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 چکیده
بوده و اهمیت احذ مالیات و شناسایی راه هاا و عوماا     موضوعات دارای اهمیتاجتناب مالیاتی یکی از بررسی عومل موثر بر 

 اسود با  میتقس رابطه یبررس تحقیق نیاهدف موثر بر اجتناب و فرار مالیاتی برای دولت نیز بر کسی پوشیده نیست. از این رو 
 ،هادف  از نظار  تحقیاق تویای ی و  روش انجام است.  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانی اتیمال اجتناب
شرکت به عنوان نمونه از شرکت های پذیرفته شده در باورس اوراق بهاادار تهاران در     121 قیتحق نیدر اکه است.  یکاربرد

 اسود ب میکه تقسمی دهد نشان  پژوهشاز آزمون فرضیه  آمده دست به جینتاگرفتند. قراربررسی  مورد 1911-1911بازه زمانی 
  .دارد یداری و معن میمستق رابطه یاتیاجتناب مال

 نرخ موثر مالیات. مالیاتی، اجتناب سود، تقسیم :کلید واژگان

 

 مقدمه
 به دولت از ثروت را که شودمی تلقی ارزش یحداکثرکننده فعالیت یک خود مرسوم و سنتی دیدگاه از مالیات از اجتناب

 از اجتناب فعالیتهای که استدال  می کنند اخیر تحقیقات نمایندگی، چارچوب تئوری در .کندمی منتقل شرکت سهامداران

در  یقانون هایاست اده از خالء ینوع یات،اجتناب از مال بدهد. مدیریت به را طلبانهفریت رفتارهای امکان تواندمی مالیات،
 گذاری یمتق یاکم و  یاتمنطقه با مال یکانتقا  درآمد به  یقند از طرتوا یاست که م یاتدر جهت کاهش مال یاتیمال ینقوان
با توجه به تعاریف مطرح شده در این زمینه، اجتناب مالیاتی بیانگر یک استراتژی مستمر و پایدار در زمینه  انجام شود. یانتقال

برنامه ریزی مالی استراتژیک است که در برگیرنده فعالیتهای کامالً قانونی است که از آنجا می توان به هدایت منابع واحد 
در جهت فعالیت های معاف از مالیات از جمله سرمایه گذاری در اوراق مشارکت، مطرح کردن معامالت و رویدادها در  تجاری
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 مالیاتی اجتناب و سود تقسیم رابطه بررسی
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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 
  (.1911یی و جع ری نیارکی، )رضامالیاتی( بیشتری ایجاد می کنند، اشاره نمود 

است.  یکسب باازده یها از راه یکیسود سهاام  فتیاا. دراستشرکت  مااتیترین تصم از مهم یکیسود  میتقس میتصم
از  دیو پرداخت وجه نقد و انتشار سهاام جد طرف کیسود انبااشته شرکت از نیتعاد  ب جادیتوان ا سود را می میتقس ستیااس

 واحد هر تیاریهستناد که مد یوجه نقد ازجمله ماوضوعات مهم عیتوز وهیسود و ش یحداکثر سااز. کرد فیتعر گریطرف د
  خود در نظر داشته بااشد.  هیترین وظ عنوان مهم بررسی و ت کر در ماورد آن را به دیباا یتجار

رسد و از طرف دیگر ب به نظر میمنابع داخلی یعنی عدم توزیع سود نقدی از طرفی برای شرکت مطلو محلتأمین مالی از 
. در عین حا  در  های زندگی از این بخش را تغییر دهدممکن است برنامه سهامداران خرد برای تأمین بخشی از هزینه

(. 1912، ایمانی پور) عمومی عادی ساالنه است معگیر نهایی درخصوص تقسیم سود، مج، مرجع تصمیم های ایرانی شرکت
های گذشته برای سهامداران اهمیت بسزایی دارد. به  سیم سود و تغییرات سود تقسیمی نسبت به سا اخبار مربوط به تق

، تغییر خط مشی تقسیم سود شرکت به  های زیادی مطرح شده است. به عبارتی ه ها و دیدگا ی طوریکه در این ارتباط تئور
ها و  ی ، تئور چگونه است. در خصوص تقسیم سوددهد که وضعیت مالی شرکت  سهامداران و سرمایه گذاران پیام می

