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چکیده

هدف این پژوهش ،بررسی تأثیر چرخۀ عمر بر اجتاب مالیاتی شرکتها است .براساس مبانی نظری موجود ،شرکتها در مراحل مختلف

اجتناب مالیاتی نیز از آن مستثنا نیست .این پژوهش
چرخۀ عمر خود ،دارای برنامهریزیهای منحصر به فرد و متفاوتی هستند که میزان
ِ

کاربردی است و در آن ،از شیوۀ پسرویدادی استفاده شده است .بررسی متغیرهای پژوهش نیز با استفاده از اطالعات صورتهای مالی انجام
شد .دورۀ زمانی مطالعه ،شامل سالهای  1385تا  1394و نمونۀ برگزیده ،متشکل از  95شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است.

برای بررسی فرضیههای پژوهش از رگرسیون حداقل مربعات معمولی در نرمافزار  Eviewsنسخۀ  9و تحلیل واریانس یک طرفه در نرمافزار
 SPSSنسخۀ  22استفاده شد .یافتهها نشان داد که بین چرخۀ عمر و اجتناب مالیاتی شرکت رابطۀ معناداری وجود دارد .همچنین ،بین میزان

اجتناب مالیاتی در مراحل مختلف چرخۀ عمر شرکتها اختالف معناداری از نظر آماری در سطح  99درصد وجود دارد که این موضوع در مراحل

رشد و افول ،بیشتر و در مرحلۀ بلوغ ،کمتر است .نتیجۀ اصلی پژوهش را میتوان تأیی ِد نظریۀ منظورحسن 4و همکاران( )2016دانست .برمبنای

دیدگاه آنان ،اجتناب مالیاتی الگویی  Uشکل در مراحل چرخۀ عمر شرکت دارد که در مراحل رشد و افول ،برجستهتر و در دورۀ بلوغ کمتر رایج
است که یافتههای پژوهش نیز این امر را تأیید میکند.

کلیدواژهها :اجتناب ،مالیات ،چرخۀ عمر ،نرخ مؤثر مالیاتی ،بورس اوراق بهادار.

 .1مقدمه

چرخۀ عمر 5شركت ،يكي از ويژگيهاي اقتصادي است.

تکامل یک سازمان ،بهدلیل تغییر در عاملهای درونی و
انتخاب استراتژی و فشارهای رقابتی است
بیرونی ،ازجمله
ِ
که شرکت با آن روبهرو میشود؛ درنتیجه ،شركتها در مراحل

براساس تئوری چرخۀ عمر ،شركتها در مراحل مختلف از
ِ
نظر مالي و اقتصادي داراي نمودگرها و رفتارهاي خاصي

مختلف ،از نظر مالي و اقتصادي ،داراي برنامهریزیهای

مختلف شرکتها در مراحل مختلف چرخۀ عمر ،ناشی از

يك شركت ،تحتتأثیر مرحلهاي از چرخۀ عمر است كه

هستند(بیکسی .)2007 ، 6همچنین ،باتوجه به عکسالعملهای

متفاوتی هستند؛ به اين معنا كه ويژگيهاي مالي و اقتصادي
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شركت در آن قرار دارد(همان).

بهعالوه ،مبانی نظری و شواهد تجربی ،نشان میدهد

 .)2016از این رو ،انتظار میرود که بین اجتناب مالیاتی در

دهند یا به تعویق بیندازند .اجتناب مالیاتی ،1فرار مالیاتی،

داشته باشد .هدف اصلی این پژوهش نیز پاسخ به این سؤال

که شرکتها در تالشاند تا مالیات بر درآمد خود را کاهش

مراحل مختلف چرخۀ عمر شرکتها تفاوت معناداری وجود

مدیریت سود ،... ،ابزارهایی هستند که شرکتها ممکن است

خواهد بود که آیا بین میزان اجتناب مالیاتی در مراحل مختلف

استفاده کنند(عربصالحی و هاشمی.)86 :1393 ،

باتوجه به اهمیت موضوع پژوهش و اینکه تاکنون پژوهشی

درصورت لزوم ،بسته به وضعیت از آنها
برای کاهش مالیات،
ِ
از نظر مفهومی ،اجتناب از مالیات ،بهصورت کاهش

چرخۀ عمر شرکت تفاوت معناداری وجود دارد؟ همچنین،

در این زمینه انجام نگرفته است ،ضروری است که این مسئله

مالیاتهای صریح تعریف میشود(رساییان .)55 :1389 ،اجتناب

مورد بررسی قرار گیرد .در ادامه ،در ابتدا ،مبانی نظری و

تلقی میشود که ثروت را از دولت بهسهامداران شرکت منتقل

از آن نیز یافتهها و بحث و نتیجهگیری ارائه شده است.

از مالیات از دیدگاه سنتی ،یک فعالیت حداکثرکنندۀ ارزش

به عبارت دیگر ،اجتناب مالیاتی ،نوعی استفاده از
میکند .

پیشینۀ پژوهش و سپس روش پژوهش بیان شده است؛ پس

خألهای قانونی در قوانین مالیاتی برای کاهش مالیات تعریف

 .2مباني نظري پژوهش

گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق

ابزارهای صرفهجویی مالیات گفته میشود که منابع را از

میشود(عربصالحی و هاشمی .)87 :1393 ،این موضوع شفافیت

فعالیتهای اجتناب از پرداخت مالیات بهطور متداول به

بهادار را کاهش میدهد؛ زیرا فعالیتهای اجتناب از پرداخت

دولت به سهامداران انتقال میدهد(دسایی 7و دهارماپاال.)2006 ، 8

که بر محیط اطالعاتی شرکت تأثیر منفی میگذارد و باعث

استفادۀ قانونی از نظام مالیاتی برای منافع شخصی ،بهمنظور

و همکاران .)175 :1392 ،به عبارت دیگر ،اجتناب از پرداخت

خود قانون است ،تعریف کردهاند .صرفهجویی هزینۀ ناشی از

شرکت را کاهش میدهد(دیرنگ 2و همکاران.)63 :2015 ،

ضعف مالی شرکت باشد ،چراکه تأمین مالی ازطریق
برای
ِ

مالیات ،مستلزم پنهان کردن حقایق و معاملههای پیچیده است

کاهش شفافیت گزارشگری مالی شرکت میشود(پورحیدری

مالیات بهعنوان هر استراتژی تعریف میشود که بدهی مالیاتی
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شرکت در اجتناب مالیاتی مؤثر است(منظورحسن و همکاران،

عالوه بر آن ،باتوجه به اینکه شركتها در مراحل

مختلف ،از نظر مالي و اقتصادي داراي برنامهریزیهای
متفاوتی هستند ،این مسئله بر اجتناب مالیاتی شرکت نیز مؤثر

