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 چکیده

 شود.ها یک نوع استراتژی یا راهبرد مالیاتی در جهت کاهش هزینه مالیات بر درآمد شرکت محسوب میاجتناب مالیاتی شرکت

شوند. شرکت ها با توجه بهه ههر مرحلهه از    چرخه عمر شرکت نشان دهنده تکامل یک سازمان است که به مراحلی تقسیم می
ای متشکل از در این پژوهش با نمونهنمایند. ها فراهم میطراحی و توسعه استراتژی ،رای ارزیابیچرخه عمر خود چارچوبی را ب

به بررسی رابطه بین چرخه عمر و اجتنهاب مالیهاتی بها رویکهرد      6996تا  6996شرکت( طی دوره زمانی  -مشاهده )سال 696
مراحل چرخهه عمهر شهرکت بها      ،دهد در کل صنایعیهای پژوهش نشان مای صنایع مختلف پرداخته شده است. یافتهمقایسه

بطوریکه مرحله رشد و مرحله افول  با اجتناب مالیاتی رابطه مثبت و معنادار و مرحلهه بلهو     تناب مالیاتی رابطه معنادار دارد،اج
بلهو  و افهول در   رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین بر اساس نتایج پژوهش رابطه اجتناب مالیهاتی بها مرحلهه رشهد و     

 متفاوت است. ،های فعال در صنایع باسطح تکنولوژی مختلفخصوص شرکت

 .نسونیاجتناب مالیاتی، چرخه عمر شرکت، الگوی جریان نقدی دیک واژگان كلیدی:

 

 مقدمه
بهرای  باشهد کهه دولهت    ( مالیات وجوه اجباری غیرقابل برگشت و غیرجبرانی می9009) 6طبق تعریف صندوق بین المللی پول

کند. از نگهاه دولهت و جامعهه،    کنند مطالبه میمقاصد عمومی از اشخاص و تمام موسسات انتفاعی که به نوعی درآمدزایی می
زیرا بها   ای است که نباید پرداخت کنند،ها مالیات هزینهمالیات نوعی پرداخت هزینه زندگی اجتماعی است ولی از نگاه شرکت

شود و سود و وجوه نقد باقی مانده برای سهامداران کهه یینفعهان اصهلی    از شرکت خارج میپرداخت مالیات نقدینگی بیشتری 
ها و (. به همین خاطر به  طور طبیعی این انگیزه وجود دارد که شرکت6991یابد )دیلمی و شکرالهی، شرکت هستند کاهش می
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و از آنجههایی کهه بطهور عمهده قههوانین     بهه طبهع آن سهامدارانشهان در تهر  در جهههت اجتنهاب از پرداخهت مالیهات باشهند        
ها درگیر رسد بسیاری از شرکت( به نظر می6999ای در زمینه اجتناب مالیاتی وجود ندارد )خانی، ایمانی و مریی،  محدودکننده

ن دلیهل  های گذشته افزایش پیدا کرده باشد. به همهی ها در دههاجتناب مالیاتی باشند و رفتار اجتناب از پرداخت مالیات شرکت
یاتی سیاست و استراتژی است که اجتناب مالها از اهمیت زیادی برخودار است. عوامل تاثیرگذار بر سطح اجتناب مالیاتی شرکت

را  ناشهی از هزینهه مالیهات    ها به وسیله آن جریان نقدی خروجی شهرکت شرکتتا ها قرار بگیرد تواند مورد استفاده شرکت می
های وجه های مربوط به جریانها و فعالیتتصمیم گیری( 9066) 9. به عقیده دیکینسون(6989 کاهش دهند )ضیایی بیگدلی،

ها به مراحلی تقسهیم  چرخه عمر شرکتنقد )عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی( در طول مراحل چرخه عمر متفاوت است. 
اقتصادی و مالی خاص خود   ،وی رفتاریالگ خه عمر خود، سیاست و خط مشی مشخصهر مرحله از چردر شوند، شرکت می

بلکه یک عملکرد  ،از طرفی مراحل چرخه عمر شرکت یک عملکرد خطی از سن آن نیست (.6989 ،9کند )آدیزسرا دنبال می
غیر منطقی نیست که انتظار داشته باشیم در مراحل مختلف چرخهه  لذا  (.9066 نسون،یاز الگوهای جریان نقدی آن است )دیک

به عقیده  (.9066 ،1)حسن منظور، الهادی، تیلور و ریچاردسون دهد، متفاوت باشدسطح اجتناب مالیاتی که رخ می عمر شرکت،
( یکی از عوامل تاثیرگذار بر اجتناب مالیاتی چرخهه عمهر شهرکت اسهت، بهه      9066حسن منظور، الهادی، تیلور و ریچاردسون )

یاتی مرتبط است به تفاوت نسبی در منابع هر مرحله و انگیزه و فرصت عبارتی میزانی که یک مرحله خاص با سطح اجتناب مال
بنابراین با توجه به موارد یاد شده، سوال اصلی که این پهژوهش   و مدیریتی و ساختارهای اقتصادی در هر مرحله بستگی دارد.

باط معناداری وجود دارد یا خیر؟ در به دنبال یافتن پاسخ آن است، این است که آیا بین چرخه عمر شرکت و اجتناب مالیاتی ارت
تواند بر اجتناب صورت وجود رابطه معنادار، نوع رابطه چگونه است؟ این پژوهش با کشف این ارتباط که چرخه عمر شرکت می
دههد، بهه ادبیهات    مالیاتی تاثیر بگذارد و چرخه عمر شرکت تمایل شرکت به درگیری در فعالیت اجتناب مالیاتی را توضیح مهی 

پردازد و همچنین  ها میکند زیرا، به تبیین یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر اجتناب مالیاتی شرکتابداری و مالی کمک میحس
 کند. ها را بر اساس مرحله چرخه عمری که در آن قرار دارند، تعیین مینتایج مالیاتی شرکت

 

 مبانی نظری و فرضیه ها

 اجتناب مالیاتی
. تعریفی که دیوان (9060، 5نازمتهای پرداختی است )هانلون و هیب مالیاتی، تر  برای کاهش مالیاتنظری اجتنا از دیدگاه

تمهیدات ساختگی با ههد  دور زدن قهانون مالیهات دانسهته      رائه کرده است اجتناب مالیاتی راازاجتناب مالیاتی ا 6عدالت اروپا
قبل از افهزایش بهدهی مالیهاتی شهرکت بهه      باشد که ظاهر قانونی میاست. ولی اجتناب مالیاتی یک نوع استراتژی مالیاتی به 

ههای پهایین تهر و    شناسایی درآمد مشمول مالیاتی با نرخ تی یا حذ  دائمی یک بدهی مالیاتی،صورت معوق کردن بدهی مالیا
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نظریهه ارز  آفرینهی    ( در چهارچوب 9060هانلون وهیتزمان ) (.9001، 1گیرد )اگراوالهای مالیاتی شکل میشناسایی پناهگاه
زیرا با این اقدام جریان وجوه نقد کمتری بابت هزینه مالیات از  شود،معتقدند که اجتناب مالیاتی سبب افزایش ارز  شرکت می

شهود و ارز  شهرکت افهزایش    شود و منجر به صرفه جویی مالیاتی و افزایش ثروت سهامداران از سهود مهی  شرکت خارج می
( اجتناب مالیاتی را در قالب تئوری نمایندگی بررسی کردنهد و معتقدنهد اجتنهاب مالیهاتی     9008) 8ک و ریکویابد. اما پاسترنا می

شهود کهه مهدیران از ایهن     زیرا اجتناب مالیاتی ماهیت مبهم و آشفته دارد و این باعث میشود، سبب کاهش ارز  شرکت می
دست پیدا کنند و برای محافظت از درآمهد در مقابهل متصهدیان    فرصت استفاده کنند و به هزینه سهامداران به منافع خودشان 

