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کارشناس ارشد حسابداری ،موسسه آموزش عالی غیرانت اعی غیردولتی مقدس اردبیلی ،اردبیل ،ایران( .نویسنده مسئو )

چشم انداز حسابداری و مدیریت (دوره سوم)

مینایه نورائی پیله رود

چکیده
بررسی عومل موثر بر اجتناب مالیاتی یکی از موضوعات دارای اهمیت بوده و اهمیت احذ مالیات و شناسایی راه هاا و عوماا
موثر بر اجتناب و فرار مالیاتی برای دولت نیز بر کسی پوشیده نیست .از این رو هدف این تحقیق بررسی رابطه تقسیم سود باا
اجتناب مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .روش انجام تحقیاق تویای ی و از نظار هادف،
کاربردی است .که در این تحقیق  121شرکت به عنوان نمونه از شرکت های پذیرفته شده در باورس اوراق بهاادار تهاران در
بازه زمانی  1911-1911مورد بررسی قرارگرفتند .نتایج بهدستآمده از آزمون فرضیه پژوهش نشان می دهد که تقسیم سود با
اجتناب مالیاتی رابطه مستقیم و معنی داری دارد.
کلید واژگان :تقسیم سود ،اجتناب مالیاتی ،نرخ موثر مالیات.
مقدمه
اجتناب از مالیات از دیدگاه سنتی و مرسوم خود یک فعالیت حداکثرکنندهی ارزش تلقی میشود که ثروت را از دولت به
سهامداران شرکت منتقل میکند .در چارچوب تئوری نمایندگی ،تحقیقات اخیر استدال می کنند که فعالیتهای اجتناب از
مالیات ،میتواند امکان رفتارهای فریتطلبانه را به مدیریت بدهد .اجتناب از مالیات ،نوعی است اده از خالءهای قانونی در
قوانین مالیاتی در جهت کاهش مالیات است که میتواند از طریق انتقا درآمد به یک منطقه با مالیات کم و یا قیمتگذاری
انتقالی انجام شود .با توجه به تعاریف مطرح شده در این زمینه ،اجتناب مالیاتی بیانگر یک استراتژی مستمر و پایدار در زمینه
برنامه ریزی مالی استراتژیک است که در برگیرنده فعالیتهای کامالً قانونی است که از آنجا می توان به هدایت منابع واحد
تجاری در جهت فعالیت های معاف از مالیات از جمله سرمایه گذاری در اوراق مشارکت ،مطرح کردن معامالت و رویدادها در
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یک محدوده زمانی معین جهت است اده از مزایای مالیاتی و است اده از روشهای حسابداری که یرفه جویی مالیاتی (سپر
مالیاتی) بیشتری ایجاد می کنند ،اشاره نمود (رضایی و جع ری نیارکی.)1911 ،
تصمیم تقسیم سود یکی از مهمترین تصمیماات شرکت است .دریاافت سود سهاام یکی از راههای کسب باازدهی است.
سیااست تقسیم سود را میتوان ایجاد تعاد بین سود انبااشته شرکت ازیکطرف و پرداخت وجه نقد و انتشار سهاام جدید از
طرف دیگر تعریف کرد .حداکثر ساازی سود و شیوه توزیع وجه نقد ازجمله ماوضوعات مهمی هستناد که مدیاریت هر واحد
تجاری بااید بررسی و ت کر در ماورد آن را بهعنوان مهمترین وظی ه خود در نظر داشته بااشد.
تأمین مالی از محل منابع داخلی یعنی عدم توزیع سود نقدی از طرفی برای شرکت مطلوب به نظر میرسد و از طرف دیگر