است(دریک .)2015 ،3از این رو ،میتوان بیان داشت که تفاوت
در استراتژی کسب و کار(هیگینز 4و همکاران ،)2015 ،فعالیتهای

سرمایهگذاری و اصول اقتصادی ،مانند جریانهای نقدی،

سود انباشته ،گردش دارایی و منابع ،قابلیتهای سازمانی و

ریسکپذیری(هلفت 5و پیتراف )2003 ،6در مراحل چرخۀ عمر

پاسترناک 9و ریکو ،)2008( 10اجتناب از پرداخت مالیات را

کاهش مقدار مالیات قابل پرداخت بهوسیلۀ ابزارهایی که در
فعالیتهای اجتناب از پرداخت مالیات میتواند مبلغی ارزشمند

بدهی ،به افزایش تعهدهای آتی شرکت منجر میشود(کیم

11

و همکاران .)2005 ،همچنین ،از آنجا که سپر مالیاتی ،شکلی از

حمایت مالیاتی است ،شرکتهایی که سپ ِر مالیاتی را بهکار
میبرند ،بدهی کمتری دارند و صرفهجویی جریان نقدی ناشی

از سپر مالیاتی میتواند جانشینی برای میزان بدهی شرکت

باشد(گراهام 12و توکر .)2006 ،13از اینرو ،میتوان انتظار داشت
که مدیران در راستای تحقق پاداشهای درنظر گرفتهشده

ازسوی سهامداران برای آنها ،انگیزۀ زیادی برای اجتناب

11. Kim, B.

8. Dharmapala, D.

5. Helfat, C. E.
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12. Graham, J. R.
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مالیاتی داشته باشند ،زیرا اجتناب مالیاتی ،به افزایش سود

نسبت سود تقسيمي در اين شركتها به-گونۀ معمول،
دارند.
ِ

منجر میشود(پورحیدری و همکاران.)1393 ،

تأمین مالي ناچيز است .بهعبارتي ،رابطۀ ( )IRR≤ Kبرقرار

خالص و کاهش جریانهای نقدی خروجی ناشی از مالیات

حداكثر  10درصد است و نرخ بازدۀ داخلي 11در قياس با نرخ

تئوري چرخۀ عمر شركت چنين فرض ميكند كه

است (دهدار .)1386 ،در این مرحله ،شرکت سطح به نسبت

زنده كه متولد ميشوند ،رشد ميكنند و ميميرند ،داراي

مخارج تحقیق و توسعه و اقالم تعهدی را دراختیار دارد که

شركتها و بنگاههاي اقتصادي ،همچون تمامي موجودهای
منحني عمر يا چرخۀ عمر هستند؛ اين سيستمهاي زنده در

هر مرحله از چرخۀ عمر خود داراي الگوهاي رفتاري خاص

باالتری از سرمایهگذاری ،مخارج سرمایهای ،رشد فروش،
به احتمال زیاد ،موجب بهوجود آمدن سطح باالتری از مالیات
معوق میشود(آودرستچ 12و فلدمن1996 ،13؛ دریک2015 ،؛ پوتربا

14

بهمنظور چيرگي بر مسائل آن دوره و مشكلهای مربوط به

و همکاران.)2011 ،

یافتههای پژوهشهای پیشین نیز بیانگر این است که واکنش

مرحله ،به تعویق درآمد برای رسیدن به هدف کاهش درآمد

چرخۀ عمر تفاوت معناداری با هم دارند(کرمی و عمرانی.)1389 ،

زیادی در مرحلۀ ظهور بهوجود میآید .درنتیجه ،مدیران در

انتقال از دورهاي به دوره ديگر هستند(ادیزس .)1989 ،1همچنین،

و پاسخ بازار سرمایه به اطالعات حسابداری در مراحل مختلف
در اقتصاد و مديريت ،چرخۀ عمر شركتها و مؤسسهها

به مراحلي تقسيم ميشود .در ادبيات اين علوم براي چرخۀ
عمر ،مدلهايي با چند مرحله ارائه شده است كه در چارچوب

اين مدلها ،مؤسسهها و شركتها ،باتوجه به هر مرحله از

حيات اقتصادي خود ،سياست و خطمشي مشخصي را دنبال

ميكنند که اين سياستها بهگونهاي در اطالعات حسابداري
آنها منعكس ميشود(قربانی .)1385 ،در حوزۀ حسابداري

نيز برخي از پژوهشگران ،مانند آنتونی 2و رامش،)1992(3

دریک( ،)2015معتقد است که بهطور کلی ،معاملههای این

فرصت تعویق مالیاتی
مشمول مالیات میانجامد ،از این رو،
ِ
این مرحله ،بهشدت بهدنبال استراتژیهای مالیاتی برای

افزایش درآمد آیندۀ شرکت هستند(هیگینز و همکاران.)2015 ،

مزیت رقابتی خود،
شرکتهای در این مرحله ،به منابع
ِ

ازجمله وجه نقد ،نوآوری و سرمایهگذاری و کنترل فعالیتهای

مالیاتی نیازمند هستند(کوئستر 15و همکاران)2013 ،؛ زیرا هرگونه
افزایش در سود ،پس از کسر مالیات ،به شرکت اجازه خواهد

داد که بهگونۀ مؤثری با شرکتهای دیگر در صنعت خود

رقابت کند(هلفت و پیتراف2003 ،؛ اسپنس .)1981 ،16همچنین ،هر

بررسي کردهاند .این پژوهشگران ،چهار مرحله را براي توصيف

نوآوری است(منظورحسن و همکاران.)2016 ،

( ،)2004تأثیر چرخۀ عمر شركت بر اطالعات حسابداري را

چرخۀ عمر شركت بهشرح زیر تبيين کردهاند .1 :مرحلۀ تولد
يا ظهور .2 ،7مرحلۀ رشد .3 ،8مرحلۀ بلوغ .4 ،9مرحلۀ افول يا

سكون.10

فاقد منابع سرمایۀ داخلی برای تأمین مالی سرمایهگذاری و
در مرحلۀ رشد ،اندازۀ شركت بيش از اندازۀ شركتهاي در

مرحلۀ ظهور بوده و ميزان فروش و درآمدها نسبت به مرحلۀ

ظهور بيشتر است .منابع مالي نيز بيشتر در داراييهاي مولد

در مرحلۀ ظهور ،بهگونۀ معمول ،ميزان داراييها در سطح

سرمايهگذاري شده و شركت دارای انعطافپذيري بيشتري در

عملياتي و سودآوري ،پايين است و شركتها براي تأمین

از شركتها بهگونۀ معمول ،بين  10درصد تا  50درصد در

نازلي قرار دارد .جريانهاي نقدي حاصل از فعاليتهاي
تحقق فرصتهاي رشد به نقدينگي بااليي نياز
مالي و
ِ