( که مهدیران  9066) 9، شلوین و ونگرینب مالیاتی را مخفی کنند. بر اساس مطالعه اخیر کوسترمالیات  هد  اصلیشان از اجتنا
ههای مالیهاتی   اسهتراتژی توانند تصمیمات تجاری را با ها دارند میتوانمند به دلیل درک باالیی که از محیط عملکردی شرکت

ای از اگر اجتناب از پرداخت مالیهات را هماننهد زنجیهره   کنند.  مه ریزی مالیاتی موثر را شناساییهای برناهمسو کرده و فرصت
جایگاه هر راهبرد مالیاتی در زنجیره برنامه ریزی مالیاتی شرکت به این  راهبردهای برنامه ریزی مالیاتی شرکت بپذیریم، تعیین

ی دارد که شرکت در کدام مرحله از چرخه عمر خود قرار دارند زیرا مراحل چرخه عمر شرکت هرچند که جامع نیستند اما بستگ
 (.6999 ها، فراهم نمایند )اعتمادی، انواری و احمدیان،توانند چارچوبی را برای ارزیابی، طراحی و توسعه استراتژی می

میزانی که یک مرحله خاص با سطح اجتناب مالیاتی مرتبط است به تفاوت نسبی دارد ( در همین راستا بیان می9065) 60دریک
 های مدیریتی و ساختارهای اقتصادی در هر مرحلهه  بسهتگی دارد.  در منابع هر مرحله از چرخه عمر شرکت و انگیزه و فرصت

 یکی از عوامل تاثیرگذار بر اجتناب مالیاتی چرخه عمر شرکت است. 
 

 چرخه عمر شركت
ه عمر شرکت بازتاب پویایی یک شرکت است که ناشی از تغییرات در عوامل قابل مشاهده و غیرقابهل مشهاهده از جملهه    چرخ

دههد  ها و فشارهای رقابتی است و تصمیمات یک شرکت و سطح تداوم سودآوری آن را تحت تأثیر قرار مهی انتخاب استراتژی
از زمهان   یدرپه ی پ یِنیب شیقابل پ شرفتیمراحل پ یداراها شرکت طبق تئوری چرخه عمر(. 9066، 66)هارمز، رندرز و ورست

ها بر اساس شرکت. و فعالیت هایشان نیز متناظر با مراحل پیشرفت شان است و ساختارها هاژیو استرات باشندیتولد تا نزول م
( 9009 ) 69هلفات و پترا  د.شونهای در حال افول تقسیم میهای بالغ و شرکتچرخه عمر به سه دسته، در حال رشد، شرکت

کنهد و ایهن   های شرکت در طول زمهان تغییهر مهی   ها و ویژگیبیان کردند منابع و ظرفیت 69محور پویا تئوری منابع، بر اساس
ترکیب الگوهای جریان نقد نماینده تخصیص منهابع   گردد.گیری مراحل مختلف چرخه عمر شرکت میتغییرات منجر به شکل
باشد. پهیش بینهی در مهورد    ها میهای استراتژیک در آن شرکتای عملیاتی شرکت در تعامل با انتخابهشرکت و نیز ظرفیت
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های تامین مالی مبنایی را بهرای  گذاری و فعالیتهای سرمایههای عملیاتی،  فعالیتهریک از الگوهای جریان وجه نقد فعالیت
رود کهه  (. به همین خاطر انتظار مهی 6999 پور،قادری و سلطانها شکل داده است )امیرآزاد، تفکیک مراحل چرخه عمر شرکت

باشد نیز در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت از شرکت می استراتژی اجتناب از مالیات نیز که مربوط به خروج جریان وجوه نقد
 روند یکسانی نداشته باشد.

 های عملیاتیجریان وجوه نقد ناشی از فعالیت

-های بالقوه رنج مییا معرفی فاقد مشتریان مقرر بوده و از کمبود اطرعات در مورد درآمدها و هزینهها در مرحله ظهور شرکت

گردد. در طول افزایش سرمایه گذاری و کارایی، برند، که این دو کمبود باهم موجب جریان وجوه نقد ناشی از عملیات منفی می
ان وجوه نقد ناشی از عملیات در طول مراحهل رشهد و بلهو  مثبهت     شود، که به این معنی است که جریحاشیه سود حداکثر می

( اشاره کرد که کاهش نرخ رشد در نهایت منجر به کاهش قیمت6981(. ورنرفلت )6991 است )برادران حسن زاده و حشمت،
لهه نهزول مهی   شود و شهرکت وارد مرح یابد و منفی میگردد، به طوری که جریان وجوه نقد ناشی از عملیات کاهش میها می
 گردد.

 

 گذاریهای سرمایهجریان وجوه نقد ناشی از فعالیت
شود که مانع از ورود رقبا بهه بهازار   های اولیه میها به انجام سرمایه گذاریخو  بینی مدیریتی منجر به ترغیب کردن شرکت

در مرحله ظهور و رشد منفی است. یا های های سرمایه گذاری برای شرکتگردد. درنتیجه جریان وجوه نقد ناشی از فعالیتمی
هها همچنهان بهه سهرمایه     دهند ولی آنهای در حال رشد سرمایه گذاری را کاهش میهای بالغ نسبت به شرکتاینکه شرکت

های حفظ سرمایه در طول زمان افزایش یابد، جریان وجوه نقهد ناشهی از   دهند. اگر هزینهگذاری  برای حفظ سرمایه ادامه می
های در مرحله شود. منتهی در یک مقدار کم تری نسبت به شرکتهای بالغ منفی میای سرمایه گذاری برای شرکتهفعالیت

های موجود و پشهتیبانی  ها را به منظور بازپرداخت بدهیهای در مرحله نزول داراییهای در مرحله رشد. شرکتظهور و شرکت
گهردد  های سرمایه گذاری مهی شدن جریان وجوه نقد ناشی از فعالیت رسانند، که موجب مثبتاز عملیات شرکت به فرو  می
 (.6991)برادران حسن زاده و حشمت، 

 

 جریان وجوه نقد ناشی از فعالیت تامین مالی
ها در مرحله اول به بدهی بانکی و سهپ  بهه دنبهال آن بهه عرضهه سههام       کند که شرکتتئوری سلسه مراتبی پیش بینی می

ها )که همان اثر کاهنهده هزینهه بههره( در مقابهل     ها در تر  برای متوازن کردن منافع مالیاتی بدهیدسترسی دارند. شرکت
ها در مرحله ظهور و رشد برای رشد نیاز به بدهی )اسهتقراض(  هزینه پریشانی ناشی از استقراض بیش از حد می باشند. شرکت
ها در نهایت نیاز به کاهش جریان وجوه نقد به منظور تسویه ایهن  دارند، اما به محض اینکه اهرمشان را افزایش می دهند، آن

های با خالص ها خواهند داشت. با این حال پیش بینی کاهش نقدینگی در آینده منجر به کاهش سرمایه گذاری در پروژهبدهی
ههای  نقد ناشهی از فعالیهت   رود که جریان وجوهگردد. باتمام این احوال، انتظار میارز  فعلی مثبت به منظور رشد شرکت می

هها بهه منظهور رشهد و توسهعه بهه بهدهی        های موجود در مرحله ظهور مثبت باشد زیرا آنسرمایه گذاری حداقل برای شرکت
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سرمایه گذاری و تأمین مالی( در طول  )عملیاتی، های وجه نقدهای مربوط به جریانها و فعالیتتصمیم گیریدسترسی دارند. 
از جریهان وجهه نقهد خروجهی شهرکت       مالیات به عنوان یک جهز اصهلی   (.9066 نسون،ی)دیک اوت استمراحل چرخه عمرمتف

