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Abstract
Reducing pre-tax profits or tax evasion is an important tax issue. Taxes are based on corporate
profits, and corporate governance principles act as a balance between the agency’s theory and
stakeholders. The purpose of this study is to investigate the effect of stock dividends policies
and the role of non-executive managers on tax avoidance in companies listed in Tehran Stock
Exchange. For this purpose, 108 companies have been surveyed between 2014 and 2020. The
result of studying 756 year-observation in the form of compositional data and unbalanced panel
using the generalized least squares method, indicates a negative and significant relationship
between profit dividing policy and tax avoidance. The results also show that there is a positive
and significant relationship between non-executive board members and tax avoidance and
among the control variables, company size, return on assets, financial leverage, intangible
assets, investment intensity in fixed asset, total accruals and R&D costs have a significant
relationship with tax avoidance.
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کاهش در میزان سود قبل از مالیات یا اجتناب از پرداخت مالیات ،از بحثهای مهم مالیاتی ا ست .مالیات برا ساس سود
میکند .هدف از مطالعه حا ضر ،برر سی تأثیر سیا ستهای تق سیم سود سهام پرداختنی و نقش مدیران غیر اجرایی بر
اجتناب از پرداخت مالیات در شررررکت های پذیرفته شرررده بورس اوراه بهادار تهران میباشرررد .برای این منظور108 ،
شرررکت ی بازه زمانی  1399 -1393مورد بررسرری قرار گرفته اسررت .نتیجه بررسرری  ۷۵۶سررال -مشرراهده به صررورت
دادههای ترکیبی و پنل نامتوازن و با اسررتفاده از روح حداقل مربعات تعمیم یافته ،حاکی از وجود رابطه منفی و معنادار،
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شرکتها تعیین می شود و ا صول حاکمیت شرکتی به عنوان برقرار کننده تعادل میان نظریه نمایندگی و ذینفعان عمل

بین سیاست تق سیم سود و اجتناب مالیاتی است .همچنین نتایج ن شان میدهد که بین اعضای غیر موظف هیأت مدیره و
مالی ،دارایی نام شهود ،شدت سرمایهگذاری در دارایی ثابت ،کل اقالم تعهدی و هزینه تحقیق و تو سعه نیز دارای رابطه
معنیداری با اجتناب مالیاتی میباشند.
واژگان کلیدی :اجتناب از پرداخت مالیات ،سیاستهای تقسیم سود ،استقالل هیئت مدیره ،مدیران غیراجرایی.
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اجتناب مالیاتی ،رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد و از متغیرهای کنترلی ،اندازه شررررکت ،نرخ بازده داراییها ،اهرم

پاییز  |1400شماره ( 3پیاپی  | )15سال چهارم |مطالعات نوین کاربردی در مدیریت ،اقتصاد و حسابداری | 59

 .1مقدمه
مالیات ،نوعی هزینه ا ست که افراد جامعه آن را برای بهره برداری از امکانات ،منابع خدمات عمومی و ضروری ،ت ضمین
امنیت و دفاع همگانی و آبادانی کشورها به دولت خود پرداخت می کنند و در واقع ،بخشی از درآمدهای جامعه یا بخشی
از سود فعالیت اقتصادی است که نصیب دولت می شود؛ زیرا دولت ابزار و امکانات د ستیابی به درآمد و سودها را برای
آنها فراهم آورده ا ست .مالیات از حیث جایگاه ک سب درآمد به چهار منبع مالیات بر درآمد ،مالیات بر دارایی ،مالیات بر
سرررمایه و مالیات برخدمات تقسرریم می شررود رامیری و اوجی .)139۷ ،بق ماده  10۵اصررالحی قانون مالیات های مسررتقیم
م صوب سال  ،1380سهم دولت  2۵در صد از سود ا شخاص حقوقی ا ست که باید در وجه دولت واریز شود ردیدار و
همکاران .)1393 ،بحث اجتناب از پرداخت مالیات ،از موارد مطرح در حوزه مالیات ،می باشرررد .در ادبیات ،تعاریف
مختلفی از اجتناب از پرداخت مالیات وجود دارد و می توان آن را در سطح گسترده ،به عنوان کاهش مالیات های آشکار
تعریف کرد .این تعریف را دیرینگ و همکاران ر ،)2008برای اولین بار ارائه کردند که تمام رویدادهایی را شامل میشود
که بر بدهی مالیاتی شرکت اثر می گذارد .این تعریف بین فعالیت های واقعی با مطلوبیت مالیاتی ،تمایز قائل نمی شود .از
سرروی دیگر ،برخی اجتناب از مالیات را به صررورت انجام اقدامات قانونی به منظور کاهش بدهی مالیاتی تعریف می کنند
رامیری و اوجی.)139۷ ،
سیاست های تقسیم سود نیز ،از موضوعات مورد توجه ادبیات مالی در سال های اخیر بوده است زیرا سود تقسیمی ،بیانگر
پرداخت های نقدی عمده شرکت ها و از مهم ترین گزینه ها و ت صمیمات پیش روی مدیران به شمار می رود .مدیران و
مالکان باید ت صمیم بگیرند که چه میزان از سود شرکت ،تق سیم و چه میزان در قالب سود انبا شته یا سایر ح ساب ها در
شرکت باقی بماند و سرمایه گذاری شود .سود سهام قابل تقسیم بین سهامداران شرکت به صورت نقدی سهمی یا دارایی
غیر نقدی می باشد .این سود ،متاثر از قوانین محیطی است و می تواند میزان متفاوتی داشته باشد .گستره این سود می تواند
عالوه بر سود سال جاری حداکثر تا حد کل سود انباشته و حتی صرف سهام و اندوخته ها ربه استثنای ،اندوخته قانونی) را
نیز در بر بگیرد .به ور منطقی ،انتظار می رود با پایداری و تداوم سودآوری شرکت ،سود تقسیمی نیز قاعدهمندتر و قابل
پیش بینی تر توزیع گردد .به سیاست ها و راهبرد شرکت در میزان نگهداری یا توزیع سود و ریقه آن " ،سیاست تق سیم
سود" می گویند رخدامی پور و همکاران.)1392 ،
اثر مالیاتی نیز از عوامل مؤثر بر سیا ست تق سیم سود و قیمت سهام شرکت ها می با شد .به وری که برخی از محققان
ن شان دادند با افزایش نرخ مالیات ،مدیران شرکت ها تمایل دارند که سود پرداختی به سهامداران را به ور قابل توجهی
کاهش دهند رهولمن و همکاران .)2008 ،همچنین نرخ مالیات ،عایدات سررررمایهای بلندمدت به مراتب از مالیات سرررود
سهام نقدی کمتر ا ست ،بنابراین سرمایه گذاران ممکن ا ست ترجیح دهند که شرکت ها ،سود را تق سیم ننمایند و مبلغ
مذکور مجدد در شرکت سرمایه گذاری گردد رگلستانی و همکاران.)1393 ،
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از رف دیگر ،هیأت مدیره شرکت ،نهاد هدایت کنندهای است که نقش نظارت بر کار مدیران اجرایی را به منظور حفظ
منافع مالکیتی سررهامداران بر عهده دارند .معموب بیان می شررود که موفقیت مطلوب شرررکت در گرو هدایت مطلوب آن
است .در انگلستان ،در گزارح کدبری توصیه شده است که باید بین اعضای هیأت مدیره ،فرایند توازن قوا وجود داشته
باشد تا هیچکس قادر به کنترل بی قید و شرط تصمیم گیری در شرکت نباشد .از دیدگاه نظریه نمایندگی ،حضور مدیران
غیر موظف در هیأت مدیره شررررکتها و عملکرد نظارتی آن ها به منزله افرادی مسرررتقل ،به کاهش تضررراد منافع موجود
مدیران و ذینفعان کمک زیادی می کند .همبریک و جک سون ر )2000معتقدند هر چه تعداد اع ضای م ستقل هیأت مدیره
در ترکیب هیأت مدیره بیشررتر باشررد ،عملکرد شرررکت بهتر خواهد بود؛ نتیجه ای که محققانی چون دونالدسررون و دیویس
ر )1991خالف آن را به تأیید رسانده اند .به ور معمول ،هیأت مدیره دارای تعداد مدیران غیر موظف بیشتر ،تصویر مثبتی
از استقالل و مسئولیت پاسخگویی را برای سهامداران تداعی می کند و حصول ا مینان از رعایت ویژگی های حاکمیت
شرکتی را نیز افزایش می دهد ،در نتیجه ،انتظار می رود در شرکت هایی که اجتناب مالیاتی کمتر باشد ،تعداد اعضای غیر
موظف هیأت مدیره بیشتر است رامیری و اوجی.)139۷ ،
با توجه به مطالب پی شگفته ،می توان اذعان دا شت ،پرداخت سود سهام منجر به افزایش اجتناب مالیاتی شرکتها شده،
در حالی که ،نظارت مدیران مسرررتقل منجر به کاهش اجتناب مالیاتی می شرررود رمک کلور و همکاران .)2018 ،بنابراین،
مسئله اصلی و اساسی تحقیق حاضر ،بررسی تأثیر سیاست های تقسیم سود سهام پرداختنی و نقش مدیران غیر اجرایی بر
اجتناب از پرداخت مالیات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراه بهادار تهران می باشد .اهمیت این تحقیق در این
ا ست ک ه به گونه ای تجربی به مدیران ،سرمایه گذاران و سایر ت صمیم گیرندگان و مراجع مالیاتی ن شان دهد که سیا ست
تقسیم سود سهام و نظارت مدیران غیر اجرایی بر اجتناب مالیاتی تأثیر دارد.
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 .1.2اجتناب مالیاتی