نسبت سود تقسيمي در اين طيف
شاخصهاي نقدينگي است.
ِ

نوسان است .نرخ بازدۀ داخلي نيز در اغلب موارد بر نرخ هزينۀ

13. Feldman, M.

9. Maturity or Stability Stage

5. Black, E. L.

1. Adizes, I.

14. Poterba, J. M.

10. Decline or Stagnation Stage

6. Jenkins, D. S.

2. Anthony, J. H.

15. Koester, A.

)11. Internal Rate of Return(IRR

7. Start-up or Emerging Stage

3. Ramesh, K.

16. Spence, M.

12. Audretsch, D.

8. Grow-up or Growth Stage

4. Sugianis, T.
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سوگیانیس ،)1996(4بلک )1998(5و جنکینس 6و همکاران

دالر اضافی در این مرحله بسیار ارزشمند است ،زیرا شرکت
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تأمین مالي فزوني دارد .بهعبارتي ،رابطۀ ( )IRR> Kبرقرار

معمول ،نرخ بازدۀ داخلي در اين شركتها ،معادل ،يا بيش از

نقدی و فرصتهای سرمایهگذاری اطمینان مدیران را افزایش

است(دهدار .)1386 ،در این مرحله ،شرکت با کاهش مخارج

باعث
بازارهای بزرگتر دراختیار شرکت است و این وضعیت ِ

2005؛ دیکینسون2011 ،11؛ دریک .)2015 ،همچنین در این مرحله،

در این زمینه ،پژوهشهای قبلی نشان میدهد که

معنا است که مدیریت بهجای تمرکز بر تصمیمگیری در

و داراییهای نامشهود را دراختیار دارد(احمد 1و جینان2011 ،2؛

و اساسیتر متمرکز است(کوئستر و همکاران .)2013 ،درنتیجه،

است(دهدار .)1386 ،ورود به این مرحله ،تغییرهای جریانهای

میدهد .در این مرحله ،فرصتهای بیشتری مانند دسترسی به
کاهش اجتناب مالیاتی میشود(ظهورحسن و همکاران.)2016 ،

شرکت در مرحلۀ رشد ،درصد باالتری از سرمایۀ در گردش

یانگ 3و هوانگ .)2004 ،4در این زمینه ،استفاده از داراییهای

کسب سود
مدیریت سرمایۀ در گردش بهتر ،به
نامشهود و
ِ
ِ
بیشتر منجر میشود و درنتیجه ،شرکت با فرصت قابل توجهی
کسب سود بیشتر روبهرو
برای اجتناب از مالیات و درنتیجه،
ِ
میشود(هانلون 5و هایتزمن.)2010 ،6

همچنین ،در طول دورۀ رشد ،مدیریت به درک بهتری

از محیطی که شرکت در آن کار میکند و منابعی که

سرمایهگذاری و نوآوری روبهرو میشود(بارکلی 9و اسمیت،10

دسترسی بیشتری به منابع متخصص وجود دارد .این به آن
استراتژیهای اجتناب از مالیات ،بر تصمیمگیریهای اصلی

نسبت کمتری به اجتناب مالیاتی در مرحلۀ بلوغ
گرایش به
ِ

نسبت به مرحلههای ظهور و رشد وجود دارد(منظورحسن

شدن
و همکاران .)2016 ،عالوه بر آن ،مدیریت از خدشهدار
ِ
میزان مالیات ،شرکت را
شهرت خود واهمه دارد؛ تا انتشار
ِ
درگیر فرایندهای اجتناب مالیاتی نشان ندهد(هیگینز و همکاران،

.)2015

در مرحلۀ رکود و افول فرصتهاي رشد عموم ًا بسيار ناچيز

دراختیار دارد ،میرسد که ممکن است این موضوع به آنها

است .شاخصهاي سودآوري ،نقدينگي و ايفاي تعهدها روند

و همکاران .)2013 ،از دیگرسو ،مدیریت ممکن است به عواقب

شده است؛ ضمن اينكه هزينۀ تأمین مالي از منابع خارجي باال

در بازارهای جدید توجه کند(آستین 7و ویلسون2013 ،8؛ گراهام و

نرخ تأمین مالي است؛ بهعـبارتي ،رابطۀ ( )IRR< Kبرقرار

اجازۀ شناسایی فرصتهای اجتناب از مالیات را بدهد(کوئستر

لطمه خوردن به شهرت خود و جلوگیری از گسترش فعالیت
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نرخ تأمین مالي است؛ بهعبارتي ،رابطۀ ( )IRR ≥ Kبرقرار

نزولي داشته و شركت در شرايط رقابتي بسيار سخت احاطه
است ،بهگونهاي كه در اغلب موارد ،نرخ بازدۀ داخلي كمتر از

همکاران2014 ،؛ دیرنگ و همکاران .)2015 ،درنتیجه ،این نگرانیها

است(دهدار .)1386 ،در این مرحله ،شرکت با محدودیت مالی،

کند (آستین و ویلسون2013 ،؛ گراهام و همکاران.)2014 ،

است(ادواردز 12و همکاران.)2016 ،

ممکن است ،انگیزههای اجتناب مالیاتی در مدیران را سرکوب

نوسانهای جریان وجه نقد و سطح کلی کم نقدینگی مواجه

در مرحلۀ بلوغ ،شركتها ،فروش باثبات و متعادلي را

کوئسترو همکاران( ،)2013بیان کردند که استفاده از منابع

منابع داخلي تأمین ميشود .اندازۀ داراييهاي اين شركتها

این مرحله حیاتی است .ادواردز و همکاران( )2016نیز بیان

تجربه میکنند و نياز به وجوه نقد در اكثر موارد ازطريق

نيز بهتناسب ،بيش از اندازۀ شركتهاي در مرحلۀ رشد بوده،
نسبت سود تقسيمي نيز در اين شركتها به-گونۀ معمول ،بين

 50درصد تا  100درصد در نوسان است .بهدليل وفور نقدينگي

و كاهش اتكا به سياست تأمین منابع مالي از خارج ،به-گونۀ

مؤث ِر طراحیشده برای افزایش سود ،پس از کس ِر مالیات در

داشتند که شرکتهایی که با محدودیت مالی مواجه هستند،

برخالف دیگر
اقدام به اجتناب از پرداخت مالیات میکنند ،زیرا
ِ

انواع هزینه ،کاهش میزان مالیات ،احتمال کمتری دارد که

بر عملیات شرکت تأثیر منفی بگذارد .بهطور کلی ،برمبنای

9. Barclay, M.

5. Hanlon, M.

1. Ahmed, K.

10. Smith, C.

6. Heitzman, S.

2. Jinan, M.

11. Dickinson, V.

7. Austin, C. R.

3. Young, C. S.

12. Edwards, A.

8. Wilson, R. J.

4. Huang, C.
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دیدگاه ظهورحسن و همکاران( ،)2016اجتناب مالیاتی ،یک

جریانهای نقدی دیکینسون( )2011و باتوجه به تیوریهای

در منابع ،انگیزههای مدیریتی ،فرصتها و اصول اقتصادی در

شرکت ،فرصتهای رشد ،ریسک ،سود تقسیمی ،قابلیت

انتهایی برجستهتر و در دورۀ بلوغ ،کمتر رایج است.