 بناابراین، . گذاران نیز این مسأله از اهمیت زیادی برخوردار است . برای مدیران و سرمایه های زیادی مطرح شده است دیدگاه

 بسیاار اهمیت بااوجود .است باااهمیت و حسااس بسیاار شود می اتخاذ شرکت ها مدیاران سوی از سود که تقسیم سیااست

 تقسیم سود بر تأثیارگذاری دیگر طرف از و بسیاار کلیدی درآمدی منبع این افزایش راهکارهای و ایاران در ماالیاات زیااد

 را ماالیااتی اجتنااب تقسیم سود روی تأثیارگذاری دهیم که انجام تحقیقی که واداشت این به را ماا ماالیاات از اجتنااب

  ود چه رابطه ای با اجتناب مالیاتی دارد؟تقسیم ساین مقاله در یدد بررسی این سوا  است که  اینرو از .دهد قرار بررسی ماورد
 

 تعریف واژگان تحقیق
 تقسیم سود 

عمده  یهای نقد پرداخت نگریااب یمیسود تقس ایاراست ز یماال تیاامبااحث در ادب نیتر از مهم یکیسود  میتقس ستیااس
باایست  و ماالکان می انیار. مدودی ربه شماار م انیارمد یرو شیپ مااتیو تصم ها نهیگز نیتر از مهم یکیشرکت ها و 

 یها در شرکت بااق حسااب یارساا یااقاالب سود انبااشته  در زانیو چه م میاز سود شرکت تقس زانیکه چه م نادیاربگ میتصم
شود. سود سهاام  می دهیشود سود سهاام ناام می عیسهامداران شرکت توز نیکه ب یشود. سود یگذار هیبمااناد و سرماا

هر سهم عباارت است از  شده می(. سود تقس1912پور و همکاران،  ی)خدام است ینقد یارغ ییدارا یاا یسهم ،ییورت نقد به
سهامداران در  دگاهیسود بر د میتقس یمش تعداد سهاام منتشره و در دست سهامداران. خط بر  میشرکت تقس یمیسود تقس
 میشرکت تعم یاز سهامداران عدم پرداخت سود را به مشکالت ماال یبرخ ایار، زگذارد یسهاام اثر م وفروش دیماورد خر

 .دهناد یم
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 اجتنااب ماالیااتی 

(. 2111، 1ی پرداختی است )هانلون و هیتزمنها تیااماالاز دیدگاه نظری، منظور از اجتنااب ماالیااتی، تالش برای کاهش 
ی قاانونی در قوانین خألهانوعی است اده از  درواقعفرار ماالیااتی نوعی تخلف قاانونی است اماا اجتنااب از ماالیاات، 

ی اجتنااب از ماالیاات یک فعالیت گریز از ماالیاات طورکل به(. 1911ماالیااتی برای کاهش ماالیاات است )حسنی و شعری، 
از طریق دو روش انتقاا   شرکت ها(. 2112، 2درون چارچوب قوانین ماالیاات است )آگروا بدون شکستن خطوط قوانین و 

 (.2112، 9از پرداخت ماالیاات اجتنااب نماایناد )گراو  توانناد یمی انتقاالی گذار متیقدرآمد و 
 

 پیشینه پژوهش
. پرداختباتوجه به ارزش سهامداران ، شرکتتعیین تاثیر تقسیم سود سهام بر اجتناب مالیاتی به بررسی  (1911حسین زاده )

شرکت های فعا  و  1911-1911پژوهش حاضر با است اده از رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی برای بازه زمانی 
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یورت گرفته است. نتایج حاکی از اینست که تقسیم سود بر اجتناب مالیاتی تاثیر 

ن ی دارد. و همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد حاکمیت شرکتی شامل: اعضای غیر موظف هیئت مدیره و استقال  م
در این پژوهش مشخص گردید حاکمیت شرکتی بر رابطه تقسیم سود و  هیات مدیره بر اجتناب مالیاتی تاثیر دارد و نهایتاً