به ور کلی ،دو دیدگاه پیرامون تحقیقات تجربی در مورد فعالیت اجتناب از پرداخت مالیات وجود دارد؛ دیدگاه نخست
این اسرررت که مدیران با هدف کاهش تعهدات مالی شررررکت و صررررفه جویی وجه نقد ،فعالیت های اجتناب از پرداخت
مالیات را انجام می دهند .بنابراین ،از نظر سرمایه گذاران ،اجتناب از پرداخت مالیات ،افزایش دهنده ارزح شرکت ا ست
و مدیران برای به کار بستن چنین فعالیت هایی باید تشویق شوند و پاداح بگیرند؛ پژوهش فیلیپس ر )2003نمونهای از این
دیدگاه از فعالیت های اجتناب از پرداخت مالیات اسرررت و بیان می کند پاداح دادن به مدیران واحدهای تجاری بر مبنای
سررود پس از مالیات ،کاهش دهنده نرخ مؤثر مالیاتی شرررکت هاسررت .براسرراس دیدگاه نخسررت ،صرررفه جویی ناشرری از
فعالیتهای اجتناب از پرداخت مالیات می تواند منبع مالی ارز شمندی برای ضعف مالی شرکت ها با شد و تأمین مالی از
ریق بدهی یا وجه نقد را کاهش دهد.
دیدگاه دوم به م ساله نمایندگی مربوط می شود و در آن ،اجتناب از پرداخت مالیات ،به عنوان سپری برای فر صت لبی
و انحراف منافع توسررم مدیران اسررت .رفتار اجتناب از پرداخت مالیات با در نظرگرفتن تضرراد منافعی مورد بررسرری قرار
میگیرد که در نتیجه جدایی مالکیت و کنترل و راهبرد اجتناب از پرداخت مالیات ایجاد می شود .این محققان بیان کردند

که راهبردهای اجتناب از پرداخت مالیات مسرررتلزم پنهان کردن حقایق اسرررت و این کار با هدف کاهش میزان مالیات از
ریق پنهان کردن حقایق از ممیزان مالیاتی صورت می پذیرد رپورحیدری و همکاران.)1393 ،
نوع مشررروع اجتناب از پرداخت مالیات ،از تفاوت بین قوانین مالیاتی و اصررول پذیرفته شررده حسررابداری ناش ری می شررود.
نمونهای از این مورد روح محاسبه هزینه استهالک است .قوانین مالیاتی ،شرکت ها را ملزم می کند که با استفاده از روح
الزامی شررده در قانون دارایی را مسررتهلک کنند ،اما اصررول پذیرفته شررده حسررابداری به شرررکت ها اجازه می دهد هزینه
اسررتهالک را به گونه ای محاسرربه کنند که ا العات بهتری به اسررتفاده کنندگان صررورتهای مالی منتقل شررود راسررلمرد،
.)2004
 .2.2نرخ مؤثر مالیات نقدی
هانلون و هیتزمن ر ،)2010بیان دا شتند نرخ مؤثر مالیات نقدی ،به و سیله مالیات نقدی پرداختی در صورت ک سر محا سبه
می شرررود و به وسررریله راهبردهای تأخیر در پرداخت مالیات ،تحت تأثیر قرار گرفته ،اما تحت تأثیر تغییر در اقالم تعهدی
سود ح سابداری قرار نمی گیرد .نرخ مؤثر مالیات نقدی سابنه می تواند موجب نا هماهنگی بین صورت و مخرج ک سر
گردد .چون ممکن است مالیات نقدی پرداختی شامل پرداخت مالیات بر سود دوره های مختلف باشد ،درحالی که مخرج
کسر شامل سود دوره جاری است .موارد متعددی را می توان برشمرد که ی آن ،قانون شرایم ویژه ای برای مودیان در
نظر گرفته و مودیان نیز می توانند از شرررایم در نظر گرفته شررده یا ضررعف قانون و مصرروبات مربو ه به نفع خود اسررتفاده
نمایند.
در ایران ،مانند سایر ک شورها به موجب قانون ،تخفیف ها و معافیت های مالیاتی برای برخی صنایع ،منا ق و افراد در نظر
گرفته شده است .برای مثال ماده  ۶قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی مصوب  1388/09/2۵مجلس شورای اسالمی مقرر
می نماید که شرکت های دارای  20درصد سهام شناور آزاد ،مشمول معافیت مالیاتی  20درصدی می شوند .پیش از این
بق ماده  143قانون مالیات های مستقیم مقرر شده بود که شرکت های عضو بورس مشمول معافیت مالیاتی  10درصدی
می باشند .هر چند که هدف این قانون ،توسعه و گسترح سهام شناور و افزایش نقدشوندگی سهام و همچنین تسهیل در
اجرای ا صل  44قانون ا سا سی عنوان شده ،اما باید خا ر ن شان کرد که این قانون و کا ستی های مربوط به نظارت و سایر
قوانین ،این امکان را برای شرکت ها فراهم می نماید که با مبادبت به ظاهر قانونی سهام ،درصد سهام شناور شرکت را به
حد ن صاب ر سانده و شرکت م شمول معافیت ماده  ۶قانون تو سعه ابزارها و نهادهای مالی شود و نرخ مالیاتی آن به جای
 22/۵در صد؛ با نرخ  20در صد محا سبه و پرداخت شود .موارد متعددی را می توان برای اجتناب مالیاتی بر شمرد؛ نمونه
پیشررگفته ،فوه تنها یکی از مواردی اسررت که شرررکت ها می توانند بوسرریله آن مالیات خود را کاهش دهند رمشررایخی و
سیدی.)1394 ،
 .3.2سیاست تقسیم سود
در ادبیات مالی ،سیاست تقسیم سود به تصمیم شرکت برای پرداخت سود سهام یا انباشته کردن آن اشاره دارد .سیاست
تق سیم سود ن شان می دهد که به چه مقدار و چند بار سود در دوره مالی تق سیم شود رجبارزاده و متو سل .)1391 ،میزان