از بدهی با اهرم مالی مورد بررسی قرار گرفت .یافتهها نشان

الگوی  Uشکل در مراحل چرخۀ عمر شرکت دارد .زیرا تفاوت

هر مرحله ،نشان میدهد که اجتناب مالیاتی در مراحل اولیه و

 .3پیشینۀ پژوهش
 .1-3پیشینۀ پژوهش داخلی

توازی و سلسلهمراتبی ساختار سرمایه ،رابطۀ متغیرهای اندازۀ
مشاهدهپذیری داراییها ،سودآوری و صرفهجویی مالیاتی غیر
میدهد که علیرغم تفکیک چرخۀ عمر شرکتها به مراحل

رشد ،بلوغ و افول ،تفاوتی در نحوۀ تأمین مالی آنها وجود ندارد

و شرکتها در هر سه مرحله از چرخۀ عمرشان تأمین مالی
ازطریق بدهی را ترجیح میدهند؛ به عبارت دیگر ،شرکتها
ِ

خانی و همکاران( )1392به بررسی رابطۀ بین تخصص

در تأمین منابع مالی مورد نیاز خود از تیوری سلسلهمراتبی

در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .یافتهها حاکی از

بهعالوه ،دهقان( ،)1395در پژوهشی ،پیرامون رابطۀ بین

اجتناب مالیاتی شرکت است .به عبارت دیگر ،شرکتهایی

پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی انجام

حسابرس در صنعت و اجتناب مالیاتی شرکتهای پذیرفتهشده

وجود رابطۀ معنادار بین تخصص حسابرس در صنعت و
که حسابرس آنها متخصص صنعت باشد ،دارای نرخ مؤث ِر
مالیات کمتر ،نرخ مؤث ِر نقدی مالیات کمتر و تفاوت دفتری
مالیات بیشتری نسبت به شرکتهایی هستند که حسابرس

آنها متخصص صنعت نیست.

مهرانی و سیدی( ،)1393در پژوهشی با هدف بررسی

تأثیر مالیات بر درآمد و حسابداری محافظهکارانه بر اجتناب
مالیاتی شرکتها ،دربارۀ رابطۀ مالیات ابرازی و حسابداری

یافتهها نشانگ ِر آن است که بین مالیات ابرازی و محافظهکاری

با اجتناب مالیاتی شرکتها رابطۀ منفی و معناداری وجود دارد.

اجتناب از پرداخت مالیات و نقدشوندگی سهام در شرکتهای
داد .یافتههای پژوهش ،نشان داد که نقدشوندگی و عدم
شایان ذكر
نقدشوندگی سهام بر اجتناب مالیاتی تأثیر دارند.
ِ
است که شرکتهای با نقدشوندگی سهام باال تمایل کمتری
به اجتناب از مالیات دارند.

 .2-3پیشینۀ پژوهش خارجی

آرمسترانگ 1و همکاران( ،)2013در پژوهشی ،به بررسی

تأثیر راهبری شرکتی بر اجتناب از پرداخت مالیات پرداختند.
آنها دریافتند که تأثیر راهبری شرکتی بر اجتناب از پرداخت
مالیات ،بیشتر در دو سر طیف ،یا به عبارتی ،دیگر دنبالههای

عربصالحی و هاشمی( ،)1394تأثیر اطمینان بیش از ح ِّد
مدیریتی بر اجتناب مالیاتی را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند

توجه و مهم ،این بود که این پژوهشگران رابطۀ مثبتی بین

مثبت و معناداری وجود دارد .به بیان دیگر ،اطمینان بیش

مدیره در سر طیف باالی تابع اجتناب از پرداخت مالیات

که بین اطمینان بیش از ح ِّد مدیریتی و اجتناب مالیاتی رابطۀ
سبب افزایش اجتناب مالیاتی در فرایند
از ح ِّد مدیران ارشدِ ،
گزارشگری مالی میشود.

جدول آماری اجتناب از پرداخت مالیات وجود دارد .نکتۀ قابل
درصد اعضا غیرموظف و نیز مهارت مالی و خبرگی هیئت
مشاهده کردند؛ ولی این رابطه را در سرطیف پایین یا به

بیان دیگر ،دنبالۀ پایین تابع اجتناب از پرداخت مالیات رؤیت

سرلک و همکاران( ،)1394در پژوهشی به بررسی رابطۀ

نکردند .همچنین ،آنها رابطۀ معناداری بین راهبری شرکتی

عمرشرکتها پرداختند .به این منظور ،با استفاده از الگوی

تابع توزیع ،مشاهده نکردند .آنان استدالل کردند که راهبری

بین ویژگیهای مالی و ساختار سرمایه در مراحل مختلف چرخۀ

و اجتناب از پرداخت مالیات ،چه در میانه و چه در میانگین
1. Armstrong, C.
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محافظهکارانه بر اجتناب مالیاتی شرکتها بررسی انجام دادند.

پیروی میکنند.

دکتر قدرتاله طالبنیا ،حسین رجبدُری ،فاطمه دهقان
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شرکتی ،درصدد ایجاد توازن اجتناب از پرداخت مالیات است و

بر میزان اجتناب مالیاتی انجام نشده است؛ از این رو ،انجام

گرایش به کاهش آن دارد و در شرکتهایی که اجتناب از

بررسی این موضوع ،میتواند موارد ارزندهای را به مدیران و

در شرکتهایی که اجتناب از پرداخت مالیات خیلی باال است،

پرداخت مالیات بسیار پایین است نیز راهبری شرکتی ،درصدد
افزایش اجتناب از پرداخت مالیات است .درواقع ،شاید به

همین دلیل است که در پژوهش آنها رابطۀ معناداری مشاهده
نشده است.

چایز 1و همکاران( ،)2014در پژوهشی ،به بررسی تأثی ِر
اطمینان بیش از ح ِّد مدیریتی بر اجتناب مالیاتی پرداختند.