 .اجتناب مالیاتی تاثیر دارد
، تحقیق یپرداختناد. جامعه آماار یتیااباا اجتنااب ماال یشرکت تیحاکم (، به بررسی رابطه1911زاده ) و برادران حسن یبیحب

عنوان  شرکت به 111 کیستمااتیدر بورس اوراق بهادار تهران است و باا است اده از روش حذف س شده فتهیارشرکت های پذ
 یدرید اعضا نینشان داد ب تحقیق جیانتخاب شد. نتا 1911 ات1911 یها ساا  نیب ینماونه پژوهش در دوره زماان

درید  نیب نیوجود نادارد. همچن ( رابطهتیاا)بر اسااس نرخ مؤثر ماال تیااباا اجتنااب ماال هیارمد ئتیه ماوظفیارغ
باا اجتنااب  یدرید سهامداران نهاد نی( و بتیاا)بر اسااس نرخ مؤثر ماال تیااباا اجتنااب ماال هیارمد ئتیه یاعضا تیماالک
 وجود دارد. ( رابطهتیاا)بر اسااس نرخ مؤثر ماال تیاالماا

(، به بررسی این ماوضوع پرداختناد که آیاا معامله باا اشخاص وابسته و اجتنااب ماالیااتی بر ارزش شرکت 2111) 1پراتماا
است. نتایج  2112الی  2112ادونزی در طی باازه زماانی شرکت تولیدی در ان 111تأثیارگذار است؟ جامعه آمااری شامل 

شود. همچنین معامله باا اشخاص وابسته  بر ارزش  حاکی از این است که اجتنااب ماالیااتی بااعث افزایش ارزش شرکت می
 شرکت تأثیار مستقیم دارد.
اتی و مسئولیت اجتمااعی شرکت پرداختناد. (، به بررسی رابطه مدیاریت سود، اجتنااب ماالیا2111) 2بینتی ش ای و همکاران

 211بااشناد و نهایتاً  شرکت می 111شده در بورس ماالزی که درمجماوع شامل  جامعه آمااری شامل شرکت های پذیارفته
قرار گرفتناد. نتایج حاکی این مدیاریت سود اجتنااب از ماالیاات، رفتارهای اختیااری  ماوردبررسیعنوان نماونه  شرکت به

 .دهد میمدیاریت است و انتظار  بر این است که افشا مسئولیت اجتمااعی، شرکت را تحت تأثیار قرار 

                                                           
1
 - Hanlon & Heitzman 

2
 - Agrawal 

3
 - Gravelle 

4
  - Pratama 

5
  - Binti Shafai 
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 فرضیه پژوهش
 اجتنااب ماالیااتی رابطه معنی داری دارد. باتقسیم سود 

 

 روش شناسی پژوهش
تحقیق حاضراز لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، یک تحقیق تویی ی با تأکید بر روابط همبستگی است، زیرا 

کند و از طرف دیگر، رابطه بین متغیرهای مختلف را با است اده  تحلیل رگرسیون، تعیین  طرف وضع موجود را بررسی می ازیک
گیرد و وابسته براطالعات واقعی  می )است اده از اطالعات گذشته( قرارنماید بنابراین، در حوزه مطالعات پس رویدادی  می

شده در بورس اوراق بهادار تهران و سایر اطالعات واقعی است.که با روش استقرایی  های پذیرفته های مالی شرکت یورت
 تعمیم خواهد بود. کل جامعه آماری قابل به
 

 جامعه و نمونه آماری
بررسی از  های مورد نمونهتهران است. شده در بورس اوراق بهادار  پذیرفته یها شرکت هیکل رندهیگبر پژوهش نیا یمارآجامعه 

 :بصورت زیر انتخاب شدندها  این شرکت نیب
 نحوه انتخاب شرکتهای نمونه(: 9جدول )

 211 1911الی  1911شده در بورس اوراق بهادار تهران از ساا   تعداد کل شرکت های پذیارفته

 شود: میکسر 

ها منتهی به پایاان اس ناد نیست و یاا طی دوره  تعداد شرکت هایی که ساا  ماالی آن
 تحقیق تغییار ساا  ماالی داده بااشناد.