ممکن است برنامه سهامداران خرد برای تأمین بخشی از هزینههای زندگی از این بخش را تغییر دهد .در عین حا در
شرکتهای ایرانی ،مرجع تصمیمگیر نهایی درخصوص تقسیم سود ،مجمع عمومی عادی ساالنه است (ایمانی پور.)1912 ،
اخبار مربوط به تقسیم سود و تغییرات سود تقسیمی نسبت به سا های گذشته برای سهامداران اهمیت بسزایی دارد .به
طوریکه در این ارتباط تئوریها و دیدگاههای زیادی مطرح شده است .به عبارتی ،تغییر خط مشی تقسیم سود شرکت به
سهامداران و سرمایه گذاران پیام میدهد که وضعیت مالی شرکت چگونه است .در خصوص تقسیم سود ،تئوریها و
دیدگاههای زیادی مطرح شده است .برای مدیران و سرمایهگذاران نیز این مسأله از اهمیت زیادی برخوردار است .بناابراین،
سیااست تقسیم سود که از سوی مدیاران شرکت ها اتخاذ میشود بسیاار حسااس و باااهمیت است .بااوجود اهمیت بسیاار
زیااد ماالیاات در ایاران و راهکارهای افزایش این منبع درآمدی بسیاار کلیدی و از طرف دیگر تأثیارگذاری تقسیم سود بر
اجتنااب از ماالیاات ماا را به این واداشت که تحقیقی انجام دهیم که تأثیارگذاری تقسیم سود روی اجتنااب ماالیااتی را
ماورد بررسی قرار دهد .از اینرو این مقاله در یدد بررسی این سوا است که تقسیم سود چه رابطه ای با اجتناب مالیاتی دارد؟
تعریف واژگان تحقیق
 تقسیم سود
سیااست تقسیم سود یکی از مهمترین مبااحث در ادبیاات ماالی است زیارا سود تقسیمی بیاانگر پرداختهای نقدی عمده
شرکت ها و یکی از مهمترین گزینهها و تصمیماات پیش روی مدیاران به شماار می رود .مدیاران و ماالکان میباایست
تصمیم بگیارناد که چه میزان از سود شرکت تقسیم و چه میزان در قاالب سود انبااشته یاا ساایار حساابها در شرکت بااقی
بمااناد و سرماایهگذاری شود .سودی که بین سهامداران شرکت توزیع میشود سود سهاام ناامیده میشود .سود سهاام
بهیورت نقدی ،سهمی یاا دارایی غیار نقدی است (خدامی پور و همکاران .)1912 ،سود تقسیمشده هر سهم عباارت است از
سود تقسیمی شرکت تقسیم بر تعداد سهاام منتشره و در دست سهامداران .خطمشی تقسیم سود بر دیدگاه سهامداران در
ماورد خرید وفروش سهاام اثر میگذارد ،زیارا برخی از سهامداران عدم پرداخت سود را به مشکالت ماالی شرکت تعمیم
میدهناد.
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 اجتنااب ماالیااتی
از دیدگاه نظری ،منظور از اجتنااب ماالیااتی ،تالش برای کاهش ماالیااتهای پرداختی است (هانلون و هیتزمن .)2111 ،
فرار ماالیااتی نوعی تخلف قاانونی است اماا اجتنااب از ماالیاات ،درواقع نوعی است اده از خألهای قاانونی در قوانین
ماالیااتی برای کاهش ماالیاات است (حسنی و شعری .)1911 ،بهطورکلی اجتنااب از ماالیاات یک فعالیت گریز از ماالیاات
بدون شکستن خطوط قوانین و درون چارچوب قوانین ماالیاات است (آگروا  .)2112 ،2شرکت ها از طریق دو روش انتقاا
درآمد و قیمتگذاری انتقاالی میتوانناد از پرداخت ماالیاات اجتنااب نماایناد (گراو .)2112 ،9
1