ها و راهبردهای مربوط به  مالیات مانند اجتناب مالیاتی در طول مراحل چرخه عمر شرکت ها، فعالیتلذا تصمیم گیری ،باشد می
های وجه نقهد در  های جریانر تصمیم گیری و فعالیتهای پیشین نشان داد که تفاوت دهمچنین نتایج پژوهش .متفاوت است

ههای شهرکت   گذارد و دریافتند کهه  تصهمیم  ثیر میاطول مراحل چرخه عمر بر سطح اجتناب مالیاتی در هر مرحله از شرکت ت
دههد  ان میبنابراین تئوری چرخه عمر شرکت که نش ارتباط معناداری دارد. درباره اجتناب مالیاتی با پویایی چرخه عمر شرکت،

باید بتواند در توضیح این کهه   ،نمودگرها و رفتارهای خاصی هستند ها در مراحل مختلف از نظر مالی و اقتصادی دارایشرکت
   .(9066، )حسن منظور، الهادی، تیلور و ریچاردسون کمک کند کنند، ها از پرداخت مالیات بیشتری اجتناب میچرا بعضی شرکت

کنند تفاوت در سطح اجتناب مالیاتی در راسهتای تفهاوت در مبهانی    ( بیان می9066)ر و ریچاردسون حسن منظور، الهادی، تیلو
دهد و تمایل یک شرکت برای ها در هر مرحله از چرخه عمر شرکت رخ میاقتصادی و تخصیص و دسترسی به منابع و فرصت

 باشد. میی چرخه عمر آن مشارکت در اجتناب از پرداخت مالیات با توجه به مرحله
 های پژوهش حاضر به شرح زیر تدوین شد:بر اساس موارد باال فرضیه

 رابطه معنادار وجود دارد. های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانشرکتبین مرحله رشد و اجتناب مالیاتی  -6
 رابطه معنادار وجود دارد.هران های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تشرکتبین مرحله بلو  و اجتناب مالیاتی  -9
 های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنادار وجود دارد.بین مرحله افول و اجتناب مالیاتی شرکت -9

انهد و  ها چه از نظر شکل و چه از نظر فرایندها تحت تاثیر تکنولهوژی قهرار گرفتهه   همچنین در دنیای فرامدرن امروزی شرکت
ها دارد )سریزدی و بورقهانی(. بنهابراین در ایهن پهژوهش     نقش ملموسی در تحقق اهدا  کیفی و عملکردی شرکت تکنولوژی

های فعال در صنایع با تکنولوژی پهایین، تکنولهوژی بطهور متوسهط     رابطه بین چرخه عمر واجتناب مالیاتی در خصوص شرکت
 در نتیجه برای هر فرضیه چههار حالهت وجهود     گیردرسی قرار میپایین، تکنولوژی بطور متوسط باال و تکنولوژی برتر مورد بر

 .دارد

 

 پیشینه پژوهش
های نقدی ومعیارههای مبتنهی بهر    ( در پژوهشی به مقایسه توان توضیحی معیارهای مبتنی بر جریان9006) 61آهارونی و فالک

یافتند که به طورکلی، حسابداری مبتنهی  ها دراقرم تعهدی در تبیین ارز  شرکت در مراحل مختلف چرخه عمر پرداختند. آن
های نقدی و هم حسابداری تعهدی، محتوای اطرعاتی اندکی دارند. اما با توجه به این که شرکت در کدامین یک از بر جریان

 های نقدی است.مرحله چرخه عمر قرار دارد، قدرت تشریح کنندگی حسابداری تعهدی بیشتراز معیارهای مبتنی برجریان
( به بررسی رابطه بین میزان شفافیت شرکت و اجتناب از پرداخت مالیات با درنظر گهرفتن تضهاد   9060) 65نگ و شولینچن، چ

منافع بین سهامداران و مدیران، پرداختند. این محققان از دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فرو ، به عنوان معیار شفافیت 
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لیات به عنوان معیار اجتناب از پرداخت مالیات استفاده کردند. نتایج تحقیقات شرکت و تفاوت سود حسابداری وسود مشمول ما
 نشان داد که هر چه میزان اجتناب از پرداخت مالیات بیشتر باشد، میزان ابهام درآن شرکت بیشتر است.

ابطه معناداری بین راهبهری  ها ر( به بررسی تأثیر راهبری شرکتی بر اجتناب مالیاتی پرداختند. آن9065) 66آرامسترانگ و الرکر
ها استدالل کردند که راهبری شرکتی در صدد ایجاد توازن اجتناب مالیاتی است و شرکت و اجتناب مالیاتی مشاهده نکردند. آن

هایی که اجتناب مالیاتی بسهیار پهایین   هایی که اجتناب مالیاتی خیلی باالست، گرایش به کاهش آن دارد. در شرکتدر شرکت
 باشد. بری شرکت در صدد افزایش اجتناب مالیاتی میاست، راه

کشور در سهطح جههان طهی     96شرکت از  905ژوهشی رابطه بین حاکمیت شرکتی و چرخه عمر  ( در پ9065) 61اوکونر و برن
های بالغ تمایل بیشهتری بهه اسهتقرل در اداره شهرکت     ها نشان داد که شرکترا بررسی کردند. نتایج پژوهش آن 9069سال 

 ها در مرحله رشد تمایل بیشتری به پاسخ گویی، نظارت و کنترل دارند.دارند. همچنین شرکت
( با بررسی ارتباط بین مراحل چرخه عمر شرکت و اجتنهاب مالیهاتی شهرکت    9066)حسن منظور، الهادی، تیلور و ریچاردسون 

تی با مراحل معرفی و افول چرخه عمر شهرکت، ارتبهاط   اجتناب مالیا دریافتند که با در نظر گرفتن مرحله رکود به عنوان معیار،
هها نشهان   های آنهمچنین یافته مثبت و معناداری اما با مراحل رشد و بلو  چرخه عمر شرکت، ارتباط منفی و معناداری دارد.

ل چرخهه عمهر   ( درباره مراح9066محور پویا و براساس مدل دیکینسون )، های تئوری منابعراستای پیش بینیدهد  که در می
 در سراسر مراحل چرخه عمرشرکت است. ᴜیک الگو شکل  اجتناب مالیاتی دارای شرکت،
( به بررسی رابطه بین چرخه عمرشرکت و خطر سقوط قیمت سهام پرداختند. برای 6995) دری و خلیفه شریفیرجبحیدرپور، 

ها نشان داد کهه په  از   های آنردند. یافتههای نقدی دیکینسون استفاده کسنجش چرخه عمر شرکت از مدل عرمت جریان
کنترل اهرم مالی، اندازه شرکت، نسبت ارز  بازار به ارز  دفتری حقوق صاحبان سهام و بازده حقوق صهاحبان سههام بهین    
مراحل رشد و افول و خطر سقوط قیمت سهام رابطه مثبت و معناداری و بین مرحله بلو  و خطر سهقوط قیمهت سههام رابطهه     

ها الزم است که های مختلف در مراحل مختلف چرخه عمر شرکتمعناداری وجود دارد. لذا با توجه به اهمیت استراتژی منفی و
 ای از چرخه عمر که در آن قرار دارند را به اجرا درآورند.های متناسب با مرحلهمدیران برای رسیدن به نتیجه بهتر، برنامه ریزی

های تولیهدی پذیرفتهه شهده در    ه بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکتب ( در پژوهشی6995جباری و نقدی )
ها را به سه مرحلۀ رشد، بلو  و افول طبقه بندی کردند و سپ  پژوهش خود ها شرکتبورس اوراق بهادار تهران پرداختند. آن

مون قرار دادند. و به ایهن نتیجهه رسهیدند کهه     های آماری تحلیل همبستگی و رگرسیون چندگانه مورد آزرا با استفاده از رو 
هها وجهود دارد. بطهوری کهه تئهوری سلسهه مراتبهی، الگوههای مهالی          رابطه معناداری بین ساختار سرمایه و چرخه عمرشرکت