سود خالص کسب شده از ارکان اصلی تصمیمگیریهای مدیران شرکتها ،می باشد .هنگام افزایش میزان سود شرکت ها،
به همان نسبت نیز تصمیمات سرمایهای مدیران تحت تأثیر قرار گرفته و سیاست های بلندمدت شرکت ها در جهتی سوه
پیدا خواهد کرد که میزان سرمایه گذاری بلندمدت افزایش یابد رریچاردسون و همکاران .)200۶ ،با افزایش سود مکتسبه
شرکت ،توقع سهامداران نیز در دریافت سود سهام بی شتر شده و انتظارات سهامداران با توجه به میزان رشد سود خالص،
رشد مثبتی را تجربه خواهد کرد .سود کسب شده شرکتها ،به دو بخش نقدی و غیر نقدی رتعهدی) تقسیم می شود .بخش
نقدی سررود مکتسرربه قابلیت انعطاف پذیری بابیی داشررته و در هر دو بخش سررود سررهام تقس ریمی بین سررهامداران و انجام
سرررمایهگذاریهای بلندمدت قابلیت اجرا اسررت رپاپانتسررلوتوس .)201۵ ،ادبیات موجود نشرران می دهد که تقلیل سررود
تقسیمی ممکن است با سطوح پایین تر از اجتناب مالیاتی همراه باشد .آدام اسمیت ،اقتصاددان مشهور اسکاتلندی ،نخستین
شخ صی بود که سود را اینگونه تعریف کرد :سود مبلغی ا ست که م صرف آن آ سیبی بر سرمایه وارد نمی کند .سرجان
هیکس ر ،)1939اقتصاد دان انگلی سی و برنده جایزه نوبل ،با بیانی دقیق تر ،سود را اینگونه تعریف کرد :سود ،مبلغی است
که شررخص ی یک دوره زمانی مصرررف کند و ثروتش در پایان دوره مانند اول دوره باشررد رامیری و همکاران.)139۶ ،
نظریه های متداول در زمینه روح های سررنجش عملکرد شرررکت ها ،از جمله تغییرات تقس ریم سررود سررهام ،بیان شررده در
بسیاری از فنون مالی ،این فرضیه است که مدیران داخلی نسبت به مدیران مستقل ،ا العات بیشتر و کامل تری را در مورد
فعالیت شرکت ،در اختیار دارند .با فرض صحیح بودن این فر ضیه ،می توان ادعا نمود که مدیران داخلی ،ت صمیمات بهتر
و آگاهانه تری را نسرربت به اعضررای خارج از سرریسررتم ،اتخاذ می نمایند ،زیرا از وجود ا العات محرمانه ای آگاهند که
سررررمایه گذار خارج از سررریسرررتم ،از آن با خبر نیسرررت .برای مثال ،مدیران بودجه بندی ،آگاه از جزئیات حرکت فعالیت
شرکت ،می توانند از م سائلی باخبر با شند که سایر اع ضا از آن بی خبرند و یا سرمایه گذاران شرکتهای داخلی ،ممکن
ا ست از وجود ا العات خا صی در اقت صاد ک شور خود ،در ت صمیم گیری راجع به سهام خود بهره ببرند ،در شرایطی که
سرمایه گذاران شرکتهای چند ملیتی ،آن ا العات را در تصرف خود ندارند رموسوی شیری و همکاران.)139۵ ،
تحقیقات فراوانی در تالح بوده اند تا دلیل این را بیابند که چرا شرکت ها ،سود تقسیم می کنند .مالیات ،پیام برای کاهش
عدم تقارن ا العاتی ،قراردادهای ناقص ،هزینه های معامالتی یا سرررمایه گذاران نهادی .بحث مربوط به مالیات اشرراره به
این دارد که شرکت ها باید تقسیم سود خود را به حداقل برسانند چون نرخ مالیاتی بابیی را بر اشخاص تحمیل می کند.
در نظریه پیامدهی ،مدیران از سرررود تقسررریمی به عنوان پیام پر هزینه برای ا العات محرمانه خود اسرررتفاده می کنند .بق
نظریه نمایندگی ،توزیع با ثبات وجه نقد هزینه های نمایندگی را کاهش می دهد .سررود تقس ریمی می تواند به عنوان روح
مطلوب برای کاهش هزینه های معامالت برای سررهامداران در مدیریت وجوهشرران باشررد .برای مثال ،اگر برای آنها تأمین
مالی مصارف شان از ریق فروح سهام پر هزینه باشد ،تق سیم سود برای سهامداران با ارزح ا ست .در نهایت ،شرکت ها،
سود تق سیمی را برای جذب سرمایه گذاران نهادی پرداخت می کنند .از آنجایی که محدودیت های قانونی ،تق سیم سود
را برای سرررر ما یه گذاران ن هادی جذاب می ک ند ب نابراین تقسررریم سرررود می توا ند روح م ناسررربی برای ترغ یب چنین

سرمایه گذارانی باشد .دی آنجلو ر )199۶عقیده دارد که سود تقسیمی می تواند ابزار مناسبی برای کاهش مشکالت عدم
تقارن ا العاتی باشد ربن دیوید.)2010 ،
 .4.2عوامل مؤثر برسیاست تقسیم سود
به ور کلی ،عوامل مؤثر بر سیا ست تق سیم سود از قبیل :محتوای ا العاتی و عالمت دهی سود تق سیمی ،موقعیت های
سرمایه گذاران سودآور ،محدودیت های قراردادی ،وجود ثبات در سودآوری شرکت ،درجه اهرم مالی ،تداوم در روند
سود تق سیمی در گذ شته ،سیا ست تق سیم سود در شرکت های رقیب ،هزینه تأمین مالی از منابع خارجی ،معافیت مالیاتی
مربوط به سرررمایه گذاری مجدد عایدات ،نقدینگی ،دسررترسرری به منابع تأمین مالی خارجی ،تورم ،انتظارات و ترجیحات
سهامداران و سایر عوامل است رخدامی پور و همکاران.)1392 ،
 .5.2سیاستهای متداول تقسیم سود در شرکتها
شرکتهای سهامی عام باید در رابطه با تقسیم سود ،سیاست مشخصی را اتخاذ کنند .در تدوین این سیاست عوامل متعددی
از جمله سیاست های مورد استفاده در سایر شرکتهای مشابه ،مالحظات مالیاتی ،هزینه تأمین مالی خارجی ،هزینه معامالتی
و نمایندگی ،تورم ،وضعیت نقدینگی ،پایداری سود ،کنترل و ترجیحات شخصی مدیریت ،شرایم فعلی شرکت از لحاظ
مالی و عملیاتی و سایر عوامل باید مورد توجه قرار گیرد.
برخی از سیا ست های تق سیم سود از نظر هامپتون ر )1990شامل :پرداخت سود سهام ثابت،کاهش پرداخت سود سهام،
پرداخت سود سهام پایدار در سطح بابتر ،تغییرات سود سهام متناسب با تغییرات درآمد ،سود سهام پایین به اضافه سود
سهام فوه العاده ،عدم پرداخت سود سهام برای دوره بلند مدت می باشد.
 .6.2نظریههای سیاست تقسیم سود
اولین گام های نظریه پردازی در زمینه سیاست تقسیم سود ،به پیش بینی اثر پرداخت سود بر قیمت سهام مربوط می شود.
در ول قرن اخیر سه مکتب فکری در این زمینه راثرت پرداخت سود بر قیمت سهام) به وجود آمد .نتایج تحقیقات مکتب
اول نشان می دهد ،سود سهام پرداختی اثر مثبت و قابل توجهی بر قیمت سهام دارد ،گروه دوم بر این باورند ،قیمت سهام
همبستگی منفی با میزان سود سهام پرداختی دارد و گروه سوم مدعی اند میزان تقسیم سود شرکت در ارزیابی قیمت سهام
نامربوط است رکاظمی و همکاران.)139۶ ،
بر ا ساس مکاتب فکری مذکور ،نظریه های تق سیم سود به صورت :نظریه هموار سازی تق سیم سود ،نظریه نامربوط بودن
سررود تقسرریمی ،نظریه پرنده در دسررت ،نظریه اثر مالیاتی تقسرریم سررود ،نظریه تأثیر مشررتریان و موکلین ،نظریه عدم تقارن
ا العاتی رنظریه عالمت دهی و هزینه نمایندگی) ،نظریه چرخه عمر است .مدل های نظری و مشاهده ای رتجربی) سیاست
تقسرریم سررود ،اخیراً به گونه های دیگر بقه بندی شررده اند .دراین بقه بندی ،نظریه های مذکور بر اسرراس وجود نقاط
مشرررترک در یک بقه قرار گرفته اند و در نظرگرفتن بقه جداگانه با عنوان مدلهای رفتاری در ترکیب بقه بندی
نظریههای تقسیم سود می باشد رعابدی و گرامی.)139۵ ،

 .7.2استقالل هیأت مدیره
ا ستقالل هیأت مدیره ،از سازو کارهای مهم حاکمیت شرکتی تلقی می شود و نقش مهمی در بهبود کیفیت گزار شگری
مالی و افزایش پاسخگویی ایفا می کند .مدیران غیر موظف عضو هیأت مدیره نسبت به سایر اعضای هیأت مدیره مزبور،
انگیزه قوی تری برای نظارت بر کار مدیران اجرایی و فرایند گزار شگری مالی دارند و نظارت بهتر بر کار مدیران اجرایی
به حفظ و ارتقای شهرت کاری اعضای غیر موظف هیأت مدیره کمک می کند .شواهد تجربی محققان هم راستا با پیش
بینی های نظری ربرای مثال ،نظریه نمایندگی) از کاهش معنی دار هزینه نمایندگی به واسررطه افزایش حضررور مدیران غیر
موظف در هیأت مدیره حمایت می کنند .م ساله قدرت برخی مدیران اجرایی م ساله ای ا ست که ب سیاری از شرکت با آن
د ست به گریبان ه ستند .در ب سیاری شرکت ها ،قدرت زیادی به مدیران اجرایی واگذار شده ا ست ،به گونه ای که این
قدرت می تواند برای شرررکت زیان بار باشررد .برای حل این مشررکل در اکثر نقاط دنیا ،تعداد مدیران مسررتقل و حرفهای را
افزایش دادهاند ررضائی و حیدرزاده.)1393 ،
 .8.2پیشینه پژوهش
لی و تران ر ،)2019پژوهشی با عنوان اینکه "آیا و چگونه سیستم تقسیم سود سهام باعث کاهش اجتناب مالیاتی می شود"
را انجام دادند .تحقیقات آنها در کشور استرالیا انجام شد و بازه زمانی پژوهش فوه از سال  2009تا  2012بوده است .نتایج
این پژوهش نشان داد که شرکت هایی کمتر به اجتناب مالیاتی روی می آورند که سهم زیادی از سود قبل از مالیات خود
را به عنوان سود سهام توزیع می کنند و همچنین دارای مالکیت خارجی کمتری هستند.
کورمان و ولتا ر ،)2019به پژوهشررری با عنوان "تأثیر حاکمیت شررررکتی بر اجتناب مالیات شررررکتی" پرداختند .آنها در
پژوهش خود  ۷9مقاله را که در رابطه با حاکمیت شرررکتی و اجتناب مالیاتی بود بررسرری کردند .نتایج آنها نشرران داد که
حاکمیت شرکتی زمانی که خود را در قالب نظریه ذینفعان نشان دهد با اجتناب مالیاتی دارای رابطه مستقیم و معنادار است
اما نظریه کالسیک در حاکمیت شرکتی نتوانسته که به ور کامل از اجتناب مالیاتی جلوگیری کند.
اولیده ،ابیی و ابوالیه ر ،)2018پژوهشی با عنوان "تأثیر مالیات بر سیاست تقسیم سود" پرداختند .تحقیقات آنها در کشور
نیجریه بود .بازه زمانی این پژوهش فوه ی  ۵سرررال از سرررال  2011تا  201۵اسرررت .نتایج تحقیق نشررران داد که مالیات
شرکتها ،هیچ تأثیر روشنی بر سیاست تقسیم سود ندارد.
مک کالر ،بنیس ،ولز و گوندیر ر )2018پژوهشرری تحت عنوان "تأثیر سرریاسررت تقسرریم سررود سررهام بر اجتناب مالیاتی
شرکتها" پرداختند .آنها به ور کلی ،سود سهام شرکت ها را به سه دسته تقسیم از قبیل ،شرکت هایی که سود سهام را
با اعتبار مالیاتی پرداخت می کنند ،شرکت هایی که سود سهام را بدون اعتبار مالیاتی پرداخت می کنند و شرکت هایی
پرداختند که سود سهام پرداخت نمی کنند .نمونه پژوه شی شامل  4۷29شرکت -سال ی دوره  2004الی  201۵ا ست
تحقیقات آنها در شرررکت های کشررور اسررترالیا بود .نتایج پژوهش حاکی از آن بود که شرررکت های که سررود سررهام را با
اعتبار مالیاتی می پردازند به احتمال زیاد کمتر به اجتناب از پرداخت مالیات ،با نرخ مؤثر مالیات نقدی به میزان 1۶/9

