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چکیده:
شــرکتهای برخوردار از تمرکز مشتری ،ریسک باالتری را در جریانات نقدی تجربه نموده و از
اینرو ،تمایل بیشــتری برای نگهداشــت وجه نقد دارند .از آنجا که سیاستهای اجتناب مالیاتی
باعث کاهش خروج وجه نقد از شــرکت میگردد ،لذا انتظار میرودکه شــرکتهای دارای تمرکز
مشــتری باالتر ،اجتناب مالیاتی بیشــتری داشته باشــند .بر پایه این استدالل ،پژوهش حاضر به
بررسی تأثیر تمرکز مشتری بر فعالیتهای اجتناب مالیاتی شرکتها میپردازد .بدینمنظور ،برای
ســنجش اجتناب مالیاتی از دو معیار تفاوت دفتری مالیات ( )BTDو نرخ مؤثر مالیاتی ()ETR
اســتفاده گردید .فرضیه پژوهش نیز با استفاده از نمونهای متشــکل از  97شرکت پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران طی ســالهای  1390تا  1394و با بهرهگیری از الگوی رگرســیون
چندمتغیره مبتنی بــر تکنیک دادههای تابلویی مورد آزمون قرارگرفت .یافتههای پژوهش حاکی
از آن اســت تمرکز مشتری شرکتها منجربه افزایش اجتناب مالیاتی آنها میشود .نتایج تحقیق
ضمــن پر کردن خالء تحقیقاتی صورت گرفته در این حوزه میتواند برای تدوینکنندگان قوانین
مالیاتی ،سرمایهگذاران و سایر ذینفعان اطالعات حسابداری در امر تصمیمگیری راهگشا باشد.
واژگان کلیدی :تمرکز مشتری ،اجتناب مالیاتی ،تفاوت دفتری مالیات ،نرخ مؤثر مالیاتی.
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تمرکز مشتری و اجتناب مالیاتی :شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

 -1مقدمه
اجتناب از پرداخت مالیات و شناسایی عوامل مؤثر بر آن ،از موضوعات نوین در تحقیقات حسابداری
محســوب میشودکه توجه بســیاری از محققین را به خود جلب نموده است .شواهد تجربی موجود بر
تأثیر عوامل متعددی نظیر ویژگیهای مالی (گراهام و تاکر ،)2006،حاکمیت شرکتی (فیلیپس2003،؛
دســای و دارماپاال ،)2009،ســاختار مالکیت (چن و همکاران )2010،و حسابرسان مستقل (مکگویر
و همکاران )2012،در محدود ســاختن فعالیتهای اجتناب مالیاتی شــرکتها صحه گذاردهاند .عالوه
براین ،تمرکز مشــتری نیز به عنوان یک ویژگی مهم از عملیات تجاری شرکت ،نقش موثری در میزان
اجتناب مالیاتی شرکتها دارد (هوانگ و همکاران .)2016،تمرکز مشتری معیاری برای سنجش میزان
تمرکز و مشــتری مداری شــرکتها بوده و یکی از مهمترین ویژگیهای رابطه بین مشتری و شرکت
تأمینکننده محســوب میشود .برپایه ادبیات نظری موجود ،شرکتهای برخوردار از مشتریان متمرکز
از انگیزه بیشــتری برای نگهداشت وجه نقد برخوردارند که در ادبیات حسابداری دالیل متعددی برای
پشــتیبانی از این دیدگاه ارائه شده است .نخســت اینکه ،وابستگی شرکت به مشتریان عمده مستلزم
ریسک زیاد جریانهای نقدی شرکت است .چرا که از دست دادن یک مشتری عمده میتواند به کاهش
قابل مالحظه جریانهای نقدی شــرکت منجر گردد (ایتزکوویتس2013 ،؛ دالیوال وهمکاران.)2016،
دلیل دوم اینکه ،شــرکتهای دارای تمرکز مشتری به منظور اطمینان خاطر مشتریان عمده از توانایی
مالی شرکت برای ادامه فعالیت و تأمین محصوالت مورد نیاز آنان وجه نقد بیشتری نگهداری میکنند
(وانگ2012،؛ ایتزکوویتس .)2013 ،دلیل ســوم اینکه ،غالباً مشــتریان عمده تمایل دارندکه از طریق
قدرت چانهزنی خود از شــرکت تأمینکننده امتیازات مناسب کسب کنندکه این امرکاهش سودآوری
و ایجاد جریانهای نقدی کمتر و با نوسان بیشتری را برای شرکت به همراه خواهد داشت (گوسمن و
کالبک2009،؛ الن و پیرسی .)2006،بنابراین با توجه به دالیل فوق ،شرکتهای دارای تمرکز مشتری
باالتر وجه نقد بیشــتری نگهداری میکنند .از آنجا که سیاســتهای اجتنــاب مالیاتی باعث کاهش
خروج وجه نقد از شــرکت میگردد ،لذا انتظار میرودکه شرکتهای دارای مشتریان متمرکز ،اجتناب
مالیاتی بیشتری داشته باشند (کین و همکاران2017،؛ هوانگ و همکاران .)2016،با این حال در عمده
مطالعات داخلی صورت گرفته این موضوع نادیده انگاشته شده و یک فضای خالی در ادبیات حسابداری
برای تحقیق در این باره وجود دارد .از این رو ،در این تحقیق سعی بر آن است تا تأثیر تمرکز مشتری
بر اجتناب مالیاتی شــرکتها مورد بررسی قرار گیرد .پرسش اصلی تحقیق آن است که آیا بین تمرکز
مشــتری و اجتناب مالیاتی شــرکتها رابطه معناداری وجود دارد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ ،نوع
رابطه چگونه میباشــد؟ .اهمیت نقش درآمدهای مالیاتی دولت در برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی و
همچنین فقدان پژوهشهای کافی ،این انگیزه را در نویسندگان مقاله حاضر بوجود آوردکه موضوع فوق
را به عنوان یک مطالعه پژوهشــی برگزینند .یافتههای پژوهش ضمن آنکه موجب بسط مبانی نظری
پژوهشهای گذشته در حوزه مالیاتی وحسابداری میشود ،میتواند مورد استفاده تدوینکنندگان قوانین
مالیاتی ،قانونگذاران حوزه بازار سرمایه و سایر استفادهکنندگان اطالعات حسابداری قرار گرفته و در امر
تصمیمگیری آنان راهگشا باشد.
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 -1-2اجتناب مالیاتی
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تمرکز مشتری و اجتناب مالیاتی :شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

