغییرات اجتاام مالیاتی 93توجیه مااسب بیش از 

در مدل بیش از حد ب رگ   tدود مقادیر عدم وجود خود همه تگی بین باقی مانده های مدل است. خود همه تگی سهب می
ع دوم می گردد. گردد و در نتیجه ضرایب به ادتهاه معای دار دده که سهب تف یر نادرست ضرایب و احتمال رخ داد  خطای نو

بادد.  915تا  315دود که می بای ت بین  وات و  استفاده می -برای بررسی وجود عدم خود همه تگی از مقادیر آزمو  دوربین
حاکی از عدم وجود  9می بادد که مقادیر ن دیک به  75/3در این مدل مقدار آماره دوربین وات و  در مدل فو  برابر 

های مدل است. یکی دیگر از روش های کفایت مدل بررسی نرمال بود  خطاهای مدل  خودهمه تگی بین باقی مانده
و  رگرسیو  است. طهق این فرض خطاهای معادله رگرسیو  باید توزیع نرمال دادته باداد. با توجه به مقادیر آماره جارک برا

 دود.  خطاها پ یرفته می درصد است فرضیه نرمال بود  مقادیر 5که بیش از  مقدار پی ولیوی متااظر با آ 
 

(: نتایج حاصل از آزمون فرضیه با استفاده از مدل دوم1جدول )  

                                                            مدل
                                              

 ضرایب متغیر متغیرهای توضیحی

 در مدل
 مقادیر tمقادیر آماره  

P-Value 

 نتیجه 

 درصد 35 سطح در مدل در معاادار 443/4 939/9 303/4 مقدار ثابت

DivNTC 439/4 - 389/3- 407/4 درصد 35 سطح در مدل در معاادار 

 عدم معااداری در مدل 953/4 399/4 493/4    

 عدم معااداری در مدل 477/4 773/3 437/4           

 درصد 35 سطح در مدل در معاادار 444/4 -548/7 -493/4     

 عدم معااداری در مدل 939/4 439/3 4399/4    

 درصد 35 سطح در مدل در معاادار 444/4 -475/39 -435/4     

 عدم معااداری در مدل 439/4 1895/3 449/4   

 درصد 35 سطح در مدل در معاادار 444/4 137/1 490/4     

 درصد 35 سطح در مدل در معاادار 490/4 955/9 430/4    

 عدم معااداری در مدل 343/4 149/3 490/4    

 393/3 آزمو  دوربین وات و  F 018/98مقادیر آزمو  

Rمقادیر ضریب تعیین  P-Value 444/4 مقادیر
2 977/4 

Rدده  مقادیر ضریب تعیین تعدیل 578/5 های مدل )خطا( دهمان مقادیر آماره جارک برای باقی
2 910/4 

   4130/4 (خطا) مدل های مانده باقی P-Valueمقادیر 

 مدل معاادار است. لاست درصد 5که کمتر از  P-Valueو مقدار  Fتوجه به مقادیر آزمو  با  نتیجه کفایت مدل:

 
است، باابراین فرض صفر در سطح  45/4است. چو  این مقادیر کمتر از  44/4برابر با  F (P-Valueدر مدل مقدار احتمال )یا 

 داری وجود دارد و بین متغیرهای م تقل و واب ته رابطه خطی برقرار است. دود. یعای مدل معاا  درصد رد می  35اطمیاا  
رتهاط بین می ا  سود نقدی پرداخت دود که آیا استقالل هیات مدیره بر ا در فرضیه پژوهش به بررسی این موضوع پرداخته می
 دده و اجتاام مالیاتی درکتها تاثیر گ ار است یا خیر؟
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در مدل مثهت می بادد به عهارتی بقا             نتایج آزمو  رگرسیو  در مدل دوم بیانگر این است که ضریب متغیر 
مقی یابقد و بقالعکس. ایقن      م مالیاتی اف ایشاف ایش می ا  پرداخت سود نقدی تحت تاثیر استقالل هیات مدیره می ا  اجتاا