یافتههای این پژوهش نشان داد که اطمینان بیش از ح ِّد
مدیریتی بر اجتناب مالیاتی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

بهعالوه ،اطمینان بیش از ح ِّد مدیریتی ،نرخ مؤث ِر مالیات نقدی

را  6/6درصد کاهش میدهد و بر تفاوت سود حسابداری و

سود مشمول مالیات 1/5درصد میافزاید.

استیجورس 2و نیسکانن )2014(3در پژوهشی ،به بررسی

استفادهکنندگان ارائه دهد.

 .3-3فرضيههای پژوهش

براساس هدف پژوهش ،سؤالها ،مباني نظري و پيشينۀ

پژوهش ،فرضيههایپژوهش بهشرح زير تدوين شد:

فرضیۀ اول :بین چرخۀ عمر و اجتناب مالیاتی شرکتها،

رابطۀ معناداری وجود دارد.

فرضیۀ دوم :بین میزان اجتناب مالیاتی شرکتها در

مراحل مختلف چرخۀ عمر اختالف معناداری وجود دارد.
 .4روش پژوهش

پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی است .پژوهشهای

پرخاشگری مالیاتی در شرکتهای خانوادگی خصوصی

سمت کاربرد علمي دانش هدايت ميشود و
کاربردي به ِ

خانوادگی خصوصی نسبت به شرکتهای غیرخانوادگی

بهتر در جامعه مورد پژوهش كمك كند(سرمد و همکاران.)1386 ،

پرداختند .یافتههای پژوهش آنان نشان داد که شرکتهای
خصوصی ،میزان کمتری پرخاشگری مالیاتی دارند.

یافتههای اين نوع پژوهشها ميتواند به اتخاذ تصميمهای

روشهاي گردآوري اطالعات اولیه در این پژوهش ،ترکیبی از

منظورحسن و همکاران( ،)2016در پژوهشی به بررسی

روشهاي پژوهش کتابخانهاي و پسرویدادی است .در روش

جریانهای نقدی دیکینسون( )2011و اجتناب مالیاتی

چارچوب مناسب براي پژوهش فراهم شد .اطالعات مورد
و
ِ

رابطۀ مراحل مختلف چرخۀ عمر شرکت ،با استفاده از الگوی
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این پژوهش ضرورت دارد .بهعالوه ،یافتههای حاصل از

پرداختند .آنان دریافتند که بین مراحل مختلف چرخۀ عمر
شرکت ،اختالف معناداری در رابطه با میزان اجتناب مالیاتی

وجود دارد .همچنین ،دریافتند که میزان اجتناب مالیاتی در

مراحل رشد و افول ،بیشتر و در دورۀ بلوغ ،کمتر است.

اگرچه پژوهشهای متنوعی در حوزۀ اجتناب مالیاتی و

نتایج باال نیز دست یافته است،
چرخۀ عمر انجام گرفته و به ِ
بررسی پژوهشهای انجامگرفته ،نشان میدهد که تاکنون

ازطریق مطالعه ،ادبیات موضوع ،پیشینۀ پژوهش
کتابخانهاي
ِ

نیاز براي بررسی موضوع نیز ازطریق صورتهای مالی

شرکتهای نمونه و نرمافزارهای رهاورد نوین  3و تدبیرپرداز
گردآوري شد.

 .1-4جامعۀ آماري و نمونۀ پژوهش

در این پژوهش ،براي اینکه نمونۀ آماری ،نمايندۀ مناسبی

از جامعۀ آماري مورد نظر باشد ،از روش حذف سیستماتیک

هیچ پژوهش داخلی دربارۀ تأثیر مراحل مختلف چرخۀ عمر

استفاده شد .براي اين منظور ،پنج معیار زیر درنظر گرفته شده

3. Niskanen, M.

1. Chyz, J.
2. Steijvers, T.

بررسی تأثیر چرخۀ عمر بر اجتناب مالیاتی شرکتها

و در صورتی که شرکتی کلیۀ معیارها را داشته باشد ،بهعنوان
نمونۀ پژوهش انتخاب میشود و بقیه حذف خواهند شد.

 .1شرکت قبل از سال  1385در بورس پذیرفته شده و تا

پایان سال  1394در بورس فعال باشد.

 .2بهدلیل ماهیت خاص فعالیت شرکتهای هلدینگ،

واسطهگریهای مالی و شرکتهای سرمایهگذاری و تفاوت
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 .3-4متغيرهاي پژوهش
 .1-3-4چرخۀ عمر شرکت

باتوجه به این مسئله که شرکتهای در مرحلۀ ظهور در

بورس حضور ندارند و درنتیجه ،دادههای آنها در دسترس
نیست ،در این پژوهش ،این مرحله بهصورت مجزا بررسی

قابل مالحظۀ آنها با شرکتهای تولیدی و بازرگانی ،شرکت

نمیشود ،بلکه مراحل ظهور و رشد بهصورت یکجا و تحت

 .3بهلحاظ افزايش قابليت مقايسه ،سال مالی شرکت

شرکتهای در مرحلۀ رکود نیز جریانهای نقدی مشخص و

انتخابی جزو موارد مذکور نباشد.

منتهی به  29اسفند باشد و طی بازۀ زمانی مورد مطالعه ،تغییر
سال مالی یا تغییر فعالیت نداشته باشد.

 .4شرکت فاقد وقفۀ معامالتی بیش از سه ماه باشد.

عنوان مرحله رشد درنظر گرفته میشود .از سوی دیگر،
روشنی ندارند ،بنابراین ،از بررسی این شرکتها هم بهصورت

جداگانه صرفنظر میشود و این دسته از شرکتها ،همراه با

تحت عنوان شرکتهای در مرحلۀ
شرکتهای مرحلۀ افول و ِ

 .5اطالعات مالي مورد نياز براي انجام پژوهش را در دورۀ

افول درنظر گرفته میشوند .بنابراین ،چرخۀ عمر شرکتها،

باتوجه به محدودیتهای ارائهشده 95 ،شرکت بهعنوان

برای تعیین مراحل مختلف چرخۀ عمر شرکتها از الگوی

مورد بررسی ،بهگونۀ کامل ارائه کرده باشند.

نمونه انتخاب شدند که درنتیجه ،دورۀ مورد بررسی 950

سال -شرکت خواهد بود.

 .2-4ابزار تجزيه و تحليل

طی سه مرحلۀ رشد ،بلوغ و افول مورد بررسی قرار میگیرد.