امروزه نقش نظامهای مالیاتی در هر کشــوری در تأمین درآمدهــا از محل منابع مالیاتی بر هیچ
کس پوشــیده نیســت .در بعد اجتماعی ،هدف اصلی وضع مالیات ،کاهــش فاصله تأمین طبقاتی و
توزیع مجدد درآمدهاســت .هدف اقتصادی از وضع مالیاتها ،تثبیت نوســانات اقتصادی ،تخصیص
بهینه تأمین منابع بین بخشهای مختلف و کمک به تســریع فرآیند توســعه بخشــی یا منطقهای
میباشــد و هدف بودجهای دولتها از وضع مالیاتها نیز ،تأمین مالی بودجه دولت میباشد .به دلیل
نقش خــاص مالیات و تأثیرات آن ،موضوع مالیات ،قوانین و ســاز و کارهای مربوط به آن ،از دیرباز
مورد توجه صاحب نظران اقتصاد ،مالیه عمومی ،سیاســیون ،تشکلها و حتی عموم مردم قرار داشته
اســت (مشایخی و سیدی .)1394،با این حال ،مالیات بر درآمد از منظر شرکتها هزینه است (ولک
و همکاران ،)2013 ،4و شــرکتها انگیزه خواهند داشــت به منظور افزایش ارزش شــرکت ،تا حد
ممکــن در هزینههای خود صرفه جویی نماینــد .در این میان ،اجتناب مالیاتی از جمله فعالیتهایی
است که ممکن است شــرکتها توسط آن سعی در کاهش مالیات نمایند .تاکنون هیچ گونه تعریف
جامع و قابل قبولی از اجتناب مالیاتی در ادبیات حســابداری صورت نگرفته اســت .با توجه به سطح
وســیعی از تعاریف مطرح شــده در این زمینه اجتناب مالیاتی بیانگر یک استراتژی مستمر و پایدار
در زمینه برنامه ریزی مالی اســتراتژیک اســت که در برگیرنده فعالیتهای کام ً
ال قانونی اســت که از
آن جملــه میتــوان به هدایت منابع واحد تجــاری در جهت فعالیتهای معــاف از مالیات از جمله
ســرمایهگذاری در اوراق مشــارکت ،مطرح کردن معامالت و رویدادها در یک محدوده زمانی معین
جهت اســتفاده از مزایای مالیاتی و استفاده از روشهای حسابداری که صرفه جویی مالیاتی بیشتری
ایجاد میکنند ،اشــاره نمــود (رضایی و جعفری نیارکی .)1394 ،اجتنــاب مالیاتی دارای پیامدهای
بالقوة مستقیم و غیرمستقیم بسیاری میباشد .کاهش هزینه مالیات و افزایش جریان نقدی و افزایش
ثروت ســهامداران از جمله پیامدهای مســتقیم وکاهش پناهگاههای مالیاتی و احتمال وضع مالیات
بیشتر و در نظر گرفتن جرائم مالیاتی و فشار احتمالی دولت برای در نظر گرفتن مالیات بیشتر از این
بنگاهها ،کاهش مســئولیت اجتماعی شرکتها و به تبع آن ،کاهش ارزش شرکت ،از جمله پیامدهای
غیرمستقیم فعالیتهای اجتناب مالیاتی میباشند (هانلون و هیتزمن .)2010،بنابراین ،تعیین عوامل
تاثیرگذار برســطح اجتناب مالیاتی شرکتها اهمیت زیادی دارد .نتایج پژوهشهای پیشین (هوانگ
و همــکاران2016،؛ کین و همکاران )2017،نشــان میدهدکه یکی از عوامــل تاثیرگذار بر اجتناب
مالیاتی ،تمرکز مشتری است.