به دست آمده کمتر  tدرصد معاادار نی ت زیرا اوال مقدار  35ارتهاط به قدری ضعیف است که از لحاظ آماری در سطح اطمیاا  

valuepبوده و همچاین (αt=41375=31/3) از مقدار متااظر آ  در جدول   درصقد   5ر بقیش از  محاسهه دده نی  در این متغیق
است. نتایج ضریب همه تگی همخوانی دارد. ل ا این ادعا که استقالل هیات مدیره بر ارتهاط بین می ا  سود نققدی پرداخقت   

بقر اسقاس نتقایج    پژوهش دود و فرضیه  درصد تایید نمی 35دده و اجتاام مالیاتی درکتها تاثیر گ ار است، در سطح اطمیاا  
 گردد.مدل دوم رگرسیو  رد می 
% درصد می بادد. این ضریب بیانگر این است که متغیرهای م تقل در این مقدل توانقایی    9717ضریب تعیین در مدل حدود 

را دارا می باداد. یکی از آزمو  های کفایت و درستی مدل بررسی  درصد از تغییرات اجتاام مالیاتی 97توجیه مااسب بیش از 
در مدل بیش از حقد بق رگ     tدود مقادیر ده های مدل است. خود همه تگی سهب میعدم وجود خود همه تگی بین باقی مان

گردد و در نتیجه ضرایب به ادتهاه معای دار دده که سهب تف یر نادرست ضرایب و احتمال رخ داد  خطای نوع دوم می گردد. 
بادد.  915تا  315د که می بای ت بین دو وات و  استفاده می -برای بررسی وجود عدم خود همه تگی از مقادیر آزمو  دوربین

حقاکی از عقدم وجقود     9می بادقد کقه مققادیر ن دیقک بقه       75/3در این مدل مقدار آماره دوربین وات و  در مدل فو  برابر 
خودهمه تگی بین باقی مانده های مدل است. یکی دیگر از روش های کفایت مقدل بررسقی نرمقال بقود  خطاهقای مقدل       

و  ن فرض خطاهای معادله رگرسیو  باید توزیع نرمال دادته باداد. با توجه به مقادیر آماره جارک بقرا رگرسیو  است. طهق ای
 دود.  درصد است فرضیه نرمال بود  مقادیر خطاها پ یرفته می 5که بیش از  مقدار پی ولیوی متااظر با آ 

 

 یافته های پژوهش 
قالل هیات مدیره بر ارتهاط بین می ا  سقود نققدی پرداخقت دقده و     است که آیا است م ئله این در پی محقق  این فرضیه در

اجتاام مالیاتی درکتها تاثیر گ ار است یا خیر؟ در این راستا برای ارزیابی اجتاام مالیاتی از دو داخص ن هت مالیات پرداختی 
ست. ل ا باتوجقه بقه ایاکقه دو دقاخص     به سود قهل از مالیات و ن هت مالیات بر درآمد به سود قهل از مالیات استفاده گردیده ا

از دو مدل رگرسیونی استفاده می گردد. نتایج تحلیل کل مدل  برای متغیر واب ته تعریف دده است، در ارزیابی فرضیه پژوهش
م تقل و متغیقر واب قته    درصد بوده ل ا بین متغیر 5از  در هر دو مدل کمتر P-VALUEبرای هر دو مدل نشا  می دهد که 

می بادقد نشقا  مقی     درصد 9717و  9317معای داری وجود دارند. همچاین ضریب تعیین در دو مدل به ترتیب برابر با ارتهاط 
درصد قدرت تهیین متغیر واب ته یعای اجتاقام مالیقاتی را دارنقد.     9717و  9317م تقل موجود در مدل به می ا   دهد که متغیر