درصررد بیشررتر از شرررکت های که سررود سررهام را بدون اعتبار مالیاتی می پردازند و  14/۷درصررد بیشررتر از شرررکت های
میپردازند که سود سهام نمی پردازند.
مومنی و همکاران ر ،)1398پژوهشی با عنوان "تأثیر کاهش سود سهام بر اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراه بهادار تهران" بوده اسررت .نمونه آماری این پژوهش شررامل  8۵شرررکت پذیرفته شررده در بورس اوراه بهادار
تهران در بازه زمانی  1390تا  139۶بوده اسرت .در این پژوهش ،با اسرتفاده از روح رگرسریون تابلویی نتایج نشران داد که
ارتباط منفی و معناداری بین تقسیم سود و اجتناب مالیاتی وجود دارد و علت وجود این ارتباط منفی ناشی از اقالم تعهدی
است نه اقالم نقدی.
امیرحسررینی و همکاران ر ،)139۷پژوهشرری با عنوان "تأثیر اندازه و اسررتقالل هیأت مدیره بر رابطه سررود سررهام پرداختی و
اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراه بهادار تهران" بوده ا ست .نمونه آماری پژوهش فوه شامل
 10۷شرکت پذیرفته شده در بورس اوراه بهادار تهران در بازه زمانی  138۶تا  139۵بوده است .در پژوهش فوه با استفاده
از روح رگرسیون چندگانه تابلویی نتایج نشان داده شد که سود سهام پرداختی ،اندازه و استقالل هیأت مدیره بر اجتناب
مالیاتی تأثیر منفی و معنی داری دارد.
غالمی و فقیه ر ،)139۶پژوهشرری با عنوان تأثیر اجتناب مالیاتی بر قدرت پیش بینی سررود در شرررکت های پذیرفته شررده در
بورس اوراه بهادار تهران انجام دادند .نمونه آماری پژوهش فوه شررامل  99شرررکت پذیرفته شررده در بورس در ی بازده
زمانی  1392-1384به صرررورت تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی بوده و نتایج نشررران داد که اجتناب مالیاتی قدرت پیش
بینی سرررود را کاهش می دهد به بیانی دیگر ،اگرچه اجتناب مالیاتی منجر به افزایش جریان های نقدی آینده گردیده اما
ممکن است به دلیل عدم قطعیت و تحقق آن از قدرت پیش بینی سود بکاهد.
صفری گرایلی و پودینه ر ،)139۵پژوه شی با عنوان "اجتناب مالیاتی و به موقع بودن اعالن سود در شرکت های پذیرفته
شده در بورس اوراه بهادار تهران" انجام دادند .نمونه آماری پژوهش فوه شامل  10۷شرکت پذیرفته شده در بورس در
ی بازده زمانی  1393-1389به صرررورت تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی بوده و نتایج نشررران داد که فعالیت اجتناب
مالیاتی ،سبب تأخیر در اعالن سود سابنه شرکت ها می گردد.
 .3فرضیههای پژوهش
باتوجه به مباحث پیشگفته ،مبانی نظری و پیشینه تحقیق ،فرضیه های پژوهش به شرح زیر است:

فرضیه :1بین سیاست های تقسیم سود سهام و سطح اجتناب مالیاتی شرکتها ،رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه :2بین اعضای غیرموظف هیأت مدیره و سطح اجتناب مالیاتی شرکتها ،رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه :3وجود اعضای غیرموظف هیأت مدیره ،اثر تعدیل کننده بر رابطه بین شرکتهایی که سود سهام بیشتری پرداخت
می کنند با سطح اجتناب مالیاتی شرکتها دارد.
 .4روش پژوهش
پژوهش حاضررر ،از منظر فرایند اجرا رنوع دادهها) پژوهش کمی ،از منظر منطق اجرا پژوهش اسررتقرایی ،از نظر بُعد زمانی،
پژوهش ولی و از منظر نتیجه اجرا ،پژوهش کاربردی اسرررت و با توجه به تجزیه و تحلیل روابم بین متغیرهای مسرررتقل و
واب سته از نوع همب ستگی می با شد .قلمرو مکانی ،این تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراه بهادار
تهران و قلمرو زمانی این تحقیق ،ی دوره های مالی  1399 -1393است که حائز معیار های شمول زیر باشند و ا العات
مورد نیاز برای محاسبه متغیرهای تحقیق را دارا باشند.
در این تحقیق برای همگن سازی جامعه آماری از روح حذف سی ستماتیک ا ستفاده شده ا ست .برای این منظور  ۵معیار
زیر در نظر گرفته شررده اسررت و در صررورتی که شرررکتی ،کلیه معیارها را احراز کرده باشررد به عنوان عضررو جامعه تحقیق
انتخاب شده است.
 به منظور قابل مقایسه بودن ا العات ،پایان سال مالی شرکتها منتهی به  29اسفندماه باشد. به منظور همگن بودن ا العات ،شرکتها از نوع سرمایه گذاری ،بیمهای و واسطهگری مالی نباشد. به منظور قابل یکنواخت بودن ا العات ،در ول دوره پژوهش ،تغییری در سال مالی نداشته باشند. شرکتها باید جزء شرکتهای حاضر در بورس اوراه بهادار تهران باشند. شرکتهایی که دارای زیان نباشند.با در نظرگرفتن این محدودیتها تعداد  108شرکت و  ۷۵۶سال – شرکت برای این پژوهش انتخاب شده ا ست .در این
پژوهش ،برای گردآوری داده های مورد نظر ،از روح کتابخانهای اسرررتفاده گردیده اسرررت .در بخش کتابخانهای ،مبانی
نظری پژوهش از مجالت تخصصی جمع آوری گردید و سپس داده های مورد نظر از صورتهای مالی شرکتهای منتخب
بورسی ،یاداشتهای توضیحی و با استفاده از سایت کدال سازمان بورس و اوراه بهادار استخراج شده است.
 .1.4روش تجزیه و تحلیل دادهها
در این تحقیق ،به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فر ضیه ها ،از مدل رگرسیون ا ستفاده شده است .داده های جمع
آوری شده با استفاده از نرم افزار در قالب فایل های ا العاتی تهیه شده و در نهایت پس از اعتبار مدل ،محاسبات آماری
و برآوردها با استفاده از نرم افزارهای آماری  Stata14و  Minitab19انجام می شود.