پیشینه پژوهش
حسین زاده ( )1911به بررسی تعیین تاثیر تقسیم سود سهام بر اجتناب مالیاتی شرکت ،باتوجه به ارزش سهامداران پرداخت.
پژوهش حاضر با است اده از رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی برای بازه زمانی  1911-1911شرکت های فعا و
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یورت گرفته است .نتایج حاکی از اینست که تقسیم سود بر اجتناب مالیاتی تاثیر
م ن ی دارد .و همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد حاکمیت شرکتی شامل :اعضای غیر موظف هیئت مدیره و استقال
هیات مدیره بر اجتناب مالیاتی تاثیر دارد و نهایتاً در این پژوهش مشخص گردید حاکمیت شرکتی بر رابطه تقسیم سود و
اجتناب مالیاتی تاثیر دارد.
حبیبی و برادران حسنزاده ( ،)1911به بررسی رابطه حاکمیت شرکتی باا اجتنااب ماالیااتی پرداختناد .جامعه آمااری تحقیق،
شرکت های پذیارفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است و باا است اده از روش حذف سیستمااتیک  111شرکت بهعنوان
نماونه پژوهش در دوره زماانی بین ساا های 1911تا  1911انتخاب شد .نتایج تحقیق نشان داد بین درید اعضای
غیارماوظف هیئتمدیاره باا اجتنااب ماالیاات (بر اسااس نرخ مؤثر ماالیاات) رابطه وجود نادارد .همچنین بین درید
ماالکیت اعضای هیئتمدیاره باا اجتنااب ماالیاات (بر اسااس نرخ مؤثر ماالیاات) و بین درید سهامداران نهادی باا اجتنااب
ماالیاات (بر اسااس نرخ مؤثر ماالیاات) رابطه وجود دارد.
پراتماا ،) 2111( 1به بررسی این ماوضوع پرداختناد که آیاا معامله باا اشخاص وابسته و اجتنااب ماالیااتی بر ارزش شرکت
تأثیارگذار است؟ جامعه آمااری شامل  111شرکت تولیدی در انادونزی در طی باازه زماانی  2112الی  2112است .نتایج
حاکی از این است که اجتنااب ماالیااتی بااعث افزایش ارزش شرکت میشود .همچنین معامله باا اشخاص وابسته بر ارزش
شرکت تأثیار مستقیم دارد.
بینتی ش ای و همکاران ،)2111( 2به بررسی رابطه مدیاریت سود ،اجتنااب ماالیااتی و مسئولیت اجتمااعی شرکت پرداختناد.
جامعه آمااری شامل شرکت های پذیارفتهشده در بورس ماالزی که درمجماوع شامل  111شرکت میبااشناد و نهایتاً 211
شرکت بهعنوان نماونه ماوردبررسی قرار گرفتناد .نتایج حاکی این مدیاریت سود اجتنااب از ماالیاات ،رفتارهای اختیااری
مدیاریت است و انتظار بر این است که افشا مسئولیت اجتمااعی ،شرکت را تحت تأثیار قرار میدهد.
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فرضیه پژوهش
تقسیم سود با اجتنااب ماالیااتی رابطه معنی داری دارد.
روش شناسی پژوهش
تحقیق حاضراز لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت ،یک تحقیق تویی ی با تأکید بر روابط همبستگی است ،زیرا
ازیکطرف وضع موجود را بررسی میکند و از طرف دیگر ،رابطه بین متغیرهای مختلف را با است اده تحلیل رگرسیون ،تعیین
مینماید بنابراین ،در حوزه مطالعات پس رویدادی (است اده از اطالعات گذشته) قرار میگیرد و وابسته براطالعات واقعی
یورتهای مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران و سایر اطالعات واقعی است.که با روش استقرایی
بهکل جامعه آماری قابلتعمیم خواهد بود.
جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این پژوهش برگیرنده کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است .نمونههای مورد بررسی از
بین این شرکتها بصورت زیر انتخاب شدند:
جدول ( :)9نحوه انتخاب شرکتهای نمونه