می باداد که معاقی داری ضقریب فقو  در       در هر دو مدل دامل وهش پژضریب متغیر مورد استفاده برای تحلیل فرضیه 
مدل نشا  دهاده معای داری متغیر م تقل و تاثیرگ اری استقالل هیات مدیره بر ارتهاط بین می ا  سود نقدی پرداخت دده و 

ونگی تاثیر گ اری اسقتقالل  اجتاام مالیاتی درکتها می بادد همچاین جهت ضریب متغیر در هر دو مدل نی  نشا  دهاده چگ
نشا  می  پژوهشهیات مدیره بر ارتهاط بین می ا  سود نقدی پرداخت دده و اجتاام مالیاتی درکتها است. نتایج برای فرضیه 

درصد می بادد ل ا ارتهاط بین می ا  سود نقدی پرداخت دقده و   5ضریب فو  در هر دو مدل بیشتر از  P-VALUEدهد که 
رکتها تحت تاثیر استقالل هیات مدیره از لحاظ آماری معای دار نمی بادد. در واققع اسقتقالل هیقات مقدیره     اجتاام مالیاتی د
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توانایی تاثیرگ اری بر روابط بین می ا  سود نقدی پرداخت دده و اجتاام مالیاتی درکتها را ندارد. بقر همقین اسقاس ادعقای     
دده و اجتاام مالیاتی درکتها تحت تاثیر استقالل هیات مقدیره  مطرح دده در خصوص ارتهاط بین می ا  سود نقدی پرداخت 
نشا  می دهد که استقالل هیات مقدیره   پژوهش نتایج فرضیه مورد قهول واقع نمی دود و این فرضیه مردود اعالم می گردد.

مالیاتی و ارتهاط بین  به عاوا  بخشی از ساختار مدیریت و ج  ی از مکانی مهای حاکمیت درکتی قادر به اثرگ اری بر مدیریت
می ا  سود نقدی و اجتاام مالیاتی نمی بادد. نتیجه فو  می تواند نادی از دو دلیل بادد، اوال مکانی مهای حاکمیت درکتی و 
از جمله ساختارهای مدیریت و هیات مدیره م تقل چادا  در درکتهای بورس ایرا  قوی نی قت کقه بتواناقد در فرآیاقدهای     

ت باگاه دخالت نمایاد و برای حفظ حقو  کلیه ذیافعا  و از جمله سهامدارا  باگاه تالش نمایاد. بقر همقین   عملیاتی و مدیری
اساس برنامه ری ی های مالیاتی و تهعا اجتاام مالیاتی تحت تاثیر استقالل هیات مدیره نهوده و ارتهاط بین می ا  سود نقدی و 

دیره قرار نمی گیرد. از طرف دیگر استقالل هیات مدیره نادی از اعضای غیقر  اجتاام مالیاتی نی  تحت تاثیر استقالل هیات م
موظف هیات مدیره است این اعضا چو  دارای پ ت اجرایی در داخل درکت نهوده تمایالت و اندازه آنها بر تصمیمات مدیرا  

باعث دده که مدیرا  غیقر موظقف   اجرایی باگاه خیلی اثرگ ار نخواهد بود. از طرفی نی  ضعیف بود  قدرت حاکمیت درکتی 
توانایی نظارتی و مدیریتی کمتری را در باگاه ها دادته بادد بر همین اساس مدیریت مالیاتی و اجتاام مالیاتی نی  تحت تقاثیر  
می ا  استقالل هیات مدیره نهوده و ارتهاط بین می ا  سود نقدی و اجتاام مالیاتی درکتها تحت تاثیر استقالل هیقات مقدیره   

 .قرار نخواهد گرفت
 

 نتیجه گیری و پیشنهادات پژوهش 
حفظ وجوه نقد بیشتر از طریق پرداخت مالیاتهای کمتر یکی از راه های مدیریت وجه نقد است که از طریقق اجتاقام مالیقاتی    

