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 چکیده

 بورس رد شده  پذیرفته هایشرکت  در مالیاتی اجتناب بر سهام  سود  تقلیل تاثیر بررسی  پژوهش این از هدف

 بورس در شده  پذیرفته شرکت  90 از مرکب ای نمونه شامل  استفاده  مورد هایهداد. است  تهران بهادار اوراق

 از ها،فرضیه  آزمون و هاداده تحلیل و تجزیه برای. است  1396 تا 1392 هایسال  طی در تهران، بهادار اوراق

. اسییت شییده اسییتفاده ثابت اثرات الگوی با ترکیبی هایداده روش به متغیره چند خطی رگرسیییون الگوی

 اجتناب سطح بر سهام سود پرداخت که است این از حاکی درصد 95 اطمینان سطح در اول فرضیه هاییافته

ستقیمی  تاثیر ها،شرکت  مالیاتی ست  معناداری سطوح  به توجه با و دارد م  ماریآ لحاظ از تاثیر این آمده، بد

 هاینک بر مبنی پژوهش اول فرضیه  ،آمده بدست  معناداری سطح  و ضرایب  به توجه با رو این از. است  معنادار

 هاییافته. شییودمی پذیرفته دارد، معناداری تاثیر هاشییرکت مالیاتی اجتناب سییطح بر سییهام سییود پرداخت

ضیه  صد  95 اطمینان سطح  در دوم فر ست  این از حاکی در  و سهام  سود  پرداخت بین تعامل ضریب  که ا

 نفعالیا و تعاملی ضرایب  که دهدمی نشان  هاشرکت  لیاتیما اجتناب سطح  بر آن تاثیر و مدیرههیأت استقالل 

شد، می منفی متغیرها بین ساس  بر نمونه توزیع در که با ستقالل  ا شی ک تاثیر یک شرکت،  مدیرههیأت ا  بر اه

. شود می دیده مدیرههیأت استقالل  و سهام  سود  پرداخت بین تعامل از ناشی  هاشرکت  مالیاتی اجتناب سطح 

 اسییتقالل اینکه بر مبنی پژوهش دوم فرضیییه آمده، بدسییت معناداری سییطح و ضییرایب به وجهت با رو این از

 یرفتهپذ دارد، معناداری تاثیر هاشرکت  مالیاتی اجتناب سطح  و سهام  سود  پرداخت بین رابطه بر مدیرههیئت

 .  شودمی

 

 مدیرههیأت استقالل ، سهام سود پرداخت ، مالیاتی اجتناب کلیدی: های اژهو