211

تعداد کل شرکت های پذیارفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران از ساا  1911الی 1911
کسر میشود:
تعداد شرکت هایی که ساا ماالی آنها منتهی به پایاان اس ناد نیست و یاا طی دوره
تحقیق تغییار ساا ماالی داده بااشناد.
تعداد شرکت هایی که در گروه شرکت های هلدینگ ،سرماایهگذاری و یاا واسطهگریهای
ماالی بودهاناد.
تعداد شرکت هایی که اطالعات کامل آنها در دسترس نیست.

()119

تعداد شرکت های که بیش از سه مااه توقف معامالتی داشتهاناد.

()112

نماونه غرباالگری شده

121

()11
()19

مدل ها و متغیرهای پژوهش
به پیروی از راس مکلور و همکاران ( ،)2111بهمنظور آزمون فرضیه تحقیق از مد رگرسیونی زیر بهره گرفته میشود :
CashETRit=∝0+β1DivTCit+β2DivNTCit+β3Sizeit+β4Roait+β5Levit+β6Rdintit+β 7Intanit+ β 8Industry
+ β 9Year + ε

که در آن
 = CashETRitاجتنااب ماالیااتی
 = DivTCitتقسیم سود قبل از کسر ماالیاات
 = DivNTCitتقسیم سود بعد از کسر ماالیاات
1
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 = Sizeitانادازه شرکت
 = Roaitسودآوری
 = Levitاهرم ماالی
 = Rdintitهزینه تحقیق و توسعه
 = Intanitنسبت دارایی ناامشهود بهکل دارایی
 = Industryitمتغیار سااختگی ینعت
 = Yearitمتغیار سااختگی ساا
متغیـر وابسته
متغیار وابسته در این تحقیق به شرح زیار است:
معیاارهای مختل ی برای انادازهگیاری اجتنااب ماالیااتی وجود دارد که عباارتناد از:
 نرخ مؤثر ماالیاات نقدی (𝑅𝑇𝐸  :)𝐶𝑎𝑠ℎنرخ مؤثر ماالیاات نقدی برابر است باا ماالیاات نقدی پرداختی تقسیمبرسود قبل از کسر ماالیاات ،ضرب در من ی یک (( )-1کوستر و همکاران.)2111 ،1
ماالیاات نقدی پرداختی
)× (-1
= نرخ مؤثر ماالیاات نقدی
سود قبل از کسر ماالیاات
 نرخ مؤثر ماالیاات مبتنی بر سود حساابداری ( :)ETRبرابر است باا هزینه ماالیاات شرکت در پایاان ساا ماالیتقسیم بردرآمد قبل از ماالیاات شرکت  iدر پایاان ساا ماالی  . tهر چه انادازه این شاخص بزرگتر بااشد ،سطح اجتنااب از
پرداخت ماالیاات کمتر است (شجاع و نیک کار.)1911 ،
هزینه ماالیاات شرکت
= نرخ مؤثر ماالیاات مبتنی بر سود حساابداری
سود قبل از کسر ماالیاات
 ت اوت سود حساابداری و سود مشماو ماالیاات ( : )BTDت اوت بین سود حساابداری و سود مشماو ماالیااتشرکت که از طریق ت اوت سود حساابداری(سود قبل از کسر ماالیاات) و سود مشماو ماالیاات محاسبه میشود .همچنین
بهمنظور همگن ساازی ،این متغیار بر ارزش دفتری کل داراییها تقسیم میشود (کوستر و همکاران.)2111 ،
PI - TI
= BTD
TA
در رابطه فوق خواهیم داشت:
 :PIسود قبل از کسر ماالیاات شرکت (قاابل استخراج از یورت سود و زیاان)
 :TAجمع کل داراییها
Koester & et al
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 :TIسود مشماو ماالیاات که از طریق رابطه ذیل محاسبه میشود (کربااسی یزدی و یاالح:)1912 ،
 : CTEماالیاات ساا جاری (قاابل استخراج از یورت سود و زیاان)
 : tنرخ قاانونی ماالیااتی شرکت های بورسی
متغیر مستقل
یک ویژگی از محیط فیزیکی یاا اجتمااعی است که بعد از انتخاب ،دخالت یاا دستکاری شدن توسط محقق ،مقاادیااری را
میپذیارد تا تأثیارش بر روی متغیار دیگر یعنی متغیار وابسته مشاهده شود .به زباان دیگر متغیااری کاه توساط پژوهشاگر
انادازهگیاری ،دستکاری و یاا انتخاب میشود؛ تا تأثیار یاا رابطه آن را بر متغیار و یاا متغیاارهای دیگاری ،اناادازهگیااری
کناد ،متغیار مستقل ناامیده میشود.
متغیار مستقل در این تحقیق تقسیم سود است که برای بررسی و مقاایسه دقیقتر از نسبت تقسیم سود که از تقسیم سود
تقسیمی هرسهم به سود هر سهم به دست می آید است اده میشود.
=
سود تقسیمی هرسهم از تقسیم کل سود پرداختی (مصوب مجمع عادی سااالنه) بر تعداد سهاام بخشی از سود پاس از کسار
ماالیاات به ازاء هر سهم  DPSشرکت به دست می آید ،بهعباارتدیگر از تقسیم سود پس از  EPSاست که توسط شرکت
پرداخت میشود .از طرف دیگر سود هر سهم کسر ماالیاات شرکت ،بر تعداد کل سهاام شرکت محاسبه میشاود ،کاه نشاان
دهناده سودی است که یک شرکت در یک دوره زمانی مشخص به ازای یک سهم عادی به دست آورده است (ناوو.)1912 ،
درواقع درآمد سهامداران عماومی ،بااقیمااناده سود ،پس از توزیع سهم کارفرماایااان ،عرضاه کنناادگان ،اراهاه دهناادگان
خدماات ،یااحباان سهاام ممتاز و بستانکاران است.
متغیرهای کنترلی
انادازه شرکت ( :)SIZEبرابر لگاریتم طبیعی مجماوع داراییها است.
سودآوری ( :)ROAعباارت است از نرخ باازده داراییهای شرکت که باا است اده از سود خالص به میاانگین داراییهای طی
دوره حایل میشود.
اهرم ماالی ( :)LEVبرابر است باا نسبت مجماوع بدهیها به مجماوع داراییها
هزینه تحقیق و توسعه ( :)RDINTبرابر لگاریتم طبیعی هزینه تحقیق و توسعه
نسبت دارایی ناامشهود بهکل دارایی ( :)INTANبرابر است باا تقسیم دارایی ناامشهود بر کل دارایی.
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نتایج تحقیق
جدو زیر نتایج آمار تویی ی تحقیق را نشان می دهد .این جدو شامل میانگین ،میانه ،کمترین ،بیشترین و انحراف معیار
کلیه متغیر ها می باشد.
جدول ( :)2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
نـام متغير