(11) 

های  گری گذاری و یاا واسطه تعداد شرکت هایی که در گروه شرکت های هلدینگ، سرماایه
 اناد. ماالی بوده

(19) 

 (119) ها در دسترس نیست. اطالعات کامل آنتعداد شرکت هایی که 

 (112) اناد. تعداد شرکت های که بیش از سه مااه توقف معامالتی داشته

 121 نماونه غرباالگری شده

 

 مدل ها و متغیرهای پژوهش

 شود :  ر بهره گرفته مییتحقیق از مد  رگرسیونی ز فرضیه منظور آزمون (، به2111و همکاران ) راس مکلوربه پیروی از 
CashETRit=∝0+β1DivTCit+β2DivNTCit+β3Sizeit+β4Roait+β5Levit+β6Rdintit+β 7Intanit+ β 8Industry 

+ β 9Year + ε 

 که در آن
CashETRit =  اجتنااب ماالیااتی 

DivTCit =  تقسیم سود قبل از کسر ماالیاات 

DivNTCit تقسیم سود بعد از کسر ماالیاات = 
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Sizeit =  انادازه شرکت 

Roait =  سودآوری 

Levit  = اهرم ماالی  

Rdintit =  هزینه تحقیق و توسعه 

Intanit =  کل دارایی نسبت دارایی ناامشهود به 

Industryit  =متغیار سااختگی ینعت 
Yearit =  متغیار سااختگی ساا  

 

 وابسته  یـرتغم
 است: یاربه شرح ز قیتحق نیوابسته در ا یارمتغ

 گیاری اجتنااب ماالیااتی وجود دارد که عباارتناد از: معیاارهای مختل ی برای انادازه
(:  نرخ مؤثر ماالیاات نقدی برابر است باا ماالیاات نقدی پرداختی تقسیم 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐸𝑇𝑅) نرخ مؤثر ماالیاات نقدی -
 (.2111، 1( )کوستر و همکاران-1سود قبل از کسر ماالیاات، ضرب در من ی یک )بر

 × ( 1- ) 

  ماالیاات نقدی پرداختی

 = نرخ مؤثر ماالیاات نقدی
 سود قبل از کسر ماالیاات

(: برابر است باا هزینه ماالیاات شرکت در پایاان ساا  ماالی ETR) نرخ مؤثر ماالیاات مبتنی بر سود حساابداری -
تر بااشد، سطح اجتنااب از  . هر چه انادازه این شاخص بزرگ tدر پایاان ساا  ماالی  iدرآمد قبل از ماالیاات شرکت بر  میتقس

 (.1911)شجاع و نیک کار،  پرداخت ماالیاات کمتر است

 هزینه ماالیاات شرکت
 

 

 

 

 

 

 =   نرخ مؤثر ماالیاات مبتنی بر سود حساابداری
 سود قبل از کسر ماالیاات

 

ت اوت بین سود حساابداری و سود مشماو  ماالیاات ( : BTDت اوت سود حساابداری و سود مشماو  ماالیاات ) -
شود. همچنین  شرکت که از طریق ت اوت سود حساابداری)سود قبل از کسر ماالیاات( و سود مشماو  ماالیاات محاسبه می

 (.2111)کوستر و همکاران،  شود ها تقسیم می منظور همگن ساازی، این متغیار بر ارزش دفتری کل دارایی به

PI  -  TI 
BTD = 

 

 TA 

 در رابطه فوق خواهیم داشت:

PI)سود قبل از کسر ماالیاات شرکت )قاابل استخراج از یورت سود و زیاان : 
TAها  : جمع کل دارایی 

                                                           
1
 Koester & et al 
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TI(:1912شود )کربااسی یزدی و یاالح،  : سود مشماو  ماالیاات که از طریق رابطه ذیل محاسبه می 

 
 CTE استخراج از یورت سود و زیاان(: ماالیاات ساا  جاری )قاابل 

t  نرخ قاانونی ماالیااتی شرکت های بورسی : 

 