دیکینسون( )2011که منطبق با الگوی جریانهای وجه
نقد(فعالیتهای عملیاتی ،سرمایهگذاری و تأمین مالی) است،

استفاده شد .الگوهای جریان وجه نقد برای تعیین مراحل

چرخۀ عمر از ترکیب عالمت مثبت(ورودی) و منفی(خروجی)

در این پژوهش ،ابتدا با استفاده از نرمافزار اکسل نسخۀ

جریانهای وجه نقدحاصل میشود .دیکینسون( ،)2011با

رهاورد نوین  3و تدبیرپرداز ،آماده و سپس با استفاده از

(عملیاتی ،سرمایهگذاری و تأمین مالی) ،مراحل چرخۀ عمر را

 ،2013متغیرهای پژوهش از روی دادههای خام و نرمافزار

و تحلیل نهایی انجام شد.

بهصورت زیر تفکیک کرد.

در جدول  ،1تفکیک مراحل چرخۀ عمر شرکتها به روش

الگوی جریانهای نقدی نشان داده شده است.
جدول  .1تفکیک مراحل چرخۀ عمر شرکتها به روش الگوی جریانهای نقدی

1. SPSS
2. Eviews
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عالمت هر طبقه از جریانهای نقدی(عملیاتی،

سرمایهگذاری و تأمین مالی) در مراحل چرخۀ عمر شرکت،

باتوجه به تیوریهای اقتصادی و پژوهشهای گذشته،

پیشبینی شده است و با درنظرگرفتن آنها ،الگوی جریانهای

نقدی هر مرحله از چرخۀ عمر شرکت پیشبینی میشود.

مشمول مالیات در
نیوبری )1997(1معتقدند استفاده از درآمد
ِ
()1

مخرج ،موجب میشود اثر معافیتهای مالیاتی خنثی شود و از

ویژگیهای جریانهای نقدی مراحل ظهور ،رشد ،بلوغ و

این رو ،معیار مناسبی نیست .به این لحاظ ،در این پژوهش به


و همکاران.)1394 ،

و همکاران( )1392و دهقان( ،)1395نرخ مؤثر مالیاتی ازطریق

افول ازطریق تیوریهای اقتصادی قابل تعیین است(سرلک

پیروی از زیمرمن )1983(2و کیم 3و لیمپافایوم ،)1998(4خانی
رابطۀ زیر محاسبه خواهد شد:

 .2-3-4اجتناب مالیاتی

متغیر وابستۀ این پژوهش ،معیار اجتناب از پرداخت مالیات

است .پژوهشگران ،برای سنجش اجتناب از پرداخت مالیات و
بهطور وسیعتر ،برای بررسی دیدگاه مالیاتی شرکت ،معیارهای

مختلفی درنظر گرفتهاند .برای نمونه ،نرخ مؤثر نقدی مالیات،

نرخ مؤثر مالیاتی و تفاوت دفتری مالیات ،ازجمله معیارهایی

است که بهطور گسترده در پژوهشهای پیرامون مالیات ،مورد

استفاده قرار گرفته است .برای اندازهگیری میزان اجتناب
از پرداخت مالیات ازطریق شرکتها نیز در این پژوهش از

معیار نرخ مؤثر مالیاتی استفاده شده است که در ادامه تشریح

میشود.

بحث دربارۀ نحوۀ محاسبۀ نرخ مؤثر مالیاتی فراوان
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مخرج کسر استفاده کردهاند .گوپتا و
درآمد مشمول مالیات در
ِ

است .این مباحث از آنجا نشئت میگیرد که ارقام مختلفی

مخرج کسر رابطۀ  1بهکار برد .رقم
را میتوان در صورت و
ِ

صورت کسر ،بهطور معمول ،هزینۀ مالیات
مورد استفاده در
ِ
ابرازی بدون هیچگونه تعدیلی است .اما در کشورهایی که

در این رابطه:

 :ETRGAAPنرخ مؤث ِر مالیاتی براساس استانداردهای
حسابداری است،
 :TAX EXPENSEهزینۀ مالیات ابرازی شرکت است،

که در صورتِ سود و زیان نشان داده میشود ،و

 :OPERATING INCOMEنشاندهندۀ سود عملیاتی

شرکت است.

 .3-3-4متغیرهای کنترلی

برای کنترل سایر متغیرهایی که بهنحوی در تجزیه و

تحلیل مسئلۀ پژوهش مؤثرند ،متغیرهای کنترلی الزم باتوجه
ِ
به مرو ِر پژوهشهای مرتبط ،بهشرح زیر تعیین شدند:

 .1بازدۀ داراییها :5بهصورت درآمد قبل از مالیات تقسیم
کل داراییها محاسبه میشود(مشایخی و علیپناه.)1393 ،
بر ِّ

کل داراییها
 .2اهرم مالی :6که از تقسیم بدهیها بر ِّ
بهدست میآید(عربصالحی و هاشمی95 :1394 ،؛ پورحیدری

هزینۀ مالیات معوق در صورتهای مالی ظاهر میشود،

و همکاران182 :1393 ،؛ مشایخی و علیپناه56 :1393 ،؛ خانی و

پژوهشگران از رقمهای مختلفی ،شامل فروش شرکت ،سود

 .3اندازۀ شرکت :7با محاسبۀ لگاریتم طبیعی فروش

صورت کسر را از بابت هزینۀ مالیات معوق تعدیل میکنند.

عملیاتی ،سود خالص قبل از مالیات ،جریان نقد عملیاتی و

همکاران.)12 :1392 ،
بهدست میآید.

6. LEVERAGE

4. Limpaphayom, P.

1. Gupta and Newberry

7. Size

5. ROA

2. Zimmerman, J. L.
3. Kim, K. A.

بررسی تأثیر چرخۀ عمر بر اجتناب مالیاتی شرکتها

61

 .5یافتههای پژوهش
5ـ .1آمار توصیفی

در جدول  ،2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش ارائه شده است.
جدول  .2آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،در میان متغیرهای مستقل ،دورۀ رشد دارای بیشترین میانگین و دورۀ بلوغ دارای

بیشترین انحراف معیار است .در میان متغیرهای کنترلی نیز ،اندازۀ شرکت ،بیشترین میانگین و انحراف معیار را به خود اختصاص

داده است.


 .2-5بررسی ایستایی(پایایی) متغیرهای پژوهش

براساس آزمون لوین ،1لین 2و چو ،3متغیرهای مستقل ،وابسته و کنترلی پژوهش مورد بررسی قرار گرفت .یافتههای حاصل از
جدول  .3نتایج حاصل از آزمون لوین ،لین و چو

باتوجه به یافتههای مندرج در جدول  ،3سطح معناداری

این به آن معنا است که میانگین و واریانس متغیرها در طول

 0/05است که نشان میدهد ،متغیرهای پژوهش پایا هستند.

درنتیجه ،شرکتهای مورد بررسی ،تغییرهای ساختاری

در آزمون ریشۀ واحد هادری برای تمام متغیرها ،کوچکتر از

3. Chui

زمان و کواریانس متغیرها بین سالهای مختلف ،ثابت است.