 دهد.  های در مرحله بلو  در بورس اوراق بهادار تهران نشان میهای در مرحله رشد و افول را بهتر از شرکت شرکت
توانایی مدیران را  ،بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر اجتناب مالیاتی، پژوهشی تحت عنوان ( در6996قار و شعری آناقیز )حسنی ال

گیری اجتناب مالیاتی از دو معیار ها برای اندازهترین عوامل تعیین کننده اجتناب مالیاتی بررسی کردند. آنبه عنوان یکی از مهم
ها نشهان داد  اوت سود حسابداری و سود مشمول مالیات استفاده کردند. نتایج حاصل از پژوهش آننرخ موثر مالیات نقدی و تف

 های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.         که توانایی مدیریت، تاثیر مثبت و معناداری بر اجتناب مالیاتی در شرکت
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گزارشگری مالی محافظه کارانه مورد بررسی قرار دادند. نتهایج حهاکی از   چرخه عمر شرکت بر  ( تاثیر6996مهدوی و کنعانی )
آن بود که مراحل چرخه عمر شرکت شامل رشد، بلو  و افول بر محافظه کاری تاثیر دارد و در نتیجه  در مراحل مختلف چرخه 

حله افول چرخه عمر از مراحل کند به این شکل که میزان محافظه کاری در مرها تغییر میعمر، وضعیت محافظه کاری شرکت
 بلو ، رشد چرخه عمر بیشتر است همچنین در مرحله بلو ، محافظه کاری از مرحله رشد بیشتر است.

( در پژوهشی به بررسی ارتباط بین توان رقابتی و اجتناب مالیاتی و سپ  بررسی اثر متقابل این دو متغیر بهر  6996آزادمنش )
نشان دهنده ارتباط معنی دار بین  اجتناب مالیاتی و توان رقابتی و از سوی دیگر تاثیر معنادار  بازده سهام شرکت پرداخت. نتایج

 اثر متقابل این دو متغیر بر بازده سهام است.
( نقش تئوری چرخه عمر شرکت در توضیح اجتناب مالیاتی، با در نظر گرفتن مرحله رکود به عنوان مرحله مبنها و  6996نقابی )

 606یه با محوریت مراحل ظهور، رشد، بلو  و افول از چرخه عمر شرکت، مورد بررسی قرار داد. نتایج بررسهی  طرح چهار فرض
توان به واسطۀ مراحهل  نشان داد که اجتناب مالیاتی را می 6999 تا 6988شرکت در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 

هها در اجتنهاب مالیهاتی    ها در توضیح درگیهری شهرکت  ه عمر شرکتبه عبارتی تئوری چرخ ها ردیابی نمود،چرخه عمر شرکت
باشند. اجتناب مالیاتی در مراحل ظهور و افول بیشتر از مرحله رکود و در مراحل رشد و بلو ، کمتر از مرحلهه رکهود   توانمند می

 باشد.می
 

 روش شناسی
ده و از نظهر ههد ، کهاربردی و بهر اسهاس رو       استقرایی بو فی و از نظر شیوه، استدالل قیاسی،رو  پژوهش مذکور توصی

باشهد. همچنهین بها توجهه بهه اینکهه       ها، جزو تحقیقات توصیفی همبستگی مبتنی بر رگرسیون چند متغیره میآوری داده جمع
ههای اثبهاتی و تجربهی    ی پهژوهش شهود، در حهوزه  ها انجام میپژوهش حاضر بر اساس یک سری از اطرعات واقعی شرکت

ههای  گیرد. برای آزمون فرضیات از اطرعات گردآوری شده مبتنی بر اطرعات واقعی بازار سههام، صهورت  ار میحسابداری قر
ها، استفاده شده اسهت و بهرای تحصهیل بخشهی از اطرعهات راجهع بهه        های مالی شرکتهای همراه صورتمالی و یادداشت

زمون فرضیه ها از داده های پانل و رگرسیون چند متغیره برای آ های مالی، از سایت سازمان بورس استفاده شده است.صورت

شده در  رفتهیهای پذشرکت. ها با استفاده از نرم افزار ایویوز انجام شده استاستفاده شده است. همچنین تجزیه و تحلیل داده

که پایان سهال مهالی    هاییدهند. و نمونه پژوهش شامل شرکتجامعه آماری پژوهش را تشکیل می بورس اوراق بهادار تهران
 هها نگیها، لیزنگیهلد ،یمال یواسطه گر ،یگذار هیسرما یهاشرکتها پایان اسفندماه باشد. در مجموعه صنایع بانک ها، آن

ی طه و  مل در دسترس باشهد ابه طور ک 6996تا  6996در دوره زمانی هاآن یتوضیحهای ادداشتیو  یهای مالصورتنباشند. 
سودآور باشند.  یسال مال انیها در پاشرکتو در بورس اوراق بهادار فعال باشند. و همچنین   نداده باشند دوره تغییر سال مالی

انتخاب شدند  ییهاشرکت د،یآیو سود مشمول مالیات به دست م یاز تفاوت سود حسابدارکه  مالیاتی با توجه به معیار اجتناب
 که سودآور بودند.

 .های پژوهش، انتخاب شدندو آزمون فرضیه یشرکت برای بررس 666 فوق های تیپ  از اعمال محدود
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 الگوها

بهادار تهران، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بررسی رابطه بین مراحل چرخه عمر شرکت و اجتناب مالیاتی برای 
 (9066)دی، تیلور و ریچاردسون حسن منظور، الها از پژوهش پژوهشمدل  ی. فرم تابعاز مدل رگرسیون زیر اسنفاده می شود

 د:باشیم ریقرار ز به
TAX – AVOIDit = f (FLC-DUMit, controls) 

ی مستقل و کنترلی است. که متغیر مستقل چرخه عمهر شهرکت از طریهق    رهایاز متغ یتابع یر اجتناب مالیاتیدر مدل فوق متغ
های قبلی انجام شهده  متغیرهای کنترلی که در پژوهشآید و نیز ( بدست می9066های نقدی دیکینسون )مدل عرمت جریان

گذارند، شامل اندازه شرکت، نسبت ارز  بهازار بهه ارز  دفتهری حقهوق صهاحبان سههام،       بر اجتناب مالیاتی شرکت تاثیر می
شهرکت، سهن شهرکت و اثهرات ثابهت       نگهداشت وجه نقد، توانایی سودآوری، فرو  خهارجی، سهن شهرکت، تعهداد کارکنهان     

 . استت صنع سال
 حاضر به صورت زیر است: پژوهشمدل  فرم تابع رگرسیون

TAX – AVOIDit = β0 + β1FLC-DUMit + β2SIZEit + β3MTBit + β4LEVit + β5CASHit + 

β6PROFITit + β7FIit +β8 ∆SALESit + β9EMPit + β10YEARSit +βk IFE + ɛit 

 

 متغیر وابسته 

از نسبت تفاوت سهود حسهابداری و سهود مشهمول     باشد که ته این پژوهش میمتغیر وابس (AVOIDANCE)اجتناب مالیاتی 
آید. سود مشمول مالیات نیز از تقسیم هزینه مالیات بر نهرخ مالیهات قهانونی    های اول دوره بدست میمالیات به مجموع دارایی

 .(6995فخاری و طهماسبی، ) گرددمحاسبه می
 

 متغیر مستقل 

 نقدی دیکینسون هایعرمت جریان مدلاست. که از شاخص  (FLC-DUM)عمر شرکت  متغیر مستقل این پژوهش چرخه
 ههای عملیهاتی  های وجه نقد فعالیهت ن( منطبق بر الگوی جریا9066) برای محاسبه این متغیر استفاده شد. الگوی دیکینسون