 مستقل ریمتغ
را  ییاار شدن توسط محقق، مقااد یکار دست یاااست که بعد از انتخاب، دخالت  یاجتمااع یاا یکیزیف طیاز مح ویژگی کی
کاه توساط پژوهشاگر     ییاار متغ گریوابسته مشاهده شود. به زباان د یارمتغ یعنی گرید یاربر روی متغ شیارتا تأث دیارپذ یم

 یااری گ اناادازه  گاری، ید هاییاار متغ یااو  یارآن را بر متغ رابطه یااتا تأثیار  ؛شود انتخاب می یااو  یکار دست ،یاریگ انادازه
 شود.  می دهیمستقل ناام یارکناد، متغ
تقسیم سود  از سود که نسبت تقسیم از تر دقیق مقاایسه و بررسی برای که سود است تقسیم تحقیق این مستقل در متغیار

 .شود می است اده می آید به دست سهم سود هر به هرسهم تقسیمی

     = 
     

     
 

 کسار  از سود پاس  از سهاام بخشی تعداد بر سااالنه( عادی مجمع )مصوب سود پرداختی کل تقسیم از هرسهم سود تقسیمی

شرکت  توسط که است  EPS از سود پس تقسیم دیگر از عباارت به می آید، دست شرکت به DPS سهم هر ازاء به ماالیاات

نشاان   کاه  شاود،  می شرکت محاسبه سهاام کل تعداد بر شرکت، ماالیاات سهم کسر سود هر دیگر طرف از .شود می پرداخت
  .(1912 )ناوو،  است آورده به دست عادی سهم یک ازای به زمانی مشخص دوره یک شرکت در که یک است سودی دهناده
 کنناادگان، اراهاه دهناادگان    عرضاه  کارفرماایااان،  سهم توزیع از پس سود، بااقیمااناده عماومی، سهامداران درآمد درواقع

  .است بستانکاران و ممتاز سهاام یااحباان خدماات،

 

 متغیرهای کنترلی
 .ها است ع داراییلگاریتم طبیعی مجماو(: برابر SIZEانادازه شرکت )

های طی  دارایی های شرکت که باا است اده از سود خالص به میاانگین : عباارت است از نرخ باازده دارایی(ROAسودآوری )
 .شود دوره حایل می

 ها ها به مجماوع دارایی : برابر است باا نسبت مجماوع بدهی(LEV) اهرم ماالی
 : برابر لگاریتم طبیعی هزینه تحقیق و توسعه (RDINTهزینه تحقیق و توسعه )
 برابر است باا تقسیم دارایی ناامشهود بر کل دارایی. :(INTANکل دارایی ) نسبت دارایی ناامشهود به
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 قیتحق جینتا
 اریو انحراف مع نیشتریب ن،یکمتر انه،یم ن،یانگیجدو  شامل م نیدهد. ا یرا نشان م قیتحق ی یآمار توی جینتا ریز جدو 

 باشد. یها م ریمتغ هیکل
 (: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش2جدول )

 نمـاد نـام متغير
تعداد 

 مشاهدات
 انحراف معيار حداقل حداكثر ميانه ميانگين

 CASHETR 119 19119111- 19121221 19112212 19222112- 19111111 اجتنااب ماالیااتی

 DIVTC 119 19211111 19921212 99292111 19221112- 19111111 تقسیم سود قبل از ماالیاات

 DIVNTC 119 19212191 19991221 29211191 19221112- 19129111 تقسیم سود بعد از ماالیاات

 SIZE 119 19911122 19912911 11911112 11911211 19221122 انادازه شرکت

 ROA 119 19119211 19122111 19222111 19111111- 19112122 سودآوری

 LEV 119 19219111 19219111 19111119 19111211 19212212 اهرم ماالی

 RDINT 119 19111221 19111211 19191121 19111111 29212122 هزینه تحقیق و توسعه

 INTAN 119 19111121 19112121 19192121 19111111 19111191 دارایی کل بهنسبت دارایی ناامشهود 

بیان برخی از م اهیم آمار تویی ی متغیرها، شامل میانگین، میانه، حداقل مشاهدات، حداکثر مشاهدات و انحراف  2 جدو در 
% است -19119 یتیاااجتنااب ماال نینگیاام ،بررسی دهد که در شرکت های ماورد نشان می جیمثا ، نتا عنوان به شده است. 