1. Levin
2. Lin
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باعث بهوجود آمدن رگرسیون کاذب نمیشود.
نداشتهاند و استفاده از این متغیرها در الگوِ ،
 .3-5آزمون فرضیههای پژوهش
 .1-3-5آزمون فرضیۀ اول

برای آزمون فرضیۀ اول پژوهش ،در ابتدا باید الگوی مناسب انتخاب شود .باتوجه به نتایج ارائهشده در جدول  4و از آنجا که

سطح معناداری آزمون چاو و هاسمن ،کمتر از  0/05است ،برای آزمون فرضیۀ پژوهش ،میتوان از الگوی اثرهای ثابت استفاده کرد.
یافتههای حاصل از برآورد الگوی رگرسیون حداقل مربعات معمولی بهروش اثرهای ثابت در جدول  4ارائه شده است.
جدول  .4نتایج مربوط به انتخاب الگوی مربوط به آزمون فرضیهها

پیرامون رابطۀ چرخۀ عمر و اجتناب مالیاتی بررسی انجام شده است .یافتههای آزمون این
برای آزمون فرضیۀ اول پژوهش،
ِ

فرضیۀ پژوهش در جدول  5ارائه شده است.
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جدول  .5نتایج تخمین الگوهای رگرسیون مربوط به آزمون فرضیههای پژوهش

یافتههای پژوهشی حاصل ،حاکی از آن است که بین

قبیل  tامکانپذیر نخواهد بود .برای این منظور ،در اینگونه

ضریب
برقرار است .همچنین ،باتوجه به معنادار بودن الگو و
ِ
تعیین تعدیلشده ،میتوان بیان داشت که  45درصد از میزان

مثال ،بهمنظو ِر مقایسۀ تفاوت درآمد بین سه گروه شغلی ،از

چرخۀ عمر و اجتناب مالیاتی شرکت ،رابطۀ مثبت و معناداری

اجتناب مالیاتی ازطریق متغیر چرخۀ عمر قابل تبیین است.

پژوهشها از روش تحلیل واریانس استفاده میشود .برای
آزمون  Fیا تحلیل واریانس استفاده میشود(کالنتري .)1394 ،در
این پژوهش نیز برای بررسی میزان اجتناب مالیاتی در مراحل

مختلف چرخۀ عمر و مقایسۀ آنها ،از  ANOVAاستفاده شد.

برای مقایسۀ میانگین دو جامعه(یا نمونه) و بررسی

تحلیل واریانس ،درواقع روشی برای آزمایش تفاوت بین
کل
گروههای مختلف دادهها یا نمونهها است .این روشِّ ،

تفاوت میانگینهای

اما زمانی که پژوهشگر بخواهد به بررسی

تقسیم میکند .بخشی از این واریانس ،ممکن است بهخاطر

 .2-3-5آزمون فرضیۀ دوم

معناداری بین آنها ،از آزمونهای  zو یا  tاستفاده میشود.

بیش از دو جامعه(یا نمونه) بپردازد ،بهکارگیری آزمونهایی از

واریانس موجود در یک مجموعه از دادهها را به دو بخش

شانس و تصادف بهوجود آید و بخش دیگر ،ممکن است ناشی

بررسی تأثیر چرخۀ عمر بر اجتناب مالیاتی شرکتها
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از دالیل یا عوامل خاصی باشد .ازسوی دیگر ،واریانس موجود،

مجموع این تفاوتها به تبیین پدیدۀ مورد نظر میپردازد(همان).

بهخاطر تفاوتهای موجود در درون نمونهها حادث شده باشد.

مورد مطالعه ،برای بررسی فرضیههای این پژوهش از آزمون

ممکن است ناشی از تفاوت بین گروههای مورد مطالعه و یا
بنابراین ANOVA ،بهعنوان یک روش تحلیل با بررسی

شایان ذکر است که برای بررسی همگنبودن دادههای

لون استفاده شد .در جدول  ، 6نتایج آزمون لون مربوط به

فرضیۀ دوم پژوهش ارائه شده است.

جدول  .6نتایج آزمون لون برای آزمون فرضیۀ دوم پژوهش

باتوجه به سطح معناداری مقدار محاسبهشدۀ آزمون لون

که از  5درصد بزرگتر است ،مشکلی درخصوص همگنبودن
واریانسها برای آزمون تحلیل واریانس وجود ندارد.

یافتههای حاصل از مقایسۀ اجتناب مالیاتی در مراحل

مختلف چرخۀ عمر شرکتها ،با استفاده از آزمون ANOVA

یکطرفه نیز در جدول  7ارائه شده است .در این قسمت،
واریانس بین گروهها نسبت به واریانس درون گروهها سنجیده

شده است.

جدول  .7نتایج تحلیل واریانس تکعاملی برای آزمون فرضیۀ دوم پژوهش

اجتناب مالیاتی در مراحل مختلف چرخۀ عمر شرکتها در

تکنیک مقایسههای پس از
پس از تجربه است ،استفاده شد.
ِ

آن ،کمتر از  0/01است درنتیجه ،میتوان بیان داشت که

واریانس اولیه و آزمون  Fمعنادار بودن کلی را نشان داده باشد.

سطح باالیی قرار داشته و همچنین ،مقدار سطح معناداری

اجتناب مالیاتی در مراحل مختلف چرخۀ عمر شرکتها
بین
ِ

اختالف معناداری از نظر آماری در سطح  99درصد وجود دارد.
باتوجه به نتایج بهدست آمده از آزمون تجزیۀ واریانس نیز

میتوان بیان کرد که حداقل بین دو گروه ،اختالف معنادار
آماری در سطح  99درصد وجود دارد .برای مقایسۀ این

تجربه ،تنها در موقعیتهایی بهکار میرود که در آنها ،تحلیل

در مقایسههای پس از تجربه ،میتوان هر زوج از میانگینها

و هر ترکیبی از آنها را بهصورت یک مقایسه مورد آزمایش
قرار داد .هرچند پژوهشگر ،ممکن است عالقهمند به مقایسۀ

دو به دو میانگینها باشد ،این روشها را میتوان برای آزمون
هر نوع مقایسه بهکار برد .نتایج حاصل از آزمون توکی نیز در

جدول  8نشان داده شده است.

1. Tukey
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باتوجه به یافتههای جدول  7و اینکه مقدار  Fمربوط به

موضوع نیز از آزمون توکی 1که یکی از تکنیکهای مقایسۀ
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جدول  .8نتایج آزمون توکی برای آزمون فرضیۀ پژوهش

یافتههای جدول  8نشان میدهد که باتوجه به کمتر از

استفاده از خألهای قانونی برای گریز از پرداخت مالیات اشاره

بودن سطح معناداری بین هر سه مقایسۀ انجام گرفته،
ِ 0/01

دارد .از آنجا که فعالیتهای اقتصادی هر شرکت تابع مرحلۀ

در نگارۀ  ،1میزان اجتناب مالیاتی در مراحل مختلف چرخۀ

متأثر از چرخۀ عمر شرکت خواهد بود .این پژوهش در قالب

اختالف معنادار آماری در سطح  99درصد در آنها وجود دارد.
عمر شرکتها به تصویر کشیده شده است.