سال هجدهم

126

شماره  73زمستان 97

 -2-2تمرکز مشتری و اجتناب مالیاتی

تمرکز مشتری و اجتناب مالیاتی :شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

امروزه در محیط کســب و کار ،جلب رضایت مشتری در دستیابی سازمانها به اهدافشان ،نقشی
مهم و اساســی دارد .سازمانها دریافتهاندکه مشــتریان ،مهمترین دارایی آنها محسوب میشوند و
بنابراین ارتباط با مشتریان را تعاملی سودمند بهشمار میآورند .ازسوی دیگر ،نمیتوان گفت که همه
مشــتریان به یک اندازه در موفقیت سازمان نقش دارند؛ لذا نکتهای که در مطالعات مدیریت ارتباط
با مشتری بر آن تأکید میشود ،مسأله تمرکز بر مشتریان عمده است (کردستانی و عباشی.)1393 ،
دالیل متعددی وجود داردکه نشــان میدهد شرکتهای با تمرکز مشتری باالتر ،انگیزههای بیشتری
برای نگهداشت وجه نقد دارند .نخستین دلیل به رابطه بین تمرکز مشتری با ریسک باالتر جریانهای
وجه نقد شــرکت مرتبط است .زیرا درصورتیکه شــرکت به تعداد معدودی از مشتریان عمده خود
وابسته باشــد (تمرکز مشتری باال) ،آنگاه کاهش میزان فروش به یک مشتری میتواند منجر به افت
شــدید در جریانهای نقدی شــرکت گردد (ایتزکوویتس2013 ،؛ دالیوال وهمکاران .)2016،بدین
ترتیب ،شــرکت با حجم قابل مالحظهای از بدهیهای غیر قابل وصول مواجه میشــودکه در نهایت،
کاهش جریانات وجه نقد آتی شرکت را در پی خواهد داشت .در نتیجه ،اینگونه شرکتها به منظور
مقابله با ریســک احتمالی جریانهــای نقدی ،اقدام به نگهداری وجه نقد بیشــتری مینمایند .دوم
اینکه ،شــرکتهای دارای مشتریان عمده ممکن است به منظور اطمینان خاطر مشتریان از توانایی
مالی شــرکت بــرای ادامه فعالیت و تأمین محصــوالت و خدمات مورد نیاز آنــان و نیز آگاه نمودن
مشــتریان از وضعیت مطلوب مالی خود ،وجه نقد بیشتری در شرکت نگهداری کنند (وانگ.)2012،
در نهایت دلیل ســوم اینکه ،مشتریان عمده معموالً بهدنبال اســتفاده از قدرت چانهزنی خود جهت
ترغیب شرکتهای تأمینکننده به کاهش قیمتهای فروش ،شرایط اعتباری مطلوبتر و تحویل کاال
در دفعات بیشــتر و با حجم کمتر (زیرا ســبب کاهش هزینههای انبارداری برای مشتریان میشود)
هســتندکه این موارد ضمن کاهش حاشیه سود شــرکتهای تأمینکننده ،باعث ایجاد جریانهای
نقدی کمتر و با نوســان بیشتر میگردد (گوســمن و کالبک2009،؛ الن و پیرسی .)2006،بنابراین،
بر اســاس دالیل فوق شرکتهای برخوردار از تمرکز مشتری ریســک باالتری را در جریانات نقدی
تجربه نموده و از اینرو ،تمایل بیشــتری برای نگهداشــت وجه نقد دارند .از سوی دیگر ،از آنجاکه
پرداخت کمتر مالیات باعث کاهش خروج جریانهای نقدی و نیز صرفهجویی در منابع نقدی شرکت
میشود (دســای و دارماپاال2009،؛ هانلون و هیتزمن ،)2010،لذا شرکتهای دارای تمرکز مشتری
باال از اجتناب مالیاتی بیشتری برخوردارند .بر پایه این استدالل ،هوانگ و همکاران ( )2016شواهدی
مبنی بر وجود رابطه مثبت بین تمرکز مشتری و میزان اجتناب مالیاتی شرکتها ارائه نمودند .بهطور
مشابه ،کین و همکاران ( )2017نیز دریافتندکه شرکتهای برخوردار از تمرکز مشتری باال ،اجتناب
مالیاتی بیشــتری دارند .لذا با توجه به مطالب مطروحه فــوق ،فرضیه پژوهش به صورت زیر تدوین
میگردد:

سال هجدهم

شماره  73زمستان 97

فرضیه پژوهش :تمرکز مشتری شرکتها باعث افزایش اجتناب مالیاتی آنها میشود.
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 -3پیشینه پژوهش
کیــن و همکاران ( )2017با بکارگیری دو معیار تفاوت دفتــری مالیات و نرخ مؤثر مالیاتی برای
اندازهگیری اجتناب مالیاتی به بررسی ارتباط بین تمرکز مشتری و اجتناب مالیاتی شرکتها در بازار
ســرمایه آمریکا پرداختند و به این نتیجه رســیدندکه شرکتهای دارای تمرکز مشتری باالتر ،سطح
اجتناب مالیاتی بیشــتری دارند .هوانگ و همکاران ( )2016در پژوهشی با عنوان»تمرکز مشتری و
اجتناب مالیاتی» و با بهرهگیری از دو معیار تفاوت دفتری مالیات و نرخ مؤثر مالیاتی برای ســنجش
اجتناب مالیاتی ،به بررســی ارتباط بین ایــن متغیرها پرداختند .نمونه آماری این پژوهش شــامل
 48386شــرکت -سال مشاهده طی سالهای  1988تا  2011بوده است .نتایج تحقیق بیانگر وجود
رابطه مثبت بین میزان تمرکز مشــتری و اجتناب مالیاتی شــرکتها میباشــد .دالیوال و همکاران
( )2016طی پژوهشــی تأثیر تمرکز مشــتری را بر هزینه حقوق صاحبان ســهام نمونهای از 1380
شــرکت آمریکایی مورد بررسی قرار دادند .یافتههای پژوهش نشان داد شرکتهایی که میزان تمرکز
مشتری آنها باالتر است ،هزینه حقوق صاحبان سهام بیشتری را تجربه میکنند .هیگینز و همکاران
( )2015طی پژوهشــی تأثیر استراتژی تجاری بر ســطح اجتناب مالیاتی شرکتها را مورد بررسی
قرار دادند .یافتههای پژوهش حاکی از آن اســت که شــرکتهای دارای استراتژی تدافعی نسبت به
سایر شرکتها از میزان اجتناب مالیاتی پایینتری برخوردارهستند .ایتزکوویتس ( )2013با انتخاب
نمونهای مشتمل بر  32503شرکت-سال مشاهده ،به بررسی تأثیر تمرکز مشتری بر میزان نگهداشت
وجه نقد شرکتها در بازار سرمایه آمریکا پرداخت .نتایج پژوهش نشان داد که تمرکز مشتری ،میزان
وجه نقد نگهداری شده شرکتها را افزایش میدهد .لینچ و همکاران ( )2013به بررسی تأثیر قدرت
رقابتی شــرکت بر میزان فعالیتهای اجتناب از پرداخت مالیات شرکتها در کشور آمریکا پرداختند.
با اســتفاده از نمونهای در فاصله زمانی ســالهای  1993تا  2010و نیز بــا بهرهگیری از معیارهای
تفاوت دفتری مالیات و نرخ مؤثر مالیاتی برای اندازهگیری اجتناب مالیاتی ،نتایج نشان دادکه هرچه
قدرت شــرکت در بازار محصول بیشتر باشد ،اجتناب مالیاتی شرکت بیشتر میشود .هیو و همکاران
( )2012تأثیر تمرکز مشــتری بر محافظهکاری حسابداری را در نمونهای متشکل از  7064شرکت-
ســال مشاهده از شــرکتهای حاضر در بورس سهام آمریکا طی ســالهای  1995تا  2007بررسی
نمودند و به این نتیجه رســیدندکه شرکتهای دارای تمرکز مشتری باالتر ،از محافظهکاری بیشتری
برخوردارند .وانگ ( )2012در پژوهش خود با عنوان “آیا رابطه شرکت با مشتریان عمده بر سود سهام