 .2.4مدل و متغیرهای مورد استفاده در پژوهش
در این پژوهش ،برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است .همچنین ،در این تحقیق،
از نرخ مؤثر مالیات نقدی ،برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی اسررتفاده شررده اسررت ،در این صررورت مدل رگرسرریون مورد
استفاده در زیر آورده شده است:
Cash ETR it = α0 + α1 DIVP it + α2 OUTSIDE it + α3 DIVP it * OUTSIDE% it + α4 SIZE it + α5 LEV it
+ α6 ROA it + α7 INTANGIBLE ASSET it + α8 TOTAL ACCRUALS it + α9 RDINT it + α10 CAPINT it
+ ε it

جدول  .1متغیرهای عملیاتی پژوهش
نام متغیر
نرخ مؤثر مالیات
نقدی

نماد متغیر

نوع
متغیر

Cash ETR

وابسته

DIVP

مستقل

OUTSIDE

مستقل

SIZE

کنترلی

ROA

کنترلی

شرح

نحوه تعیین /محاسبه

مالیات پرداختیt+1

از صورت سود و زیان و صورت

سود قبل از کسر مالیات سال قبلt

جریان وجه نقد شرکت ها

سود سهام مصوب
میانگین کل دارایی ها
سیاست تقسیم
سود

درصورتی که نتایج بدست آمده از

از گردح حساب سود انباشته و

نسبت فوه بزرگتر از میانگین باشد

ترازنامه شرکت ها

برابر با یک ،در غیر اینصورت برابر
با صفر
درصد مدیران
مستقل
اندازه شرکت
نرخ بازده دارایی-
ها

کنترلی

اهرم مالی

LEV

دارایی نامشهود

INTANGIBLEASSET

کنترلی

کل اقالم تعهدی

TOTALACCRUAL

کنترلی

گذاری در دارایی

کل اعضای هیأت مدیره
لگاریتم بیعی جمع دارایی ها

از ترازنامه شرکت ها

سود قبل از مالیات

از صورت سود و زیان و ترازنامه

کل داراییها

شرکت ها

جمع بدهیها
کل داراییها

شدت سرمایه
CAPINT

اعضای غیر موظف هیأت مدیره

کنترلی

ثابت

از سایت کدال بورس اوراه بهادار

کل داراییهای نامشهود
کل داراییها

از ترازنامه شرکت ها
از ترازنامه شرکت ها

سود خالص دوره منهای جریان

از صورت سود و زیان و صورت

وجه نقد عملیاتی دوره

جریان وجه نقد شرکت ها

مجموع دارایی های ثابت ناخالص

از ترازنامه و یاداشت های همراه

کل داراییها

صورت های مالی شرکت ها

شرکت های که دارای هزینه تحقیق
هزینه تحقیق و
توسعه

RDINT

کنترلی

و توسعه باشند ،برابر با یک و در

از یاداشت های همراه صورت های

غیر این صورت برابر با صفر خواهد

مالی شرکتها

بود

 .5یافتههای پژوهش
 .1.5آمارتوصیفی
مهم ترین شاخص مرکزی میانگین است که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص مناسبی برای نشان
دادن مرکزیت داده هاست .میانگین نرخ مؤثر مالیات نقدی در شرکت های نمونه19 ،درصد می باشد ،به عبارتی دیگر ،به
ازای هر  100ریال سررود رزیان) قبل از کسررر مالیات ،به ور متوسررم سررابنه 19ریال وجه نقد بابت مالیات پرداخت شررده
است .با توجه به اینکه تمام درآمدهای شرکت ممکن است مشمول مالیات نباشد ،در نتیجه این نرخ تحت تأثیر فعالیتهای
اجتناب مالیاتی شررکت قرار می گیرد .برای محاسربه نرخ قانونی مالیات شررکت ،با توجه به ماده  ۶قانون توسرعه ابزارها و
نهاد های مالی که در سال  1388تصویب و در سال  1389دستورالعمل مربو ه تصویب و ابالغ گردید؛ اقدام به تعیین نرخ
مالیات می شررود .نرخ مالیاتی شرررکت ها تا قبل از سررال  1388با نرخ  22/۵رسررازمان امورمالیاتی )143 :1391 ،و از سررال
 1389به بعد چنانچه سهام شناور شرکت حداقل  20درصد بوده با شد ،با نرخ  20درصد و در غیر اینصورت با نرخ 22/۵
درصد تعیین گردیده است .از آنجایی که نرخ قانونی مالیات برای شرکت های بورسی  22/۵درصد می باشد ،با توجه به
نتایج فوه مالحظه می گردد که میانگین نرخ مؤثر مالیات نقدی  3/۵درصرررد از نرخ قانونی مالیات کمتر اسرررت .بررسررری
بی شتر حاکی از این مطلب است که برخی از شرکت ها توانستند اجتناب مالیاتی نمایند و به رغم اینکه سود ده بودند و در
شرایم عادی باید مالیات پرداخت می نمودند ،کال از پرداخت مالیات شانه خالی نمودند .همچنین برخی از شرکت ها نیز
در برخی از سررال ها ،مالیات بیشررتری شررناسررایی و پرداخت نمودند که مبین آن اسررت که برخی از فعالیت ها نرخ مالیاتی
متفاوتی دارند و فعالیت های شرکت باعث شده مالیات بیشتری متوجه شرکت شود و به اصطالح سیاست معکوس اجتناب
مالیاتی اتخاذ نمودند .بی شترین مبلغ مالیات پرداختی در شرکت های نمونه متعلق به تاید واتر خاورمیانه ا ست زیرا اقدام به
پیش پرداخت مالیات نموده است .بزم به ذکر است که برای محاسبه سیاست تقسیم سود ،از نسبت سود سهام مصوب بر
میانگین کل داراییها ا ستفاده شده ا ست که میانگین نتایج حا صل در شرکت های نمونه برابر با  11در صد می با شد .در
پژوهش حاضر ،در صورتی که شرکت ها بیش از  11درصد سود سهام تقسیم نمایند عدد  1در غیر اینصورت عدد صفر
خواهد شد .میانگین سیاست تق سیم سود در شرکت های نمونه  41در صد است ،یعنی  41در صد شرکت ها بابتر از 11
درصررد سررود سررهام پرداخت کرده اند و مابقی کمتر از  11درصررد سررود به سررهامداران پرداخت کرده اند .بابترین سررود
پرداختی در شرکتهای نمونه متعلق به شرکت سیمان بهبهان می با شد .همچنین به ور متو سم  ۶۵در صد اع ضای هیأت
مدیره ،غیر موظف هستند .از رف دیگر جدول ذیل بیانگر این است که  ۵3درصد دارایی های شرکتهای مورد بررسی
از محل بدهیها تأمین مالی شده اند .همچنین متوسم سودآوری شرکتها که از تقسیم ،سود قبل از کسر مالیات بر کل
دارایی ها محا سبه گردیده ،نیز 18در صد ا ست .به ور متو سم  ۶هزارم در صد دارایی های شرکت های نمونه از دارایی
نام شهود ت شکیل شده ا ست و همچنین  43در صد از دارایی های شرکت نمونه را دارایی های ثابت ت شکیل می دهد که
بی شترین دارایی ثابت در شرکت های نمونه متعلق به سیمان بجنورد می با شد 39 .در صد شرکت های نمونه دارای هزینه
های تحقیق و توسعه می باشند و درنهایت  ۷.8۶رمیلیارد ریال) اقالم تعهدی در شرکت های نمونه موجود است.

آماره های توصررریفی متغیرهای کمّی پژوهش مورد بررسررری قرار گرفته و این آماره ها برای انجام آزمون های اسرررتنبا ی
مطلوب و مناسب هستند.
جدول  .2نتایج آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
نام متغیر
نرخ مؤثر
مالیات نقدی
سیاست
تقسیم سود

نماد

تعداد

میانگین

میانه

Cash ETR

۷۵۶

0/19

0/14

DIV

۷۵۶

0/41

-

انحراف معیار
0/44
0/49

چولگی
0/04
0/39

کشیدگی
2/82
1/1۵

کمترین
0
0/0000

بیشترین
0/9۷
1/0000

درصد
اعضای غیر
موظف هیأت

OUTSIDE

۷۵۶

0/۶۵

0/۶0

0/2۶

-1/12

3/9۵

0/0000

1/0000

مدیره
نرخ بازده
دارایی
اهرم مالی
اندازه
شرکت
داراییهای
نامشهود

ROA

۷۵۶

0/18

0/1۵

0/13

1/03

3/89

0/0000

0/۶۷

LEV

۷۵۶

0/۵3

0/۵4

0/19

-0/30

2/۵8

0/01

0/9۵

SIZE

۷۵۶

0/91

0/84

0/13

0/3۶

1/43

0/۶4

1/14

INTANGIB
LE ASSET

۷۵۶

0/00۶

0/001

0/01

4/09

2۷/۶3

0/0000

0/11

شدت سرمایه
گذاری در
دارایی های

CAPINT

۷۵۶

0/43

0/39

0/2۷

2/92

32/0۵

0/0000

1/2۵

ثابت
هزینه تحقیق
و توسعه
اقالم تعهدی

RD

۷۵۶

TOTAL
ACCRUAL

۷۵۶

0/39

-

e +10

e +9

۷/8۶

1/21

0/49

0/44

1/19

1/4۶ e +12

۶/۷۷94

134/۷0

0/0000

1/0000

+13

+13

-1/2۷e

2/۵1e

 .2.5آمار استنباطی
 .1.2.5آزمون ریشه واحد

قبل از آزمون فرضیه های پژوهش ،بزم است مانایی متغیرهای وابسته ،مستقل و کنترلی پژوهش مورد بررسی قرار بگیرد .به
منظور ا مینان از نتایج پژوهش و سررراختگی نبودن روابم موجود در رگرسررریون و معنی دار بودن متغیرها ،آزمون مانایی و
محاسبه ریشه واحد متغیرهای پژوهش انجام شد .برای آزمون مانایی متغیرهای پژوهش ،روح لوین ،لین و چو مورد استفاده
قرار می گیرند ربالتاجی )200۵،که در جدول شماره ر )3نشان داده می شود.