بررسی از  شرکت های ماورد یتیااتوان گ ت که اجتنااب ماال آمده می دست به%( 19111) ریااکه باا توجه به انحراف مع

می توان گ ت  ٪1911می باشد که با توجه به انحراف معیار  ٪1911سودآوری نینگیاا. مستیبرخوردار ن یینوساان نسبتاً بااال
از نوسان شدیدی برخوردار نیست و همچنین میانگین استقال  هئیت مدیره در بررسی  شرکت های ماوردکه سودآوری 

برخوردار  یدیاز نوساان نسبتاً شد 1 ریااماوظف است که بااتوجه به انحراف معیارغ عضو 9 باایتقرشرکت های مورد بررسی 
 اشد.ب نمی

 

 بررسی مانایی متغیرهای تحقیق
چون مقدار احتماا  همه متغیارها  1«لوین، لین وچو»گردیده است. بر اسااس آزموندرج  9 نتایج آزمون مااناایی در جدو 

اناد پایاایی بدین معنی بوده 2% بوده است، همه متغیار های مستقل، وابسته و کنترلی در دوره تحقیق در سطح پایاا2 کمتر از
های گونااگون ثابت بوده متغیارها بین ساا  است که میاانگین و واریاانس متغیارهای تحقیق در طو  زماان و کواریاانس

 وجود نادارد. 9همه متغیارها مااناا هستناد و نیاازی به آزمون هم جمعی شود میمالحظه  9 گونه که در جدو  است. هماان
 
 
 
 

                                                           
1 Levin, Lin & Chu. 
2 Stationarity2 
3 Cointegration test 
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 رهای تحقیقیایی متغمان(: نتایج آزمون 3جدول )

 آمااره نمااد ناام متغیرها
 ، لین وچولوین آزمون

 نتایج
 احتماا 

 مااناا CASHETR 11991911- 0.0000 اجتنااب ماالیااتی

 مااناا DIVTC -32.7135 0.0000 تقسیم سود قبل از ماالیاات

 مااناا DIVNTC -21.5097 0.0000 تقسیم سود بعد از ماالیاات

 مااناا SIZE -82.3933 0.0000 انادازه شرکت

 مااناا ROA -27.2908 0.0000 سودآوری

 مااناا LEV -12.1321 0.0000 اهرم ماالی

 مااناا RDINT -17.4844 0.0000 هزینه تحقیق و توسعه

 مااناا INTAN -82.3214 0.0000 دارایی کل بهنسبت دارایی ناامشهود 

 ی تحقیقها فتها: یاخذم

 یبیترک یها ال و صنعت در دادهسکنترل اثر 
باتوجه به اینکه عامل متغیر سا  و ینعت به عنوان متغیر کنترلی وارد مد  شده و اثرآن کنتر  خواهد شد از این رو دیگر 

پانل، عالوه بر  یها در سااختار داده ونیرگرس یها است اده از مد  یبرا. ودلیمر و هاسمن نمی ش Fنیازی به است اده از آزمون 
 گذاریاراتکا دو عامل تاث قاابل جیمنظور حصو  نتا ضرورت دارد به ،یکنترل یهایارارگیاری متغک و به مختلف آزمون هایانجام 
 ییارگونااگون تغ عییناا نیو هم ب مختلف یها ساا  نیها در سااختار پانل هم ب داده ا،یارکنتر  شوناد. ز زین  و ینعت ساا
 نیکنتر  شود، معماوالً از ا تحقیق یایل یهایارمتغ نیبارتباط ساا  و ینعت بر  اتییارکه تأثیار تغ نیا یکنناد. لذا، برا می

 یها ساا  و ینعت به مد  یهایاراضافه کردن متغ لیاز دال یکیشود.  است اده می ونیدر مد  رگرس زین یکنترل یاردو متغ
مد  مربوط به شرکت های فعا  در  یها مااناده یشده در بااق جادیا یلیااسر یخودهمبستگ یمشکل احتماال عرف ون،یرگرس
 مشترک است.  یها و ساا  کساانی عییناا
 