(CFO)، سرمایه گذاری (CFI) تأمین مالی و (CFF) .است 

 ه ظهوردر مرحل شرکت CFF>0 و CFO<0،CFI<0 اگر

 شرکت درمرحله رشد CFF>0وCFO>0، CFI<0 اگرو 
 شرکت در مرحله بلو  CFF<0وCFO>0، CFI<0 اگر و
  شرکت در مرحله نزول  CFF≥0یا CFF≤0 وCFO<0، CFI>0 اگر و

 شوند. ها در مرحله رکود دسته بندی میسال شرکت یهوباقی ماند
به همین جهت  .ها دردسترس نیستهای آندر نتیجه داده شوند وار پذیر  نمیاوراق بهاد در مرحله ظهور در بورس هاشرکت

سوی دیگر مرحلهه رکهود نیهز دارای جریهان      از شود تحت عنوان مرحله رشد بررسی می و رشد بصورت یکجا مراحل ظهور و
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عنوان مرحله افول در های مرحله افول تحت شرکتد با های مرحله رکونقدی مشخص و روشنی نیست به همین خاطر شرکت
 .(6995 ،و خلیفه شریفی دریرجبحیدرپور، ) شوندنظر گرفته و بررسی می

 شود،و سایر مراحل صفر در نظر گرفته می 6اگر شرکت در مرحله رشد باشد عدد 
 شود،سایر مراحل صفر در نظر گرفته می و 6باشد عدد  بلو اگر در مرحله  و
 شود.سایر مراحل صفر در نظر گرفته می و 6اگر در مرحله نزول باشد عدد  و

 

 متغیرهای كنترلی
( از متغیرهای کنترلی به شهرح زیهر بهه منظهور     9066در این پژوهش به پیروی از حسن منظور، الهادی، تیلور و ریچاردسون )

 68واته  و زیمهرمن   .کنترل تأثیر عوامل شناخته شده و ناشناخته در رابطه بین متغیرهای وابسته و مستقل استفاده شده اسهت 
ههای  گیرند و بیشتر در معرض مواجهه بها هزینهه  های بزرگ بیشتر تحت نظارت دولت قرار می( نشان دادند که شرکت6986)

ها گرایش کمتری به اجتناب مالیاتی داشته باشند. در مقابهل فرضهیه قهدرت    رود این شرکتبنابراین انتظار می سیاسی هستند،
ههای بهزرگ بها اسهتفاده از     ( توسعه یافت. مطابق این فرضیه شرکت6911) 69ط ساالمون و سیگفریدسیاسی قرار دارد که توس

 ،ههای مالیهات کهاه   هها و پهروژه  درصدد اثرگهذاری بهر قهوانین هسهتند و سهعی دارنهد در طهرح        ،قدرت اقتصادی و البی گری
( رابطه منفی بین اجتناب مالیاتی با 6999یده )(. مطابق با پژوهش بشکوه و جهان6999 ،گذاری نمایند )مهرانی و سیدی سرمایه

و بیشتر سود ده بیشتر اسهت.   های بزرگ ترهای کوچک تر و کم تر سود ده در مقایسه با شرکتاهرم مالی شرکت در شرکت
 دهد.( متغیرهای کنترلی این پژوهش را نشان می6) جدول

 

: متغیرهای كنترلی پژوهش(3)جدول   
 متغیرهای کنترلی

هامتغیر  نحوه محاسبه متغیرها نماد 

اندازه شرکت )ارز  بازار شرکت در پایان سال( که از حاصل ضرب  یعیطب تمیلگار (SIZE) اندازه شرکت
(6991آید )فخاری و محمدی، تعداد کل سهام در قیمت بازار هر سهم بدست می  

نسبت ارز  بازار به 
حقوق  یارز  دفتر

 صاحبان سهام

(MTB) سال  انیآن در پا یارز  بازار حقوق صاحبان سهام به ارز  دفتر میتقساز  ریمتغ نیا
(6996، آقایی، حسنی و اسدی) شودیمحاسبه م  

یدرجه اهرم مال  (LEV) آقایی، حسنی و اسدی) دیآیها بدست مییها بر جمع دارایجمع بده میتقس قیاز طر ،
6996)  

دوره شرکت  انیپا ییکوتاه مدت بر دارا یگذار هیسرماوجه نقدو  میتقس قیاز طر (CASH) نگهداشت وجه نقد
(.9061، 20ی)چن و زولوتو دیآیبدست م  

                                                           
18

 Watts and Zimmerman 
19

 Salamon and Siegried 
20

 Chen and Zolotoy 
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شرکت یسود آور ییتوانا  (PROFIT) حسن ) دیآ یدوره شرکت بدست م انیپا ییبه دارا یاتینسبت سود عمل قیاز طر
.(9066، منظور، الهادی، تیلور و ریچاردسون  

یفرو  خارج  (FI) اگر دیآ یدوره بدست م انیپا ییبر دارا یسود فرو  صادرات میاز تقس ریمتغ نیا .
حسن منظور، الهادی، تیلور صورت عدد صفر ) نیا ریدر غ 6دارد عدد  یفرو  صادرات

.(9066، و ریچاردسون  

آقایی، حسنی و ) دیآیدوره شرکت بدست م انیپا ییفرو  بر دارا راتییتغ میاز تقس )∆(SALES رشد فرو 
(.6996، یاسد  

.(9066تعداد کارکنان شرکت )حسن منظور و همکاران،  یعیطب تمیلگار (EMP) تعداد کارکنان شرکت  

آقایی، حسنی و ) دیآیشرکت و سال مورد مطالعه بدست م  یاز تفاوت سال تأس (AGE) سن شرکت
.(6996، اسدی  

 

 هایافته

های مورد بررسی بر اساس باشند. برای تحلیل بهتر نتایج شرکتها تحت تاثیر پیشرفت تکنولوژی می آنجایی که شرکتاز 
( 9) چهار گروه تقسیم بندی شدند. جدولبه  (ISIC)طبقه بندی استانداردهای بین المللی تمام رشته فعالیت های اقتصادی 

 (.6989، مالکیدهد )ها را نشان میتعداد و نوع این گروه
 

های مورد بررسی(: شركت2) جدول  

روهنام گ  تعداد صنایع موجود 

: صنایع با فناوری برتر1گروه  98 صنایع رایانه، دارو، ابزار پزشکی، فنی مهندسی، رادیویی و وسایل ارتباطی 

: صنایع با فناوری به طور 9گروه
 متوسط باال

 96 صنایع دستگاه های برقی، ماشین آالت، خودرو و شیمیایی

: صنایع با فناوری به طور 9گروه
پایینمتوسط   

صنایع الستیک، فلزات اساسی، کانی غیرفلزی، کانی فلزی، محصوالت فلزی، فراورده 
 نفتی، زغال سنگ، سیمان، کاشی و سرامیک و سایر معادن

11 

: صنایع با فناوری پایین6گروه صنایع غذایی به جز قند، قند و شکر، محصوالت چوبی، محصوالت چرمی، انتشار و  
سوجاتچاپ، محصوالت کاغذ و من  

68 

 666  جمع

(3181منبع: مالکی )  
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 آمار توصیفی

 دهد.آمار توصیفی متغیرهای پژوهش را در چهار گروه از صنعت نشان می :(1) جدول

 متغیر
 

نوع 
 صنعت

 حداقل حداکثر میانه میانگین نماد
انحرا  
 معیار

 
 چولگی

 

 
 کشیدگی

 

اجتناب 
 مالیاتی

6 

AVOID

ANCE 

060169 060900 061800 060100-  066159 969880 6669666 

9 060981 060500 669600 060600-  066159 969611 6966968 

9 066009 060600 061500 060600-  066996 961051 6061196 

1 066091 060500 061500 060600-  066191 969959 866160 
کل 
-060100 669600 060500 060961 صنایع  066110 968586 6965119 