نمـاد

اجتنااب ماالیااتی
تقسیم سود قبل از ماالیاات
تقسیم سود بعد از ماالیاات
انادازه شرکت
سودآوری
اهرم ماالی
هزینه تحقیق و توسعه
نسبت دارایی ناامشهود بهکل دارایی

CASHETR
DIVTC
DIVNTC
SIZE
ROA
LEV
RDINT
INTAN

تعداد
مشاهدات
119
119
119
119
119
119
119
119

ميانگين

ميانه

حداكثر

حداقل

انحراف معيار

-19119111
19211111
19212191
19911122
19119211
19219111
19111221
19111121

19121221
19921212
19991221
19912911
19122111
19219111
19111211
19112121

19112212
99292111
29211191
11911112
19222111
19111119
19191121
19192121

-19222112
-19221112
-19221112
11911211
-19111111
19111211
19111111
19111111

19111111
19111111
19129111
19221122
19112122
19212212
29212122
19111191

در جدو  2برخی از م اهیم آمار تویی ی متغیرها ،شامل میانگین ،میانه ،حداقل مشاهدات ،حداکثر مشاهدات و انحراف بیان
شده است .بهعنوانمثا  ،نتایج نشان میدهد که در شرکت های ماورد بررسی ،میاانگین اجتنااب ماالیااتی  %-19119است
که باا توجه به انحراف معیاار ( )%19111بهدستآمده میتوان گ ت که اجتنااب ماالیااتی شرکت های ماورد بررسی از
نوساان نسبتاً بااالیی برخوردار نیست .میاانگین سودآوری ٪1911می باشد که با توجه به انحراف معیار  ٪1911می توان گ ت
که سودآوری شرکت های ماورد بررسی از نوسان شدیدی برخوردار نیست و همچنین میانگین استقال هئیت مدیره در
شرکت های مورد بررسی تقریباا  9عضو غیارماوظف است که بااتوجه به انحراف معیاار  1از نوساان نسبتاً شدیدی برخوردار
نمیباشد.
بررسی مانایی متغیرهای تحقیق
نتایج آزمون مااناایی در جدو  9درج گردیده است .بر اسااس آزمون«لوین ،لین وچو» 1چون مقدار احتماا همه متغیارها
کمتر از  %2بوده است ،همه متغیار های مستقل ،وابسته و کنترلی در دوره تحقیق در سطح پایاا 2بودهاناد پایاایی بدین معنی
است که میاانگین و واریاانس متغیارهای تحقیق در طو زماان و کواریاانس متغیارها بین ساا های گونااگون ثابت بوده
است .هماانگونه که در جدو  9مالحظه میشود همه متغیارها مااناا هستناد و نیاازی به آزمون هم جمعی 9وجود نادارد.