 تخمین مدل و تجزیه و تحلیل نتایج

 تقسیم سود بر اجتنااب ماالیااتی رابطه معنی داری دارد. فرضیه اول:

 یسطح معن ایاحتما  ) مقدار( بهره گرفته شده است. 1به منظور آزمون فرضیه از نتایج تخمین مد  اراهه شده در جدو  )

یعنی کل  رد می شود، ٪12می باشد، فرض ی ر در سطح اطمینان  ٪2چون این مقدار کمتر از و  بوده 191111برابر  F (یدار
خطاها را  یمقدار، عدم وجود خود همبستگ نیکه ا باشد یم 29192واتسون  -نیبمقدار آماره دور مد  ما معنی دار می باشد.

% تغییرات متغیر وابسته به وسیله 1991شده نشان می دهد، تقریباً  لیمربوط به ضریب تعیین تعد جینتا .دهد ینشان م
 مد ، توضیح داده می شوند. یمتغیرهای مستقل و کنترل

ماوجود در  تیااسود بعد از ماال میو تقس تیااسود قبل از ماال میتقس یار%، متغ12 ناانیدهد که در سطح اطم ینشان م جینتا
که متغیر اندازه شرکت رابطه معکوس و معناا داری دهد ی نشان م یکنترل یهایارحایل از متغ جینتا معنی دار است.مد  
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 و توسعه رابطه قیتحق نهیهز و یاهرم ماالیارهای که متغ یدارد در حال یمعکوس و معناادار رابطه یسود آور یارمتغ ،ندارد
 یی رابطه مستقیم و معنااداری ندارد.به کل دارا یی نامشهودبت دارانسهمچنین متغیر . ودارد یو معناادار میمستق
 یاربوده که نشان دهناده تأث -19221212، تیااسود قبل از ماال میتقس یارمتغ بیدهد که ضر ینشان م جینتا یحالت کل در

نوع  یارمتغ بیضر tبااشد که باا توجه به احتماا  آمااره  یم یتیاابر اجتنااب ماال تیااسود قبل از ماال میمعکوس تقس
سود بعد از  میتقس یارمتغ بیدهد که ضر ینشان م جیتان نیبااشد، همچن یدار م ی% معن12 ناانیحساابرس در سطح اطم

بااشد که باا  یم یتیاابر اجتنااب ماال تیااسود بعد از ماال میتقس میمستق یاربوده که نشان دهناده تأث 19291121، تیااماال
 توان یم گریبااشد به عباارت د یدار م ی% معن12 ناانینوع حساابرس در سطح اطم یارمتغ بیضرt  توجه به احتماا  آمااره

توان در سطح  یدارد. باا توجه به ماوارد فوق م یدار یو معن میمستق یارتاث یتیااسود بر اجتنااب ماال میگ ت که تقس
 شیاست که در یورت افزا نیماوضوع نشان دهناده ا نینماود ا یشده تلق فتهیاررا پذ تحقیقاو   هی% فرض12 ناانیاطم
 .عکسو بر بدیاا یم شیافزا یتیااسود ، اجتنااب ماال میتقس

 (: نتایج تخمین مدل اول تحقیق4جدول )

:  اجتنااب ماالیااتیمتغیر وابسته  
 روش تخمین : رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته

CashETRit=∝0+β1DivTCit+β2DivNTCit+β3Sizeit+β4Roait+β5Levit+β6Rdintit+β 7Intanit+ 

β8Industry + β 9Year + ε 

 ضریب  برآوردی نمااد متغیر ها
خطای  
 استانادارد

 احتماا  t -آمااره 

 C -1.192221 1.191121 -1.199229 1.1111 مقدار ثابت

 DIVTC -1.221212 1.111121 -11.21191 1.1111 ماالیااتتقسیم سود قبل از 

 DIVNTC 1.291121 1.112219 12.91121 1.1111 تقسیم سود بعد از ماالیاات

 SIZE -1.111219 1.112191 -1.221119 1.2111 انادازه شرکت

 ROA -1.111212 1.111119 -2.111221 1.1121 سودآوری

 LEV 1.121111 1.112112 1.211121 1.1111 اهرم ماالی

 RDINT 1.111112 1.111111 1.111121 1.1111 هزینه تحقیق و توسعه

 INTAN 1.911112 1.121191 -1.211129 1.1229 دارایی کل بهنسبت دارایی ناامشهود 

 شده است  در نظر گرفته Industry متغیر سااختگی ینعت
 شده است  در نظر گرفته Year متغیر سااختگی ساا 
 1.911119 ضریب تعیین اولیه