مرحله 
 رشد

6 

Growth 

061699 060000 660000 060000 065009 066185 660990 

9 061696 060000 660000 060000 065000 066961 660611 

9 061666 060000 660000 060000 061951 069980 666619 

1 066815 660000 660000 060000 061660 061910-  666906 
کل 
-060911 065009 060000 660000 660000 065086 صنایع  660066 

مرحله 
 بلو 

6 

Mature 

069195 060000 660000 060000 061116 066699 661100 

9 069109 060000 660000 060000 061119 066169 661505 

9 069881 060000 660000 060000 061515 069998 668190 

1 066969 060000 660000 060000 069111 966695 561699 
کل 
 669581 069190 061191 060000 660000 06000 069806 صنایع

مرحله 
 افول

6 

Decline 

066991 060000 660000 060000 069916 665110 969819 

9 066899 060000 660000 060000 069995 665851 965696 

9 069918 060000 660000 060000 061511 068991 668091 

1 066185 060000 660000 060000 069816 666158 968619 
کل 
 960091 661650 061081 060000 660000 060000 069669 صنایع

اندازه 
 شرکت

6 

Size 

568590 568196 169916 168166 061991 065996 961151 

9 661096 669995 866990 169651 061195 066995 968959 

9 669601 660198 165696 165696 061981 060900 969800 

1 661869 661695 866969 161116 061119 069189 969911 
کل 
 960511 061116 061169 161116 866990 666818 669980 صنایع

-MTB 966056 969666 6968616 69061166969569 965599 6نسبت   9668985 
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ارز  
بازار به 
ارز  
دفتری 
حقوق 
صاحبان 
 سهام

- 

9 969819 961198 9066110 061698 968995 966606 6661109 

9 966616 969606 6661611 061699 661896 966019 961808 

1 961199 966961 968615 069959 960196 068906 969999 

کل 
 9066110 965889 966111 صنایع

6906111
- 

569061 6866196-  1966696 

درجه 
 اهرم مالی

6 

LEV 

066008 066619 069699 066619 069915 069599-  969169 

9 061816 065019 068998 060906 066195 069651-  969669 

9 065169 065666 069968 060651 066906 069919-  966911 

1 065169 065666 069968 060651 066906 069919-  966911 
کل 
 صنایع

065956 065500 069699 060691 069099 069906-  961190 

نگهداشت 
 وجه نقد

6 

CASH 

060511 060989 061568 060001 060156 961116 6668995 

9 060685 060989 061601 060009 060186 966861 865956 

9 060891 060199 066090 060006 066096 969591 861099 

1 060609 060999 065908 060061 060815 968090 6661199 
کل 
 6069991 961999 060858 060001 066090 060969 060616 صنایع

توانایی 
سودآوری 
 شرکت

6 

PROFI

T 

066969 066000 066900 060100-  066006 969150 6665591 

9 066868 066100 065600 060600 066668 068659 961119 

9 066569 066600 066600 060000 066919 665869 569966 

1 069906 069600 061900 060900-  066911 069999 969969 
کل 
-060100 066900 066500 066115 صنایع  066901 069118 966586 

فرو  
 خارجی

6 

FI 

061959 060000 660000 060000 061961 069996 660891 

9 066111 660000 660000 060000 061185 066685-  669895 

9 065899 660000 660000 060000 061915 069980-  666619 

1 065998 660000 660000 060000 065009 060959-  660090 
کل 
-069185 061955 060000 660000 660000 065689 صنایع  660115 

رشد 
 فرو 

6 

SALE 

060111 060961 068591 069958-  069196 065186-  961559 

9 060911 060891 965999 960990-  069985 065895 9669999 

9 066186 060108 969966 069501-  061669 969989 9969189 

1 060966 066095 061609 061918-  066105 661905-  866861 
کل 
-960990 969966 060891 066001 صنایع  069998 665519 9960598 
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تعداد 
کارکنان 
 شرکت

6 

EMP 

961159 965698 961119 669559 061186 066995-  965956 

9 966956 966095 169661 661116 065659 066669 160965 

9 966186 966191 968001 669181 061815 066695-  966666 

1 965666 965610 166195 660000 061880 666095-  169189 
کل 
-066691 065001 660000 166195 965905 966091 صنایع  560099 

سن 
 شرکت

6 

AGE 

9969999 1960000 5160000 6660000 6661661 061910-  961810 

9 9166969 9660000 6660000 660000 6968606 066805 960918 

9 9560981 9665000 6160000 160000 6161116 069099-  669600 

1 9560669 9160000 6660000 160000 6566199 060661-  666669 
کل 
-060990 616019 160000 6160000 9160000 9569569 صنایع  668990 

های تحقیقمنبع: یافته  

 066091  نیگنایکه بطور م (1باال گروه ) یفناور با عیدر صنا یاتیاجتناب مال زانیم نیشتریدهد بیبه دست آمده نشان م جینتا
 هیدر کل یاتی(. اجتناب مال060169شود )یم ( مشاهده6)گروه  نییسطح پا یبا فناور عیدر صنا یاتیاجتناب مال نیباشد. کمتریم

نتایج به دست آمده  کنند.یم اتیشرکت اقدام به اجتناب از پرداخت مال، درصد سال 9 حدوداً یعنیباشد  یم 060961 مشاهدات
، در مرحلهه رشهد   شرکت( -سال 951)یعنی درصد  56 حدوداً   دهدنشان می ( مشاهده 696)برای  هابرای چرخه عمر شرکت

انحرا  معیهار کهم    در مرحله افول قرار دارند.شرکت(  -سال 611) درصد 96و  در مرحله بلو شرکت(  -سال 695) درصد 98
 ایهن  باشهد.  ها از میانگین مهی  دهنده پراکندگی زیاد داده انحرا  معیار زیاد نشان ها از میانگین و دهندة پراکندگی کم داده نشان
کت های با در شر 060156با انحرا  معیار ،(CASH)نگهداشت وجه نقد  متغیرکه  .است شده رائها متغیرها کلیه برای نیز معیار

در شرکت های با  6566199با انحرا  معیار  (AGE)سن  ترین پراکندگی از میانگین و متغیر ارای کمدصنایع تکنولوژی پایین 
 .ترین پراکندگی از میانگین است ارای بیشدصنایع تکنولوژی برتر 

 (:1باشد )جدول بیشتر روند اجتناب مالیاتی در هر کدام از مراحل چرخه عمر شرکت به  شرح زیر میهای بق تحلیلط 
شرکت، اجتنهاب مالیهاتی انجهام     -( سال060811درصد ) 8 شرکت در مرحله رشد هستند که حدوداً -سال 951 مشاهده 696* از 
 دادند. می
-ها اقدام به اجتناب مالیاتی می( از آن060891درصد ) 8 که حدوداًله بلو  قرار دارند شرکت در مرح -سال 695مشاهده  696* از 

 کنند. 
ها اقدام به اجتناب ( از آن066196درصد ) 61 شرکت در مرحله افول قرار دارند. که حدوداً -سال 611مشاهده،  696* همچنین از 

 کنند.از پرداخت مالیات می
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 مالیاتی در مراحل چرخه عمر(: روند اجتناب 4) جدول

سال(-تعداد)شرکت نماد متغیر  حداقل حداکثر میانه میانگین 

رشدمرحله   Growth 
 

951 060811 060100 068800 060100-  

بلو مرحله   Mature 695 060891 060900 061800 060600-  

افولمرحله   Decline 611 066196 060900 669600 060900-  

قیقتح هایمنبع: یافته  

 هاآزمون فرضیه

ههای فعهال در ههر گهروه     ها و همچنین به تفکیهک شهرکت  های پژوهش براساس کلیه شرکت( نتایج آزمون فرضیه5) جدول
های آن از نوع ترکیبی است ابتدا باید نوع الگوی برآورد مشخص شود. در در برآورد یک مدل که داده دهد.صنعتی را نشان می