ایی در (. اجتاام مالیاتی ممکن است باعث بقروز عقدم اطمیاقا  هق    9431توسط مدیریت صورت می گیرد )ادوارد و همکارا ، 
مدیریت ن هت به می ا  اجتاام مالیاتی، ح ابرسی های صورت گرفته از واقعیات عملکردی باگاه و همچاقین احتمقال طقرح    
دعاوی حقو  گرددل ل ا همواره مدیریت دارای سطحی از عدم اطمیاا  در خصوص اجرای برنامه هقای مالیقاتی خقود و بقروز     

(. سطح نگهدادت وجه نقد درکتها تحت تاثیر سطح اطمیاا  مالیاتی قرار 9431 ، اجتاام مالیاتی می بادد )دایرنگ و همکارا
دارد و برنامه ری ی های توزیع وجه نقد از جمله تق یم سود سهام نی  تحت تاثیر عدم اطمیاا  مالیاتی قرار می گیرد.  از طرف 

توجه سرمایه گ ارا  و سهامدارا  در تج یه و  دیگر سود نقدی به عاوا  بخش مهمی از بازدهی و جریانات نقدی همواره مورد
تحلیلهای مربوط به تواز  ری ک و بازدهی می بادد. ل ا تق یم سود و توزیع آ  در بین سهامدارا  باعث ایجاد محقدودیت و  
ت کمهود سطح وجه نقد گردیده که مدیریت در راستای رفع این کمهودها ممکن است برنامقه هقای اجتاقام مالیقاتی و پرداخق     

در بخش دو تحقیق نی  نتایج نشا  می دهد که استقالل هیات مالیات کمتر را دنهال نمایاد. بررسی و تحلیل نتایج بدست آمده 
نتایج این پژوهش با نتایج حاصل  مدیره بر ارتهاط بین می ا  سود نقدی پرداخت دده و اجتاام مالیاتی تاثیر معای داری ندارند.

( همخوانی دادته ولی با نتایج حاصقل از تحقیققات خقدامی پقور و     9437)( و آمهرگر 9438ارا  )مک کلور و همکاز تحقیقات 
به سهامدار  و سرمایه گ ارا  بازار سرمایه پیشاهاد ( متفاوت است. در این راستا 9445همکارا  ) و ( و هولمن3939همکارا  )

 ، داخص می ا  سود نقدی پرداخت دقده تحقت تقاثیر    می گردد که در زما  بررسی اجتاام مالیاتی درکت های بورس تهرا
استقالل هیات مدیره را وارد تحلیلهای خود نامایاد. در واقع جهت ارزیابی برنامه ری ی های مالیاتی مدیرا  درکت و در نتیجه 

ار بقر اجتاقام   تخمین ارزش باگاه، می ا  سود نقدی پرداخت دده تحت تاثیر استقالل هیات مدیره را به عاوا  عامل اثقر گق   
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مالیاتی فرض نامایاد. زیرا نتایج نشا  می دهد که می ا  سود نقدی پرداخت دده تحت تاثیر استقالل هیات مدیره بر اجتاام 
 مالیاتی تاثیر معای داری ندارد.

 

 منابع
 مالیات،  تخصصی مهایرا ، فصلاا در درکتها بردرآمد مالیات و سرمایه (، ساختار3988) ،رسا یا ، امیر ،نیا، ناصر ای دى

 .09-93صص  (،59چهارم )م ل ل  جدید، دماره دوره
 ،امور تهرا ، وزارت ایرا ، مالیاتی نظام در کشاورزی های بخش زیر معافیت بررسی (،39834) ،محمد اله آقایی 

  .اقتصادی امور معاونت دارایی، و اقتصادی
 (، بررسی تاثیر اجتاام از پرداخت مالیات بر ه یاه سرمایه 3939)، ح نمحمد ،فدوی ،، میثمامیای نیا ،پورحیدری، امید