 1.911221 شده ضریب تعیین تعدیل

 2.192112 واتسون -دوربین

 F 191.1211آمااره 

 1.1111 (Fاحتماا  )آمااره 

 ی تحقیقها فته: یاامااخذ
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 بحث و نتیجه گیری

منظور  معنااداری داشته بااشد. بهتأثیار تی که تقسیم سود بر اجتنااب ماالیاا ودی رمبر اسااس فرضیه او  تحقیق انتظار 
( اراهه گردیده 1که نتایج تخمین مد ، در جدو  ) آزمون این فرضیه، مد  رگرسیونی حداقل مربعات تعمیم یاافته برآورد گردید

لیاات معنی داری ضریب برآوردی متغیارهای تقسیم سود قبل از ماالیاات و تقسیم سود بعد از ماا tاست. باا است اده از آمااره 
 دهد مینشان  F. همچنین احتماا  آمااره استشد که نتایج حاکی از معنی داری ضریب برآوردی متغیارتقسیم سود  بررسی

که تقسیم سود بر اجتنااب  دهد می% نتایج نشان 12که کل مد  برآوردی معتبراست. در حالت کلی در سطح اطمیناان 
دیگر، در یورت افزایش تقسیم سود، اجتنااب ماالیااتی افزایش می یاابد و  عباارت ماالیااتی تأثیار مستقیم و معنی دار دارد به

، راس مکلور (1912(، زارع شیباانی )1911ان )شده توسط حاجیاان نژاد و همکار برعکس. این یاافته ها باا نتایج تحقیق انجام
 تحقیق جیها باا نتا فتهیاا نیاقت دارد. همچنین ( مطاب2111(، پراتماا )2111(، بینتی ش ای و همکاران )2111و همکاران )

 ( مطابقت نادارد. 1912(، وحدانی و همکاران )1912(، فالح رمضانی و همکاران )1911صیاری و همکاران )ن شده توسط انجام
 

 پیشنهادات

 انیارمد کنناد، به سود می میگذاری کنناد اقدام به تقس توانناد سود را سرماایه که نمی یشرکت ها زماان نکهیباا توجه به ا
 یبرا یهای عنوان فریت مناابع به نیسهامداران از ا نیوجه نقد و پرداخت کمتر سود ب یشود باا نگهدار می شنهادیشرکت ها پ
 .نادیبه رشد است اده نماا یبیاادست جهیگذاری و درنت سرماایه

 

 منابع

 در شده پذیرفته هایشرکت آتی سودهای تغییرات و تقسیمی سود تغییرات بین رابطه بررسی(، 1912، )علی، مقدم پورایمانی 

 .19-11 یص، هشتم  سا، ارحسابد ماهنامه، تهران بهادار اوراق بورس

 بررسی تأثیر نرخ مؤثر مالیاتی بر سیاست تقسیم (، 1912) ،دلدار، مصط ی ،رحمت اله ،خدامی پور، احمد، هوشمند زع رانیه
 .22-91، یص 12های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهشنامه مالیات، شماره  سود در شرکت

 ،چهارمین  : با توجه به ارزش سهامداران،سود سهام بر اجتناب مالیاتی شرکتتاثیر تقسیم  ،(1911) حسین زاده، مصط ی
 . https://civilica.com/doc/915050نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه، المللی پژوهش هایکن رانس بین 

 ی، سومین حاکمیت شرکتی باا اجتنااب ماالیاات رابطه (،1911)زاده، رسو   برادران حسن ،امکسی ،حبیبی سلطان احمدی
 .اومتی، تهران، دانشگاه عالمه مجلسیاقتصاد مقان با تأکید بر اد دانش بنیحسابداری و اقتص ریت،کن رانس بین المللی مدی
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