لیمر به منظور انتخاب شیوه ی تخمین مدل از بهین دو سهاختار آمیختهه و پهانلی انجهام       Fدا آزمون های ترکیبی ابتمورد داده
های پانلی تایید و رو  اثرات ثابت در باشد پ  دادهمی 0605لیمر و هاسمن کمتر از F اینکه نتایج آزمون شود. با توجه به  می

 شود لذا باید مهدل بهه رو  حهداقل مربعهات تعمهیم یافتهه      ایید میشود. ناهمسانی واریان  در مدل تبرآورد مدل استفاده می
(GLS) واتسون بهین  ج مدل رگرسیونی اگر آماره دوربین، برآورد شود. در پژوهش حاضر برای تشخیص خودهمبستگی در نتای

 دهد که خود همبستگی بین اجزای خطای مدل وجود ندارد. قرار گیرد نشان می 965تا  665
های پژوهشیج آزمون فرضیه(: نتا5نگاره )  

 متغیر
نوع 

 تصنع
آزمون 

 وایت

آزمون 
F 

 لیمر

آزمون 

 هاسمن
t آماره 

سطح 

معنادار

 ی

f  آماره    
معنادار

 ی مدل

آماره 

دوربین 

 واتسون

 نوع رابطه

 6 رشد
6 89

 
 

0 06
 
 

9 56
 
 

0 00
 
 

6 59
 
 

0 16
 
 

961999- 0 0619
   968198 0615 060000 9609 

منفی و 
 معنادار

 9 رشد
1619 
0600 

1611 
0600 

99698 

0600 
061911 066690 6566159 0611 060000 6680 - 

 9 رشد
8619 
0600 

69666 
0600 

99665 

0606 
968088 0 0058

  
 9569909 0681 060000 6619 

مثبت و 
 معنادار

 1 رشد
5685 
0600 

6661 
0600 

99689 

0600 
061616 066108 9661991 0681 060000 9696 - 

کل  رشد
 صنایع

8660 
0600 

8656 
0600 

99696 

0600 

960915 0 0191
  

 9060619 0611 060000 6686 
مثبت و 
 معنادار

 6 بلو 
6686 
0606 

9611 
0600 

8665 

0666 
061696- 061115 966911 0611 060000 6691 - 

 9 بلو 
9661 
0600 

1619 
0600 

91601 

0600 
966999- 0 0995

  
 6569891 0611 060000 6689 

منفی و 
 معنادار
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 9 بلو 
66651 
0606 

69659 
0606 

8616 

0618 
969591- 0 0959

  
 6661116 0619 060000 6659 

منفی و 
 معنادار

 1 بلو 
5656 
0600 

6696 
0600 

91696 

0600 
661899- 060158 9666661 0686 060000 9665 - 

کل  بلو 
 صنایع

8691 
0600 

8665 
0600 

98611 

0600 
165518- 0 0000

  
 9069696 0611 060000 6681 

منفی و 
 معنادار

 6 افول
6665 

0601 
9685 

0600 

1615 

0668 
966658 0 0090

  
 6069666 0616 060000 6691 

مثبت و 
 معنادار

 9 افول
60668 

0600 
1618 

0600 

98661 

0600 
169598 0 0000

  
 6660096 0615 060000 6686 

مثبت و 
 معنادار

 9 افول
9669 
0600 

66618 
0600 

99659 

0600 
661099 066691 9661501 0689 060000 6619 - 

 1 افول
5696 

0600 
6698 

0600 

91669 

0600 
668161 060695 9861186 0685 060000 9690 - 

کل  افول
 صنایع

9609 

0600 

8619 

0600 

99690 

0600 
169011 0 0000

  
 

20.311

7 0611 060000 6690 

مثبت و 
 معنادار

 آزمون ناهمسانی واریان  آزمون وایت -6

 سطح معناداری آزمون وایت -9

 لیمر Fآزمون  fآماره  -9

 لیمر Fسطح معناداری آزمون  -1

 آماره خی دو آزمون هاسمن -5

 سطح معناداری آزمون هاسمن -6

 ٪95در سطح معناداری  پژوهشهای **تایید فرضیه

 

 
در  نیشهده متفهاوت اسهت. همچنه     فیتعر عیها در چهار سطح صناهیحاصل از آزمون فرض جیادهد که نتی( نشان م5)جدول 
با مرحله رشد و مرحله افول چرخه عمر شرکت ارتباط مثبت و معنادار و با مرحله بلو   یاتی( اجتناب مالعیصنا هی)کل یحالت کل

اجتنهاب   زانیه چرخه عمر شرکت  بر م یبه عبارت .شودیم دییتا هیو معنادر دارد لذا هر سه فرض یچرخه عمر شرکت رابطه معن
دههد بهین   ( نشهان مهی  5) ه اول پژوهش همانگونه که در جدولدر تفسیر نتایج آزمون فرضی گذار است.ریها تاثشرکت یاتیمال

حله رشهد  اجتناب مالیاتی و مرحله رشد چرخه عمر شرکت ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. مثبت و معنادار بودن ضریب مر
تواند به خاطر بهاال  ها در مرحله رشد انگیزه و تمایل به اجتناب از پرداخت مالیات دارند. این نتیجه میبدین معناست که شرکت
ها رابطه مستقیم و معناداری ها در مرحله رشد باشد، چرا که بین اجتناب مالیاتی و توان رقابتی شرکتبردن توان رقابتی شرکت

ها در مرحله رشد از تهوان رقهابتی بهاالیی برخوردارنهد، بنهابراین انگیهزه       (. به عبارتی چون شرکت6996منش، وجود دارد )آزاد
حسهن منظهور، الههادی،    بیشتری به اجتناب از پرداخت مالیات دارند. نتیجه حاصل از فرضیه اول از لحاظ معناداری با پژوهش 

حسن منظور، الهادی، تیلهور و ریچاردسهون   نوع رابطه با نتیجه پژوهش ( مطابقت دارد. اما از جهت 9066) تیلور و ریچاردسون
در مرحله رشد در حال توسعه و پیشرفت است و مهدیریت   ها، شرکتی آنباشد. به عقیده ( سازگار نمی6996( و نقابی )9066)
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ایی نامشهود در اختیار مدیریت کند. همچنین منابع بیشتری مانند سرمایه در گرد  و داردرک بهتری از محیط شرکتی پیدا می
شود. بها ایهن حهال در    های اجتناب مالیاتی ایجاد میهای بیشتری برای برنامه ریزی و استراتژیگیرد. بنابراین فرصتقرار می

هها  شود. آنمرحله رشد با گستر  بازارهای جدید و افزایش خطوط تولید، نگرانی مدیریت مربوط به عواقب شهرت بیشتر می
یابد. این ها افزایش میگیرند. به عبارتی هزینه سیاسی آندر معرض دید احزاب سیاسی از جمله مقامات مالیاتی قرار می بیشتر

های برنامه ریهزی مالیهاتی و اجتنهاب مالیهاتی     ها برای شرکت کردن در فعالیتشود تا انگیزه آننگرانی به نوبه خود سبب می
دهد بین اجتناب مالیاتی و مرحله بلو  چرخه عمر شرکت ارتباط منفی پژوهش نشان میسرکوب شود. نتایج آزمون فرضیه دوم 

( 6996نقهابی )  ( و9066)حسن منظهور، الههادی، تیلهور و ریچاردسهون     نتیجه پژوهش حاضر با نتیجه  و معناداری وجود دارد.
شود ا  نوسانات جریان نقد رو به رو میمطابقت دارد. یک شرکت در مرحله بلو  با کاهش رشد فرو ، درآمد پایدارتر و کاه

های نقدی کاهش یابد. در نتیجه رغبت مدیران برای اجهرای  که سبب می شود ریسک مربوط به درآمد فعلی و آینده و جریان
استراتژی های اجتناب مالیاتی کاهش می یابد. همچنین در مرحله بلو  مدیریت تمرکز بیشتری بر تصمیمات اصلی عملیهاتی  