چرخۀ عمر آن شرکت است ،از این رو ،اجتناب مالیاتی نیز

دو فرضیه انجام شد ،که در فرضیۀ اول ،به بررسی وجود رابطۀ
معنادار بین چرخۀ عمر و اجتناب مالیاتی پرداخته شد.

یافتههای پژوهش در فرضیۀ اول ،نشان داد که سطح

معناداری موضوع مورد بررسی کمتر از  0/05است .این امر،

بیانگر وجود رابطۀ معناداری در سطح اطمینان  95درصد بین

چرخۀ عمر و اجتناب مالیاتی است .افزون بر این ،یافتههای

حاصل از بررسی خودهمبستگی جملههای خطا ،با استفاده
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ن ـ واتسون نیز نشاندهندۀ نبو ِد خطای
از آمارۀ دوربی 

خودهمبستگی در الگ و است .همچنین ،مقدار آمارۀ  Fو سطح

نگارۀ  .1نمودار میزان اجتناب مالیاتی در مراحل مختلف چرخۀ عمر

همانطور که مشاهده میشود ،میزان اجتناب مالیاتی در

معناداری مربوط به این آماره ،در آزمون مربوط به فرضیۀ
کل
پژوهش ،بیانگر این است که فرضیۀ معنادار نبودن ِّ

الگو(صفر بودن ،تمام ضرایب) رد میشود و الگوی رگرسیون

مرحلۀ رشد و افول در سطح باالیی قرار دارد ،اما میزان اجتناب

برآوردهشده ،در کل معنادار است .از سوی دیگر ،میتوان بیان

افول است.

متغیر چرخۀ عمر قابل تبیین است.

مالیاتی در مرحلۀ بلوغ بهمراتب کمتر از مرحلههای رشد و

 .6بحث و نتیجهگیری

داشت که حداکثر  45درصد از میزان اجتناب مالیاتی ازطریق

در آزمون فرضیه دوم نیز از آزمون  ANOVAاستفاده

شد .یافتههای فرضیۀ دوم نشان داد که بین میزان اجتناب

مالیاتی در مراحل مختلف چرخۀ عمر شرکت اختالف

در این پژوهش ،به بررسی تأثی ِر مراحل مختلف چرخۀ
عمر شرکت و میزان اجتناب مالیاتی پرداخته شد .هر شرکت،

معناداری در سطح  99درصد وجود دارد .همچنین ،این

شده و به رکود و افول خاتمه مییابد .اجتناب مالیاتی نیز به

کمتر مشاهده شد.

مانند موجودهای زنده دارای چرخۀ عمر است که از ظهور آغاز

موضوع در مرحلههای رشد و افول ،بیشتر و در مرحلۀ بلوغ،

بررسی تأثیر چرخۀ عمر بر اجتناب مالیاتی شرکتها
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شیوع اجتناب مالیاتی در مرحلۀ رشد ،ممکن است ،ناشی از

افول نیز باال است .این موضوع ،ممکن است ناشی از محدودیت

در گردش و داراییهای نامشهود را دراختیار دارد و استفاده از

باشد .یافتههای این بخش از پژوهش نیز با یافتههای کوئستر

این باشد که شرکت در مرحله رشد ،درصد باالتری از سرمایه

داراییهای نامشهود و مدیریت سرمایه در گردش بهتر ،به

کسب سود بیشتر منجر میشود ،از این رو ،شرکت با فرصت

قابلتوجهی برای اجتناب از مالیات و درنتیجه ،کسب سود
بیشتر مواجه میشود.

مالی ،نوسانهای جریان وجه نقد و سطح کلی کم نقدینگی

و همکاران( )2013و ادواردز و همکاران( )2016همسو است.

از دیگر یافتههای پژوهش ،میتوان به تأیید الگوی

Uشکل ،اجتناب مالیاتی در مراحل چرخۀ عمر شرکت که

منظورحسن و همکاران( )2016مطرح کردهاند ،اشاره کرد .بنا

یافتههای این بخش از پژوهش ،مطابق با پژوهشهای

بر اظهار آنان ،تفاوت در منابع ،انگیزههای مدیریتی ،فرصتها

هایتزمن( )2010و کوئستر و همکاران( )2013است .همچنین،

مالیاتی در مراحل اولیه و انتهایی ،برجستهتر و در دورۀ

احمد و جینان( ،)2011یانگ و هوانگ( ،)2004هانلون و
یافتههای این بخش از پژوهش برخالف یافتههای آستین

و ویلسون( ،)2013گراهام و همکاران( )2014و دیرنگ و
همکاران( )2015است .زیرا بنا بر ادعای آنان ،در این مرحلۀ
عواقب لطمهخوردن به شهرت خود
مدیریت ،ممکن است به
ِ

و جلوگیری از گسترش فعالیت در بازارهای جدید توجه کند و
درنتیجۀ این نگرانیها ممکن است ،انگیزههای اجتناب مالیاتی

در مدیران را سرکوب کند .عدم تأیید این موضوع ممکن است

ناشی از جسارت مدیران و انگیزههای کسب سود بیشتر باشد.

میزان اجتناب مالیاتی بهمراتب کمتر از
در مرحلۀ بلوغ،
ِ
مرحلههای رشد و افول است .زیرا در این مرحله ،شركتها
با کاهش مخارج سرمایهگذاری و نوآوری روبهرو میشوند.

وجود دارد .این به آن معنا است که مدیریت بهجای تمرکز
بر تصمیمگیری در استراتژیهای اجتناب از مالیات ،بر

تصمیمگیریهای اصلی و اساسیتر متمرکز است و درنتیجه،

بلوغ ،کمتر رایج است .این یافته نیز با یافتههای پژوهش
منظورحسن و همکاران( )2016مطابقت دارد.

در انتها پیشنهاد میشود ،نهادهای قانونگذار ،قوانینی را

تصویب کنند که شرکتها را ملزم به افشای رویۀ مالیاتی

خود کنند .همچنین به سایر پژوهشگران نیز پیشنهاد میشود

قابلیت
شفافیت گزارشگری،
اجتناب مالیاتی،
که ارتباط بین
ِ
ِ
ِ
مدیران ،ویژگیهای شخصیتی و خطاهای رفتاری نیز مورد

بررسی قرار گیرد.
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