Levin, Lin & Chu.
Stationarity2
Cointegration test

2

1
2
3

www.jamv.ir

فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

ISSN: 2645-4572

دوره  ،3شماره  ،33پاییز ( 9311جلد دوم)

ناام متغیرها
اجتنااب ماالیااتی

جدول ( :)3نتایج آزمون مانایی متغیرهای تحقیق
آزمون لوین ،لین وچو
آمااره
نمااد
احتماا
-11991911
0.0000
CASHETR

نتایج
مااناا

تقسیم سود قبل از ماالیاات

DIVTC

-32.7135

0.0000

مااناا

تقسیم سود بعد از ماالیاات

DIVNTC

-21.5097

0.0000

مااناا

انادازه شرکت

SIZE

-82.3933

0.0000

مااناا

سودآوری

ROA

-27.2908

0.0000

مااناا

اهرم ماالی

LEV

-12.1321

0.0000

مااناا

هزینه تحقیق و توسعه

RDINT

-17.4844

0.0000

مااناا

نسبت دارایی ناامشهود بهکل دارایی

INTAN

-82.3214

0.0000

مااناا

ماخذ :یافتههای تحقیق
کنترل اثر سال و صنعت در دادههای ترکیبی
باتوجه به اینکه عامل متغیر سا و ینعت به عنوان متغیر کنترلی وارد مد شده و اثرآن کنتر خواهد شد از این رو دیگر
نیازی به است اده از آزمون  Fلیمر و هاسمن نمی شود .برای است اده از مد های رگرسیون در سااختار دادههای پانل ،عالوه بر
انجام آزمون های مختلف و بهکارگیاری متغیارهای کنترلی ،ضرورت دارد بهمنظور حصو نتایج قاابلاتکا دو عامل تاثیارگذار
ساا و ینعت نیز کنتر شوناد .زیارا ،دادهها در سااختار پانل هم بین ساا های مختلف و هم بین یناایع گونااگون تغییار
میکنناد .لذا ،برای این که تأثیار تغییارات ساا و ینعت بر ارتباط بین متغیارهای ایلی تحقیق کنتر شود ،معماوالً از این
دو متغیار کنترلی نیز در مد رگرسیون است اده میشود .یکی از دالیل اضافه کردن متغیارهای ساا و ینعت به مد های
رگرسیون ،رفع مشکل احتماالی خودهمبستگی سریاالی ایجاد شده در بااقی مااناده های مد مربوط به شرکت های فعا در
یناایع یکساان و ساا های مشترک است.
تخمین مدل و تجزیه و تحلیل نتایج
فرضیه اول :تقسیم سود بر اجتنااب ماالیااتی رابطه معنی داری دارد.
به منظور آزمون فرضیه از نتایج تخمین مد اراهه شده در جدو ( )1بهره گرفته شده است .مقدار احتما (یا سطح معنی
داری)  Fبرابر  191111بوده و چون این مقدار کمتر از  ٪2می باشد ،فرض ی ر در سطح اطمینان  ٪12رد می شود ،یعنی کل
مد ما معنی دار می باشد .مقدار آماره دوربین -واتسون  29192میباشد که این مقدار ،عدم وجود خود همبستگی خطاها را
نشان میدهد .نتایج مربوط به ضریب تعیین تعدیل شده نشان می دهد ،تقریباً  %1991تغییرات متغیر وابسته به وسیله
متغیرهای مستقل و کنترلی مد  ،توضیح داده می شوند.
نتایج نشان می دهد که در سطح اطمیناان  ،%12متغیار تقسیم سود قبل از ماالیاات و تقسیم سود بعد از ماالیاات ماوجود در
مد معنی دار است .نتایج حایل از متغیارهای کنترلی نشان می دهد که متغیر اندازه شرکت رابطه معکوس و معناا داری
1
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ندارد ،متغیار سود آوری رابطه معکوس و معنااداری دارد در حالی که متغیارهای اهرم ماالی و هزینه تحقیق و توسعه رابطه
مستقیم و معنااداری دارد .و همچنین متغیرنسبت دارایی نامشهود به کل دارایی رابطه مستقیم و معنااداری ندارد.
در حالت کلی نتایج نشان می دهد که ضریب متغیار تقسیم سود قبل از ماالیاات -19221212 ،بوده که نشان دهناده تأثیار
معکوس تقسیم سود قبل از ماالیاات بر اجتنااب ماالیااتی می بااشد که باا توجه به احتماا آمااره  tضریب متغیار نوع
حساابرس در سطح اطمیناان  %12معنی دار می بااشد ،همچنین نتایج نشان می دهد که ضریب متغیار تقسیم سود بعد از
ماالیاات 19291121 ،بوده که نشان دهناده تأثیار مستقیم تقسیم سود بعد از ماالیاات بر اجتنااب ماالیااتی می بااشد که باا
توجه به احتماا آمااره  tضریب متغیار نوع حساابرس در سطح اطمیناان  %12معنی دار می بااشد به عباارت دیگر می توان
گ ت که تقسیم سود بر اجتنااب ماالیااتی تاثیار مستقیم و معنی داری دارد .باا توجه به ماوارد فوق می توان در سطح
اطمیناان  %12فرضیه او تحقیق را پذیارفته شده تلقی نماود این ماوضوع نشان دهناده این است که در یورت افزایش
تقسیم سود  ،اجتنااب ماالیااتی افزایش می یاابد و برعکس.
جدول ( :)4نتایج تخمین مدل اول تحقیق
متغیر وابسته :اجتنااب ماالیااتی
روش تخمین  :رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته
CashETRit=∝0+β1DivTCit+β2DivNTCit+β3Sizeit+β4Roait+β5Levit+β6Rdintit+β 7Intanit+
β8Industry + β 9Year + ε
متغیر ها