جدول  .3نتایج آزمون ریشه واحد لوین ،لین و چو
متغیر

نماد

احتمال

نتیجه

نرخ مؤثر مالیات نقدی

Cash ETR

0/0000

ماناست -ریشه واحد وجود ندارد

OUTSIDE

0/0000

ماناست -ریشه واحد وجود ندارد

درصد اعضای غیر موظف هیأت
مدیره
حاصل ضرب سیاست تقسیم
سود در درصد اعضای غیر

DIV*OUTSIDE

0/0000

ماناست -ریشه واحد وجود ندارد

موظف هیأت مدیره
اندازه شرکت

SIZE

0/0000

ماناست -ریشه واحد وجود ندارد

نرخ بازده دارایی ها

ROA

0/0000

ماناست -ریشه واحد وجود ندارد

اهرم مالی

LEV

0/0000

ماناست -ریشه واحد وجود ندارد

دارایی نامشهود

INTANGIBLE
ASSET

0/0000

ماناست -ریشه واحد وجود ندارد

CAPINT

0/0000

ماناست -ریشه واحد وجود ندارد

TOTAL
ACCRUAL

0/0000

ماناست -ریشه واحد وجود ندارد

شدت سرمایه گذاری در دارایی
های ثابت
اقالم تعهدی

 .2.2.5آزمون نرمال بودن مقادیر باقی ماندهها

فرررض دیگررر ایررن اسررت کرره جمررالت خطررا بایررد از توزیررع نرمررال برخرروردار باشررد .براسرراس قضرریه حررد مرکررزی،
چنانچه تعرداد مشراهدات افرزایش یابرد و بره سرمت بری نهایرت میرل کنرد ر )n>30توزیرع آنهرا بره سرمت توزیرع نرمرال
میررل خواهررد کرررد رگجراترری ر پررورتر .)2009 ،همچنررین در ایررن تحقیررق برره منظررور ا مینرران از برقررراری شرررط فرروه ،از
ازمون جارک برا استفاده شده است که نتایج آن در جدول  4مشاهده می شود.
جدول  .4نتایج آزمون نرمال بودن جمله خطا
مدل

آماره جارک برا

احتمال

نتیجه

1

3/40

0/182

تأیید نرمال بودن جزء خطا

2

3/83

0/142

تأیید نرمال بودن جزء خطا

3

4/23

0/120

تأیید نرمال بودن جزء خطا

در جدول  4مشاهده می شود ،سطح معناداری آزمون جارک برا برای هر سه مدل تحقیق بیشتر از  ۵درصد است .بنابراین
می توان ادعا کرد فرض صفر ،یعنی نرمال بودن اجزای خطا رد نمی شود؛ در نتیجه ،اجزای خطای مدل ها از توزیع نرمال
برخوردارند رگجراتی ر پورتر.)2009 ،

 .3.2.5عدم وجود همخطی
همخطی به معنای وجود رابطه شرردید بین متغیرهای مسررتقل موجود در مدل می باشررد .در این مطالعه برای بررسرری عدم
وجود هم خطی از شاخص عامل تورم واریانس ر )VIFاستفاده می شود .زمانی که شاخص عامل تورم واریانس کمتر از
 10باشد نشان دهنده عدم وجود همخطی می باشد .نتایج حاصل از این آزمون در جدول ر )۵ارائه شده است:
جدول  .5نتایج آزمون همخطی
مدل 1

مدل 3

مدل 2

شاخص

نام متغیر

DIV

سیاست تقسیم سود

1/VIF
0/۶9

VIF
1/4۵

1/VIF
0/۶8

VIF
1/4۶

1/VIF
0/10

VIF
9/۵1

OUTSIDE

درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره

-

-

0/91

1/10

0/۶1

1/۶2

-

-

-

-

0/10

9/90

SIZE

اندازه شرکت

0/94

1/0۶

0/93

1/0۷

0/93

1/0۷

ROA

نرخ بازده دارایی ها

0/۵4

1/84

0/۵4

1/84

0/۵4

1/84

LEV
INTANGIBLE
ASSET

اهرم مالی

0/۶8

1/4۷

0/۶۶

1/۵0

0/۶۶

1/۵1

دارایی نامشهود

0/90

1/12

0/89

1/12

0/89

1/12

0/8۷

1/1۵

0/8۵

1/1۷

0/8۵

1/1۷

اقالم تعهدی

0/9۵

1/0۵

0/9۵

1/0۵

0/9۶

1/0۵

هزینه تحقیق و توسعه

0/93

1/0۷

0/92

1/09

0/92

1/09

DIV*OUTSIDE

CAPINT

حاصل ضرب سیاست تقسیم سود در
درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره

شدت سرمایه گذاری در دارایی های

TOTAL
ACCRUAL
RD

ثابت

جدول ر )۵نشان می دهد که میزان عامل تورم واریانس متغیرهای مستقل و کنترلی در اکثر موارد در محدوده مجاز کمتر از ۵
است .تنها در مورد مدل  3و در خصوص متغیرهای سیاست تقسیم سرود و اعضرای غیرر موظرف هیرأت مردیره کره متغیرهرای
ضربی هستند میزان عامل تورم واریانس بیش از  ۵است که نشان از وجود هم خطی دارند و نیاز به رفع آن می باشرد لریکن برا
توجه به آنکه این دو متغیر از متغیرهای اصلی هستند که نمی توان آنها را حذف کرد و ایرن نکتره کره اسرتفاده از روح پانرل،
همخطی را رفع می کند ،تخمین مدل با استفاده از پنل مشکل را رفع خواهد کرد رآلیسون.)2012 ،
 .4.2.5بررسی وجود خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس بین جمالت باقی مانده
برررای بررسرری اسررتقالل برراقی مانررده از آزمررون وولرردریج اسررتفاده شررده اسررت .وولرردریج جرردولی را تهیرره کرررده کرره
مرری ترروان از آن اسررتفاده کرررد و وجررود خررود همبسررتگی را مشررخص نمررود ربالترراجی .)200۵ ،همچنررین برررای بررسرری
ناهمسررانی واریررانس هررا از آزمررون بررروح پاگرران اسررتفاده شررده اسررت ربالترراجی .)200۵ ،نتررایج حاصررل از ایررن آزمررون
در جدول ر )۶ارائه شده است:

جدول  .6نتایج آزمون ناهمسانی واریانس و خود همبستگی باقیماندهها
آزمون خود

آزمون ناهمسانی
واریانس
فرضیه

همبستگی

ناهمسانی

(بروش پاگان)

خود همبستگی

(وولدریج)

واریانس

F
آماره

احتمال

F
آماره

احتمال

3/8۵

0/0۵2

وجود ندارد

فرضیه اول

2۷/09

0/000

وجود دارد

0/04

وجود دارد

فرضیه دوم

۵ /4

0/000

وجود دارد

4/23

0/۶۷۷

وجود ندارد

فرضیه سوم

212/43

0/000

وجود دارد

0/1۷4

با توجه به وجود ناهمسانی در هر سه فرضیه و وجود خود همبستگی در فرضیه دوم از روح حداقل مربعات تعمیم یافته به
عنوان رفع ناهمسانی واریانس و خود همبستگی باقیماندهها استفاده می شود.
 .3.5نتایج حاصل از فرضیهها
برای این که بتوان مشخص نمود که آیا استفاده از روح داده های تابلویی رپانل) در برآورد مدل مورد نظر کارآمد خواهد
بود یا روح داده های تلفیقی رپولد) ،از آزمون  Fلیمر استفاده می شود .در این آزمون پذیرح فرضیه  H0بیانگر استفاده از
روح داده های تلفیقی و رد آن استفاده از روح داده های پانل را توصیه می کند رگجراتی ر پورتر .)2009 ،نتایج حاصل
از این آزمون در جدول ر )۷ارائه شده است:
جدول  .7نتایج آزمون  Fلیمر به تفکیك الگو
مدل 1

مدل 3

مدل 2

آماره F

احتمال

آماره F

احتمال

آماره F

احتمال

4/۵۵

0/0000

4/4۶

0/0000

4/43

0/0000

داده های پانل رتابلویی)

داده های پانل رتابلویی)

داده های پانل رتابلویی)