 .334-379، صص 9، دماره 33برنامه ری ی و بودجه، دوره ردد و مالکیت نهادی، سهام عادی با لحاظ فرصتهای 
 ست بدهی درکت، (، بررسی تاثیر اجتاام از پرداخت مالیات و ترکیب هیات مدیره بر سیا3939) ،حهیب زاده زرندی، محمد

 پایا  نامه کاردااسی اردد، دانشگاه باهار کرما ، دانشکده علوم اقتصادی.
 (، بررسی ارتهاط بین اجتاام از پرداخت مالیات و ه یاه بدهی، پژوهشاامه 3939) ،امیای نیا، میثم، خدامی پور، احمد

 .353-395، صص 33، دماره 93مالیات، جلد 
  (، بررسی تاثیر توانایی مدیرا  بر سیاست تق یم سود درکت 3931) ،اام، کرمشاهیبه، فصیحی، صغری ،حجازی، رضوا

 .30-79صص ، 50، دماره 30ح ابداری مالی، دوره ، مطالعات تجربی های پ یرفته دده در بورس اورا  بهادار تهرا 
 هاف ود ارزش بر مالیات نظام در تیمالیا فرار ،(3988) ،نرگس خاکی،، موسوی جهرمی، یگانه، طهماسهی بلداجی، فرهاد :

 . 98-98صص  (،59 )م ل ل پاجم جدید، دماره مالیات، دوره تخصصی فصلاامه ،یک مدل نظری

 دده  های پ یرفته (، بررسی ارتهاط بین ساختار سود هرسهم و بازده واقعی سهام در درکت3985) ،زاده، هادم ولی  حاجی
 نامه کاردااسی اردد، دانشگاه دهید بهشتی. ، پایا را در بورس اورا  بهادار ته

 Armstrong, C.S., Blouin, J.L., Larcker, D.F (2012), The incentives for tax planning, J. Acc. 

Econ, 53, 391–411. 
 Blaylock, B (2011), Do managers extract economically significant rents through tax aggressive 

transactions? Working paper, Oklahoma State University. 

 Balakrishnan, K., J. Blouin, and W. Guay (2010), Does tax aggressiveness reduce 

transparency? Wharton University, Working Paper. 

 Hanlon, M. Slemrod, J (2009), What Does Tax Aggressiveness Signal? Evidence from Stock 

Price Reactions to News About Tax Shelter Involvement, Journal of Public Economics, 93, 

126-141. 
 Kim, J., Li, Y. Zhang, L (2010), Corporate Tax Avoidance and Stock Price Crash Risk: Firm-

Level Analysis, Forthcoming Journal of Financial Economics, 82 (2), PP 425-445. 

 Katz, SH. U.Khan, and A. Schmidt (2013), Tax Avoidance and Future Profitability, Columbia 

Business School Research Paper No. 13-10.  

 Kim, J., Li, Y. Zhang, L (2010), Corporate Tax Avoidance and Stock Price Crash Risk: Firm-

Level Analysis, Forthcoming Journal of Financial Economics, 82 (2), PP 425-445. 

 Otusanya, O. J (2011), The Role of Multinational Companies in Tax Evasion and Tax 

Avoidance: The Case of Nigeria. Critical Perspectives on Accounting, 22(3), 316-332. 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

)جلد اول(                                             2311 ، بهار12 ، شماره3دوره   

 

59 
 
 

 Ross McClure, Roman Lanis, PeterWells and Brett Govendir (2018), The impact of dividend 

imputation on corporate tax avoidance: The case of shareholder value, Journal of Corporate 

Finance, 48, 492–514.  

 Robinson, J. R., Sikes, S. A., and Weaver, C. D (2010), Performance Measurement of 

Corporate Tax Departments, The Accounting Review, 85(3), 1035-1064.  

 Rego, S. O. (2003), Tax-avoidance Activities of U.S. Multinational Corporation Contemporary, 

Accounting Research 20: 805-833. 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

http://www.jamv.ir/