نمااد

ضریب برآوردی

مقدار ثابت
تقسیم سود قبل از ماالیاات
تقسیم سود بعد از ماالیاات
انادازه شرکت
سودآوری
اهرم ماالی
هزینه تحقیق و توسعه
نسبت دارایی ناامشهود بهکل دارایی
متغیر سااختگی ینعت
متغیر سااختگی ساا
ضریب تعیین اولیه
ضریب تعیین تعدیلشده
دوربین -واتسون
آمااره F
احتماا (آمااره )F

C
DIVTC
DIVNTC
SIZE
ROA
LEV
RDINT
INTAN
Industry
Year

-1.192221
-1.221212
1.291121
-1.111219
-1.111212
1.121111
1.111112
1.911112

مااخذ :یاافتههای تحقیق
1

خطای
استانادارد

آمااره t -

-1.199229
1.191121
-11.21191
1.111121
12.91121
1.112219
-1.221119
1.112191
-2.111221
1.111119
1.211121
1.112112
1.111121
1.111111
-1.211129
1.121191
در نظر گرفته شده است
در نظر گرفته شده است
911119.1
911221.1
192112.2
1211.191
1111.1

احتماا
1.1111
1.1111
1.1111
1.2111
1.1121
1.1111
1.1111
1.1229
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بحث و نتیجه گیری
بر اسااس فرضیه او تحقیق انتظار می رود که تقسیم سود بر اجتنااب ماالیااتی تأثیار معنااداری داشته بااشد .بهمنظور
آزمون این فرضیه ،مد رگرسیونی حداقل مربعات تعمیم یاافته برآورد گردید که نتایج تخمین مد  ،در جدو ( )1اراهه گردیده
است .باا است اده از آمااره  tمعنی داری ضریب برآوردی متغیارهای تقسیم سود قبل از ماالیاات و تقسیم سود بعد از ماالیاات
بررسی شد که نتایج حاکی از معنی داری ضریب برآوردی متغیارتقسیم سود است .همچنین احتماا آمااره  Fنشان میدهد
که کل مد برآوردی معتبراست .در حالت کلی در سطح اطمیناان  %12نتایج نشان میدهد که تقسیم سود بر اجتنااب
ماالیااتی تأثیار مستقیم و معنی دار دارد بهعباارتدیگر ،در یورت افزایش تقسیم سود ،اجتنااب ماالیااتی افزایش می یاابد و
برعکس .این یاافته ها باا نتایج تحقیق انجامشده توسط حاجیاان نژاد و همکاران ( ،)1911زارع شیباانی ( ،)1912راس مکلور
و همکاران ( ،)2111بینتی ش ای و همکاران ( ،)2111پراتماا ( )2111مطابقت دارد .همچنین این یاافته ها باا نتایج تحقیق
انجامشده توسط نصیاری و همکاران ( ،)1911فالح رمضانی و همکاران ( ،)1912وحدانی و همکاران ( )1912مطابقت نادارد.
پیشنهادات
باا توجه به اینکه شرکت ها زماانی که نمیتوانناد سود را سرماایهگذاری کنناد اقدام به تقسیم سود میکنناد ،به مدیاران
شرکت ها پیشنهاد میشود باا نگهداری وجه نقد و پرداخت کمتر سود بین سهامداران از این مناابع بهعنوان فریتهایی برای
سرماایهگذاری و درنتیجه دستیاابی به رشد است اده نماایناد.
منابع
 ایمانیپور مقدم ،علی ،)1912( ،بررسی رابطه بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سودهای آتی شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران ،ماهنامه حسابدار ،سا هشتم ،یص .19-11
 خدامی پور ،احمد ،هوشمند زع رانیه ،رحمت اله ،دلدار ،مصط ی ،)1912( ،بررسی تأثیر نرخ مؤثر مالیاتی بر سیاست تقسیم
سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،پژوهشنامه مالیات ،شماره  ،12یص .22-91
 حسین زاده ،مصط ی ،)1911( ،تاثیر تقسیم سود سهام بر اجتناب مالیاتی شرکت :با توجه به ارزش سهامداران ،چهارمین
کن رانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ،اقتصاد و توسعه.https://civilica.com/doc/915050 ،
 حبیبی سلطان احمدی ،سیامک ،برادران حسنزاده ،رسو ( ،)1911رابطه حاکمیت شرکتی باا اجتنااب ماالیااتی ،سومین
کن رانس بین المللی مدیریت ،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تأکید بر اقتصاد مقاومتی ،تهران ،دانشگاه عالمه مجلسی.
 حسنی ،مسعود ،شعری ،یاابر ،)1911( ،بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر اجتناب مالیاتی ،مجله دانش حسابداری ،دوره
هشتم ،شماره یک ،یص .191-112
 رضایی ،فرزین ،جع ری نیارکی ،روح اله ،)1911( ،رابطة بین اجتناب مالیاتی و تقلب در حسابداری شرکتها ،پژوهشنامه
مالیات ،شماره بیست و ششم ،مسلسل  ،21یص .191-111
 زارع شیباانی ،ایوب ،)1912( ،بررسی رابطه سود تقسیمی و ثروت سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران ،هماایش بین
المللی مدیاریت ،حساابداری و اقتصااد دانش بنیاان ،مشهد ،شرکت تعاونی دانش بنیاان کمرآوش.
11