دههد بهین اجتنهاب    نتایج مربوط به آزمون فرضیه سوم پژوهش نشان می نسبت به استراتژی های اجتناب مالیاتی دارد.شرکت 
در این مرحله شهرکت سهطح نقهدینگی پهایین و      مالیاتی و مرحله افول چرخه عمر شرکت ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

ههای  ن مالی است. بنابراین برای رهایی از این اوضاع حتی به دنبال پهروژه نوسانات جریان نقد زیادی دارند و دچار تنگنا بحرا
گردد. به عبارتی در این مرحله شرکت بطور فعاالنه در برنامه ریهزی  های مالی و مالیاتی تهاجمی میخطرناک  مانند استراتژی

حسن منظور، الهادی، تیلور و ریچاردسهون  هش کند. این یافته با نتیجه پژومالیاتی مشغول است و اقدام به اجتناب مالیاتی می
ها اجتناب مالیاتی در مرحله ظهور و افول بیشتر از مرحلهه رکهود و اجتنهاب    ( مطابقت دارد به عقیده آن6996( و نقابی )9066)

کهه معتقهد   ( 9009) 96مالیاتی در مراحل رشد و بلو  کمتر از مرحله رکود است. همچنین این یافته با نتیجه پژوهش کای و لیو
های نسبتا زیان آور، انگیزه بیشتری برای اجتناب از پرداخت مالیات دارند، سازگار است. ولی با نتیجه ها با موقعیتبودند شرکت

هها، محهدویت در تهامین مهالی، فهاکتور بااهمیهت و       ( مطابقت ندارد زیرا طبق پژوهش آن6991پژوهش قوی پنجه و غریب )
های فعال در صنایع بها تکنولهوژی پهایین    همچنین اجتناب مالیاتی با مرحله رشد شرکت باشد.تی نمیتاثیرگذار بر اجتناب مالیا

ارتباط منفی و معنادار دارد و اجتناب مالیاتی رابطه مثبت و معناداری با بامرحله رشد شرکت های فعال در صنایع با تکنولهوژی  
  شرکت های فعال در صنایع با تکنولوژی پهایین و بطهور متسهوط بهاال     به طور متوسط باال دارد. اجتناب مالیاتی با مرحله بلو

های فعال در صنایع با تکنولهوژی پهایین و بطهور متوسهط     ارتباط منفی و معناداری دارد. اجتناب مالیاتی با مرحله افول شرکت
 پایین و تکنولوژی برتر ارتباط مثبت و معنادار دارد.

 

 بحث و نتیجه گیری
حسهابداری   ههای شرکت و اینکه شرکت در کدام مرحله از چرخه عمر خود قرار دارد می تواند در پهژوهش موضوع چرخه عمر 

ای از عمر شرکت کهه  زیرا که بسیاری از متغیرهای حسابداری و بازار سرمایه شدیداً تحت تاثیر مرحله بسیار یاری دهنده باشد،
ایج مالیاتی ناشی از اجتناب مالیاتی از لحاظ سیستماتیک در طول مراحهل  باشد. بنابراین بررسی و ارزیابی نتدر آن قرار دارد می
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ژیک روز به روز بیشتر  باشد. از طرفی دنیا هر روز در حال تغییر است و سرعت تحوالت تکونولوچرخه عمر شرکت، ضروری می
این پژوهش با هد  بررسی رابطه  باشند. در نتیجهها بشدت تحت تاثیر تکنولوژی و تغییرات آن میشود و جامعه و شرکتمی

های فعال در صنایع با سطوح فناوری ای صنایع )در خصوص شرکتبین چرخه عمر شرکت و اجتناب مالیاتی با رویکرد مقایسه
که نتایج نشان دادند، رابطه معناداری بین مرحلهه رشهد و اجتنهاب مالیهاتی، رابطهه منفهی و       گیرد. همانطور متفاوت( انجام می

ری بین مرحله بلو  و اجتناب مالیاتی و همچنین رابطه مثبت و معناداری بین مرحله افول و اجتناب مالیهاتی وجهود دارد.   معنادا
هایی که در مرحله بلو  قرار دارند سهرمایه  خود در شرکت اهدا  به دستیابی برای گذاران سرمایهشود که بنابراین پیشنهاد می

یابد که سبب کاهش انگیزه مهدیریت  های نقدی کاهش میریسک مربوط به درآمد و جریانگذاری کنند  زیرا در مرحله بلو ، 
هایی که در مرحلهه افهول   شود که سرمایه گذاران در شرکتهمچنین پیشنهاد می شود.های اجتناب مالیاتی میبرای استراتژی

ها در مرحله افول به دلیل دچار شدن به که شرکتچرا سرمایه گذاری کمتری انجام دهند(،  قرار دارند سرمایه گذاری نکنند )یا
این پژوهش همانند سایر  کنند تا هزینه مالیات پرداختی خود را کاهش دهند.بحران مالی، بیشتر اقدام به اجتناب از مالیات می

وجهود نهدارد.    اوال اینکه هیچ توافقی در تعریف عملیاتی مراحل چرخه عمر شهرکت هایی رو برو است، ها با محدودیتپژوهش
 های شناسایی هر مرحله چرخه عمر وجود ندارد.دوما اینکه هیچگونه اتفاق نظری در مورد رو 

 

 منابع
 خلهی بهرای اجتنهاب مالیهاتی در     اهمیهت محهیط اطرعهات دا   (، 6995، حسنی، حسن و اسدی، زینهب، ) آقایی، محمدعلی

 .96-61، صص 1شماره  ،8سال  ای حسابداری مالی،پژوهش هشده در بورس اوراق بهادار تهران،  های پذیرفته شرکت

 یان نامه کارشناسهی  پابورس اوراق بهادار تهران،  ار، اجتناب مالیاتی و بازده سهام،توان رقابتی باز (،6996) ،آزادمنش، رضا
 دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری.  دانشگاه مازندران، ارشد حسابداری،

 م آزمون نظریه چرخه عمر در سیاست ههای تقسهی  ، (6999) ،وحید احمدیان، ،علی اصغر ،یانواری رستم ،اعتمادی، حسین
 .86-59، صص 16شماره  ،69 سال مطالعات تجربی حسابداری مالی، ،ها بورس اوراق بهادار ود شرکتس

 یان نقهد منهتج   تعیین چرخه عمر شرکت به رو  الگوهای جر ،(6999) ،سلطانپور، ولی ،ری، قدرتقاد ،امیرآزاد، میرحافظ
نوین کسب و کهار، اقتصهاد و    اولین کنفران  ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای، شده از صورت جریان وجوه نقد

 آباد کتول.دانشگاه آزاد اسرمی واحد علی فرهنگ،

 بازار سهام، بر ارز  بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی با سیاست بدهی با تاکید (، 6999، )جهاندیده، حسین ،بشکوه، مهدی
 دانشگاه آزاد اسرمی واحد بندرگز. ین همایش ملی حسابداری و حسابرسی،اول
 پژوهشهنامه حسهابداری مهالی و     ،ن ساختار سرمایه و چرخه عمر شهرکت رابطه بی ،(6995) ،نقدی، نریمان ،اری، حسینجب

 .699-669 ص، ص90 ، شماره8حسابرسی، دوره 

 دوره  دانش حسابداری، ،مالیاتی بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر اجتناب، (6996)، صابر، اقیزشعری آن، مسعودر، حسنی القا
 .691-601، صص 6شماره  ،8

 ن چرخه عمر شهرکت و خطهر سهقوط سههام    ارتباط بی، (6995) ،علی خلیفه شریفی، ،حسین ی،رجب در ،فرزانهر، حیدرپو ،
 .99-6، صص 99شماره  ،6سال  پژوهش حسابداری،
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