با توجه به نتایج بدسررت آمده در جدول شررماره  ،۷در هر سرره مدل ،سررطح معنی داری آزمون  Fلیمر کمتر از  0/0۵اسررت
بنابراین ،برای برآورد مدل از روح داده های پانل استفاده شده است.
در ادامه به منظور اینکه مشرررخص گردد کدام روح راثرات ثابت و یا اثرات تصرررادفی) برای برآورد مناسرررب تر اسرررت
رت شخیص ثابت یا ت صادفی بودن تفاوت های واحدهای مقطعی) از آزمون ها سمن ا ستفاده می شود .در آزمون ها سمن
درصرورتی که فرض  H0رد شرود از روح اثرات ثابت و اسرتفاده از رگرسریون حداقل مربعات معمولی و درصرورتی که
فرض  H0رد نشرررود از روح اثرات تصرررادفی و اسرررتفاده از رگرسررریون حداقل مربعات تعمیم یافته بهره گرفته می شرررود
رگجراتی ر پورتر .)2009 ،نتایج حاصل از این آزمون در جدول ر )8ارائه شده است:

جدول  .8نتایج آزمون هاسمن به تفکیك الگو
مدل 2

مدل 1

آماره 𝟐𝝌

احتمال

20/8۶

0/0000

آماره

𝟐

𝝌

مدل 3
احتمال

21/۷9

اثرات ثابت

آماره

0/0000

𝟐

𝝌

21/28

اثرات ثابت

احتمال
0/0000

اثرات ثابت

در جدول شماره  8مشاهده می شود که سح معنی داری مربوط به آزمون هاسمن کمتر از  0/0۵است و نشان می دهد که
برای برآورد مدل باید از آزمون اثرات ثابت استفاده شود.
نتایج حاصل از برآورد الگوهای فوه در جدول ر )9ارائه شده است:
جدول  .9نتایج فرضیات
Dependent
Variable
Method
Periods included
Cross-sections
included
Total observations

مدل 1

مدل 2

مدل 3

Panel GLS
1399
1393

Panel GLS
1399
1393

Panel GLS
1399
1393

108

108

108

۷۵۶

۷۵۶

۷۵۶

مقدار

معنی

z

داری

ضریب ر)β

مقدار

معنی

ضریب ر)β

مقدار

معنی

متغیر

ضریب ر)β

Constsnt

-0/۷۵

-3/۷۷

DIV

-0/18

-4/33

0/00

OUTSIDE

_

_

_

0/4۶

DIV*OUTSIDE

_

_

_

_

_

SIZE

0/40

2/4۷

0/01

0/23

1/39

0/1۶

ROA

-1/28

-۵/۷3

0/00

-1/3۷

-۶/19

0/00

-1/30

LEV
INTANGIBLE
ASSET
CAPINT
TOTAL
ACCRUAL
RD

1/0۵

۶/4۶

0/00

1/1۵

۷/41

0/00

1/13

۷/21

-8/3۷

-3/04

0/00

-۷/91

-2/9۵

0/00

-۷/40

-2/۷8

0/00

0/3۷

3/94

0/00

0/31

3/29

0/00

0/32

3/48

0/00

-4/۶۶e -14

-1/2۶

0/20

-4/2۵e -14

-1/93

0/0۵3

-4/4۵e -14

-1/99

0/04

0/13

3/24

0/00

0/12

3/3۵

0/00

0/12

3/28

0/00

z

داری

z

داری

-۵/13

0/00

0/00

-0/90

-4/80

0/00

-1/09

0/49

-0/19

-4/۶9

0/00

0/08

0/۶9

4/۵0

0/00

0/۶3

4/8۶

0/00

_

-0/42

-2/30

0/02

0/28

1/۶۶

0/09

-۵/81

0/00
0/00

ضریب تعیین

0/18

0/19

0/19

ضریب تعیین تعدیلی

0/1۷

0/18

0/18

آماره  Fفیشر

18/۵۵

1۷/41

1۵/9۷

احتمال -آماره  Fفیشر

0/0000

0/0000

0/0000

ضرریب ر )βو سرطح معنی داری متغیر سریاسرت تقسریم سرود برای مدل اول که مربوط به آزمون فرضریه یک میباشرد به
ترتیب برابر با  -0/18و  0/000اسررت و نشرران می دهد این تأثیر منفی و معنادار اسررت .همچنین با توجه به جدول ،مالحظه
می شود که اندازه شرکت با نرخ مؤثر مالیات نقدی در فرضیه اول ،دارای رابطه مثبت و معنی داری می باشد .دو دیدگاه
در مورد رابطه بین نرخ مؤثر مالیاتی و اندازه شرکت وجود دارد که شامل نظریه هزینه سیاسی و نظریه قدرت سیا سی می
با شد .به موجب نظریه هزینه سیا سی ،شرکت های بزرگتر ،قربانی فعالیت های دولتمردان شده و موظف به انتقال ثروت
ه ستند .در مقابل ،نظریه قدرت سیا سی بیانگر این ا ست که شرکت های بزرگتر در برنامه ریزی مالیاتی و سازمان دهی
کردن خود برای نیل به صررررفه جویی مالیاتی بهی نه ،به نفع خود مدیریت کنند .بنابراین نتایج پژوهش فوه با نظریه هزینه
سیاسی و همچنین با یافته های لی و تران ر ،)2019غالمی و فقیه ر )139۶مطابقت دارد اما با یافته های مک کلر و همکاران
ر )2018و صفری گرایلی و پودینه ر )139۵مطابقت ندارد.
از سوی دیگر ،اهرم مالی ن شان دهنده توانایی شرکت در بازپرداخت بدهی ها ،خصوصا بدهی های بلندمدت است .منافع
مالیاتی از عواملی اسررت که راهکار تأمین مالی را تحت تأثیر قرار می دهد .در این حالت ،مدیریت برای رسرریدن به سررطح
معینی از بدهی ،صررورت های مالی را دسررتکاری می کند .در نتیجه ،سررطح بابی بدهی ها ،هزینه بهره را افزایش و سررود
شرررکت را کاهش می دهد که این به نوبه خود هزینه مالیات شرررکت را کاهش می دهد .نتایج جدول ر )9نشرران می دهد
که بین متغیر اهرم مالی با نرخ مؤثر مالیات نقدی در هر سه فر ضیه ،رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و با افزایش مبلغ
مالیات بر درآمد ،شرکت ها برای پرداخت مالیات اقدام به تأمین مالی را ستقراض یا صدور انواع اوراه) می کنند که این
امر باعث اهرمی شرردن شرررکت می شررود .بنابراین پژوهش فوه با یافته های مک کلر و همکاران ر ،)2018غالمی و فقیه
ر )139۶و صررفری گرایلی و پودینه ر )139۵مطابقت ندارد .همچنین با مشرراهده جدول ر )9مالحظه می شررود که بین متغیر
نرخ بازده سهامداران با نرخ مؤثر مالیات نقدی در هر سه فر ضیه رابطه منفی و معنی داری وجود درد و همچنین بین متغیر
کل اقالم تعهدی با نرخ مؤثر مالیات نقدی در فرضررریه سررره رابطه منفی و معنی داری وجود دارد .به عبارتی وجود اقالم
تعهدی ،د ست مدیریت را برای مدیریت سود باز می کند تا مدیریت بتواند با بی شتر ن شان دادن هزینه ها ،مالیات کم تری
پرداخت نماید .همچنین بین متغیر دارایی های نامشررهود با نرخ مؤثر مالیات نقدی در هر سرره فرضرریه ،رابطه منفی و معنی
داری وجود دارد و شرررکتهای بزرگتر بیشررتر از شرررکتهای کوچکتر اقدام به اجتناب مالیاتی می کنند .نتایج پژوهش
فوه با نظریه قدرت سیاسی مطابقت دارد .از رفی دیگر ،متغیر شدت سرمایه گذاری در دارایی ثابت با نرخ مؤثر مالیات
نقدی در هر سرره فرضرریه دارای رابطه مثبت و معنی داری اسررت و زمانی که نرخ مالیات پرداختنی افزایش می یابد ،چون
انتقال ثروت از سهامداران به سوی دولت است ،و صرف جویی مالیاتی از انگیزه های مدیریتی برای دریافت پاداح است،
بنابراین مدیریت ،سود قبل از مالیات را در دارایی های ثابت رمنا ق محروم) سرمایه گذاری می کند.
همچنین هزینه تحقیق و تو سعه در هر سه فر ضیه دارای رابطه مثبت و معنی داری می با شد .به عبارتی ،مدیری که به دنبال
بهبود میزان فروح شرکت خود باشد در درجه اول به فکر افزایش نرخ رشد فروح می باشد و در نتیجه ،در هزینه تحقیق
و تو سعه ظرفیت تولیدی شرکت سرمایه گذاری می کند و منابع را به این سمت سوه می دهد .پس از این ،از آنجا که