www.jamv.ir

فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

ISSN: 2645-4572

) (جلد دوم9311  پاییز،33  شماره،3 دوره

 بررسی رابطه میاان معیاارهای نظام راهبری شرکتی و کی یت حساابرسی باا،)1911( ، بهزاد، نیک کار، طاهره، شجاع
.22-11  یص،21  شمااره، ساا ششم، دانش حساابداری و حساابرسی مدیاریت،اجتنااب از پرداخت ماالیاات
 اثر تعدیلی ساختار مالکیت بر رابطه بین عدم تقارن اطالعاتی و،)1912( ، امیررضا، کیقبادی، سپیده، فالح رمضانی داخل
. انجمن مدیریت ایران، تهران، پنجمین کن رانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری،سیااست تقسیم سود
 بررسی اثر راهبری شرکتی بر رابطه بین مدیریت سود و سیاست های،)1911( ، فهیمه، ایروانی قلعه سرخ، مهراب، نصیری
 یص،1  شماره، چشم انداز حسابداری و مدیریت،تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
.11-12
 بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی با شاخص سودآوری و ارزش،)1912( ، جواد، محمدی مهر، محمد، وحدانی
.) دانشگاه آیت اله بروجردی (ره، بروجرد، چالش ها و راهکارها، هماایش تولید ملی و اشتغا پایدار،شرکت
 Agrawal. K. (2007). Corporate Tax Planning, sixth edition, Delhi University, 1, 1-13.
 Binti Shafai, N. Azlan Bin Amran.Yuvaraj Ganesan (2018). Earnings Management, Tax
Avoidance and Corporate Social Responsibility: Malaysia Evidence. International
Academic Jou rnal of Accounting and Financial Managemen,Vol. 5, No. 3, pp. 41-56
 Gravelle, J.G. (2015). Tax havens: International tax avoidance and evasion. Washington,
DC: Congressional Research Service. Ross McClure, Chyz, J., Gaertner, F., Kausar, A &
. Watson, L.(2018). The Impact of Profit Sharing on Tax Avoidance by Modifying the
Role of Board Independence, American Journal of Small Business .11(3),51-64.
 Hanlon, M., and S. Heitzman.(2010). “A review of tax research” Journal of Accounting
and Economics, 50 (2- 3): 127–178.
 Ross McClure, Chyz, J., Gaertner, F., Kausar, A & . Watson, L.(2018). The Impact of
Profit Sharing on Tax Avoidance by Modifying the Role of Board Independence,
American Journal of Small Business. 11(3),51-64

11

