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 چکیده

)خَد  ٍکاس کسةّذف پژٍّص حاضش تشسسی حساتذاسی رٌّی هالیات تش دسآهذ ٍ هالیات تش اسصش افضٍدُ دس هیاى صاحثاى 

ّوچٌیي خاهعِ پیوایطی تَد. -تَصیفی ّا دادًُحَُ گشدآٍسی  اصًظشّذف کاستشدی ٍ  اصًظش. تحقیق حاضش تاضذ هی کاسهٌذی(

تش  .تاضٌذ هیًفش  01:تاضذ، کِ دس حذٍد  )خَد کاسهٌذی( هی ٍکاس کسةصاحثاى  دٌّذگاى هالیاتآهاسی ایي تحقیق ضاهل 

ًوًَِ اًتخاب گشدیذ، کِ تِ ضیَُ  عٌَاى تِ)خَد کاسهٌذی(  ٍکاس کسةصاحثاى  870تعذاد  دسًْایتاساس خذٍل هَسگاى 

استاًذاسد استفادُ گشدیذ.  ّای پشسطٌاهِیق اص ی تحقّا دادُگشدآٍسی  هٌظَس تِتعییي ضذ.  ای طثقِ -تصادفی گیشی ًوًَِ

دٌّذگاى، تشخی اص هالیات. ًتایح ًطاى داد کِ ضَد هی اًدام Spss24 افضاس ًشمدس پژٍّص حاضش تا استفادُ اص  ّا آصهَى ّوچٌیي

ادغام دٌّذ )ًدام ًویتقیِ ایي کاس سا ا کِ دسحالی(، خذاکٌٌذگاىکٌٌذ )ّا سا تِ ضکل رٌّی اص گشدش هالی تفکیک هیهالیات

ّای کَچکی تیي هالیات تش دسآهذ ٍ هالیات تش اسصش افضٍدُ یافتین. عالٍُ تش ایي، (. ها دس حساتذاسی رٌّی، تفاٍتکٌٌذگاى

پزیشی کن ًطاى داد کِ داًص هالیاتی ٍ حساتذاسی رٌّی، ساختاسّای هدضایی ّستٌذ. تفکیک هالیات تِ تحشیک ٍتحلیل تدضیِ

کٌٌذ، ّا سا اص گشدش هالی تفکیک هیتش ًسثت تِ ٍضع هالیات هشتَط تَد. افشادی کِ اظْاس کشدًذ هالیاتهثثتّای ٍ ًگشش

هالی تَدًذ. حساتذاسی رٌّی تا ًیات فشاس اص هالیات دس استثاط ًیست، اها  اصًظشّای پشسًٍق ٍ هَفق ٍکاس کسةتیطتش هذعی اداسُ 

طشح تحقیق  کِ دسحالیسیضی هالیات سا گضاسش کشدًذ. تشی اص تشًاهِرٌّی، سطَح هطخصافشادی تا اهتیاصات تاالتش حساتذاسی 

-دٌّذُ آى تاضٌذ کِ هوکي است افضایص تَاًایی هالیاتتَاًٌذ ًطاىّا هیداًذ، ایي یافتِّای علّی سا هداص ًویها، استٌتاج

پزیشی یک استشاتژی ًَیذتخص تشای تقَیت سقاتتّای هالی خَد، تشای ساصهاًذّی فعالیت ٍکاس کسةدٌّذگاى صاحثاى 
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