معموب سود شرکت مورد توجه استفاده کنندگان ا العات قرار می گیرد ،مدیر باید در فکر افزایش رقم مزبور نیز باشد و
در نهایت چون سررود شرررکت افزایش یافته اسررت بنابراین مبلغ مالیات پرداختی توسررم شرررکت افزایش می یابد .همچنین
نتایج مقادیر آماره  Fنشرران می دهد که رابطه در سررطح ا مینان  9۵درصررد از لحاظ آماری معنادار اسررت .مقدار ضررریب
تعیین تعدیل شده گویای این است که  1۷درصد تغییرات متغیر وابسته توسم متغیرهای توضیحی بیان می شود رگجراتی ر
پورتر.)2009 ،
نتایج آزمون فرضرریه دوم پژوهش که به بررسرری ارتباط بین اعضررای غیر موظف هیأت مدیره و اجتناب مالیات شرررکتی
میپردازد نشرران میدهد که ضررریب ر )βو سررطح معنی داری متغیر اعضررای غیر موظف هیأت مدیره که به ترتیب برابر با
 0/4۶و  0/00می باشرررد ،رابطه مثبت و معنی داری بین اعضرررای غیر موظف هیأت مدیره و نرخ مؤثر مالیات نقدی وجود
دارد .نتایج مقادیر آماره  Fنشررران می دهد که رابطه در سرررطح ا مینان  9۵درصرررد از لحاظ آماری معنادار اسرررت .مقدار
ضریب تعیین تعدیل شده گویای این ا ست که  18در صد تغییرات متغیر واب سته تو سم متغیرهای تو ضیحی بیان می شود
رگجراتی ر پورتر.)2009 ،
نتایج آزمون فرضیه سوم که به بررسی رابطه اینکه آیا وجود اعضای غیر موظف هیأت مدیره ،اثر تعدیل کننده در شرکت-
هایی که سود سهام بیشتری تقسیم می کنند با اجتناب از پرداخت مالیات شرکتی دارد میپردازد نشان میدهد که ضریب
ر )βو سطح معنی داری اعضای غیر موظف هیأت مدیره در شرکت های که سود سهام بیشتری تقسیم می کنند به ترتیب
برابر با  -0/42و  0/02می باشد .این نتیجه بیانگر آن است که وجود اعضای غیر موظف هیأت مدیره در شرکت های که
سود سهام بیشتری پرداخت می کنند با نرخ مؤثر مالیات نقدی دارای اثر تعدیل کننده و رابطه منفی و معنی داری دارد.
نتایج مقادیر آماره  Fنشان می دهد که رابطه در سطح ا مینان  9۵درصد از لحاظ آماری معنادار است .مقدار ضریب تعیین
تعدیل شده گویای این است که  18درصد تغییرات متغیر وابسته توسم متغیرهای توضیحی بیان می شود رگجراتی ر پورتر،
.)2009
 .6نتیجهگیری
در این پژوهش ،به بررسی تأثیر سیاست های تقسیم سود سهام پرداختنی و نقش مدیران غیر اجرایی بر اجتناب از پرداخت
مالیات در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراه بهادار تهران پرداخته شده است .نتیجه حاصل از آزمون فرضیه اول حاکی
از وجود رابطه منفی و معنادار بین سیاست تقسیم سود و اجتناب مالیات شرکتی است .علت وجود رابطه منفی را می توان
به این دلیل دانست که از آنجایی که سهامداران ،مخالف انتقال منابع از شرکت به سوی دولت هستند و از رفی پاداح
مدیران براساس عملکردشان تعیین می شود ،مدیران سعی دارند تا خواسته های سهامداران را جلب کنند .پس یکی از
راهبرد های مدیران ،مدیریت مالیات است و مدیران باید به مضرات اجتناب از پرداخت مالیات توجه کنند زیرا می تواند
بر حُسن شهرت شرکت لطمه وارد کند .نتایج فرضیه اول با یافته های لی و تران ر ،)2019یقپینیوا ر ،)2018مک کلر و
همکاران ر ،)2018مارتین هولمن و همکاران ر ،)200۵مومنی و همکاران ر ،)1398جمالیان پور و همکاران ر ،)139۷کاشانی

پور و همکاران ر ،)1388خدامی پور و همکاران ر ،)1392گلستانی و همکاران ر )1393مطابقت دارد .اما با یافته های بلویین
و همکاران ر )2004و آمرومین و همکاران ر )200۵مطابقت ندارد.
در فرضیه دوم به بررسی رابطه بین اعضای غیر موظف هیأت مدیره بر اجتناب مالیاتی شرکتی پرداخته شد .نتایج حاصل از
آزمون فر ضیه دوم حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین اع ضای غیر موظف هیأت مدیره و اجتناب مالیاتی می با شد.
علت وجود رابطه مثبت را می توان اینگونه تف سیر کرد که هر چقدر تعداد اع ضای غیر موظف هیأت مدیره بی شتر با شد از
رویکرد فر صت لبانه مدیریت جلوگیری می شود .نتایج فر ضیه دوم با یافته های امینی و همکاران ر )1394و ناگروهو و
آگوستا ر )201۷مطابقت ندارد اما با نظریه نمایندگی و با یافته های لی و میدو ر )201۷مطابقت دارد.
در فرضرریه سرروم به این موضرروع پرداخته شررد که وجود اعضررای غیرموظف هیأت مدیره ،اثر تعدیل کننده بر رابطه بین
شرکتهایی که سود سهام بی شتری پرداخت می کنند با سطح اجتناب مالیاتی شرکتها دارد .نتایج حا صل ن شان داد که
منفعتی در اجتناب از مالیات وجود دارد ،که حتی حضررور اعضررای غیر موظف هیأت مدیره و پرداخت سررود سررهام بیشررتر
توانسرررته از اقدامات مدیریت در مدیریت کردن مالیات جلوگیری کنند .بنابراین نتایج پیشرررگفته با یافته های مک کلر و
همکاران ر )2018و آنگ و همکاران ر )2000مطابقت دارد.
با توجه به نتایج پژوهش ،پیشنهادهای کاربردی زیر را ارائه کرد:
 با توجه به نتایج این تحقیق مبنی بر وجود رابطه منفی و معنادار بین نرخ مؤثر مالیاتی و سرریاسررت تقسرریم سررود رفرضرریه
اول) ،به سهامداران ،تحلیلگران و سرمایه گذاران بازارهای مالی تو صیه می شود در صورت تمایل به دریافت سود
سهام بیشتر ،اقدام به سرمایه گذاری در شرکتهایی نمایند که نرخ مؤثر مالیاتی پایین تری دارند.
 به سهامداران پی شنهاد می گردد هنگام انتخاب شرکت مورد نظر از سیا ست سود تق سیمی آن شرکت و عواملی که
ممکن است بر آن اثرگذار باشد ،ا العات بیشتری کسب کنند .زیرا دانستن این ا العات باعث اتخاذ تصمیم بهتر در
خصوص سرمایه گذاری و افزایش ارزح دارایی های سرمایه گذار و رشد و شکوفایی بازار سرمایه می گردد.
 با توجه به نتایج پژوهش مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین اع ضای غیر موظف هیأت مدیره بر اجتناب مالیات شرکتی
رفرضرریه دوم) ،به هیأت مدیره شرررکتها پیشررنهاد می شررود که برای کاهش اجتناب مالیاتی شرررکتها ،تمرکز در زمینه
حاکمیت شرکتی را مورد توجه قرار داده و جنبه های دیگر حاکمیت شرکتی مد نظر قرار بگیرد و به حقوه دولت به
عنوان یکی از گروه های ذینفع توجه شود تا تعهدات مالیاتی برآورده شود ،بنابراین می توان با ایجاد حاکمیت شرکتی
مناسررب با تشررویق و حتی الزامی کردن کاربرد سررازوکارهای های آن بوسرریله بورس اوراه بهادار ،نسرربت به وصررول
درآمدهای مالیاتی اقدام نمود که از منابع مهم درآمدی کشور محسوب می شود.
پیشنهاد برای پژوهش های آینده به شرح زیر است:
 در پژوهش حا ضر ،برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی از میانگین نرخ مؤثر مالیات نقدی که از تق سیم مالیات پرداختی
به سود قبل از مالیات سال قبل است ا ستفاده شد .پی شنهاد می شود در تحقیقات آتی برای محا سبه اجتناب مالیاتی ،از

 همچنین به منظور. مانند نرخ مؤثر مالیات دفتری و اختالف مالیات ابرازی و قطعی ا ستفاده شود،معیارهای دیگری نیز
.محاسبه اجتناب مالیاتی از دوره های چند ساله استفاده شود
. بررسی موضوع کاهش مالیات و اجتناب مالیاتی از منظر نظریه های اخاله و نظریه ذینفعان
 در. از اعضررای غیر موظف هیأت مدیره به عنوان شرراخص اصررول حاکمیت شرررکتی اسررتفاده شررد، در این پژوهش
 کمیتههای، دوگانگی مدیریت، سرمایه گذاران نهادی،پژوهشهای آتی از سایر شاخص های نظیر اندازه هیأت مدیره
.حسابرسی و حسابرسان داخلی استفاده شود تا تأثیر حاکمیت شرکتی بر اجتناب مالیاتی مورد آزمون قرار گیرد
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