پرداختی اثرگذار است؟» و با انتخاب نمونهای از شرکتهای کانادایی طی سالهای  1998تا 2011
با استفاده از تحلیل همبستگی نشان دادکه تمرکز مشتری دارای رابطه منفی معناداری با سود سهام
پرداختی میباشد .دالیوال و همکاران ( )2011رابطه بین اجتناب از پرداخت مالیات و سطح نگهداری
وجه نقد را بررسی نمودند .نتایج تحقیق آنها حاکی از وجود یک رابطه منفی بین اجتناب از پرداخت
مالیات و نگهداری وجه نقد بود .همچنین نتایج نشان داد که در شرکتهای با ساختار حاکمیت قوی
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این رابطه ضعیفتر اســت .کای و لئو ( )2009به بررســی ارتباط بین رقابت بازار محصول و اجتناب
مالیاتی شرکتها در بازار سرمایه چین پرداختند .نمونه آماری این پژوهش شامل  514394شرکت-
ســال مشاهده طی سالهای  2000تا  2005بود .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که شرکتها
در شرایط رقابتیتر به فعالیتهای اجتناب مالیاتی بیشتری تمایل دارند.
دیانتی دیلمی و همکاران ( )1394رابطه بین اســتراتژی تجاری شرکت و سطح اجتناب مالیاتی را
مورد بررســی قرار دادند .یافتههای بررســی  65شرکت در بازه زمانی  1383تا  1390نشان میدهد
زمانــی که اجتنــاب مالیاتی بر مبنای نرخ مؤثر مالیاتی نقدی بلندمدت ســنجیده میشــود ،میان
استراتژی تجاری شرکت و نرخ مؤثر مالیاتی نقدی بلندمدت رابطه معناداری وجود دارد .اما زمانیکه
اجتناب مالیاتی بر مبنای نرخ مؤثر مالیاتی دفتری سنجیده میشود ،میان استراتژی تجاری شرکت و
نرخ مؤثر مالیاتی دفتری رابطه معناداری وجود ندارد .عرب صالحی و هاشمی ( )1394تأثیر اطمینان
بیش از حد مدیریتی بر اجتناب مالیاتی را بررســی نمودند .با انتخاب نمونهای از  76شرکت پذیرفته
شــده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  1385تا  1392و با بهره گیری از الگوی رگرسیون
چندمتغیره نتایج پژوهش نشــان دادکه اثر اطمینان بیش از حد مدیریتی بر اجتناب مالیاتی ،مثبت
و معنادار اســت .مشایخی و ســیدی ( )1394در تحقیق خود با عنوان «راهبری شرکتی و اجتناب
مالیاتی» به بررســی رابطه برخی از معیارهای مهم راهبری شــرکتی شــامل درصد مالکیت نهادی،
استقالل هیأت مدیره و اندازه هیأت مدیره با اجتناب مالیاتی پرداختند .نتیجه بررسی مبین آن است
که رابطه معناداری بین راهبری شرکتی و اجتناب مالیاتی وجود ندارد .کردستانی و عباشی ()1393
اثر تمرکز مشــتری بر عملکرد مالی شرکتها را بررسی نمودند .یافتههای پژوهش نشان میدهد که
تمرکز مشتری ،با عملکرد مالی رابطه مثبتی داردکه از نظر آماری معنادار است .همچنین شرکتهای
برخوردار از تمرکز مشتری باال ،مدیریت موجودی بهینهتری را تجربه میکنند.
 -4روش شناسی تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف ،تحقیقی کاربردی و از نظر شــیوه گردآوری داده از نوع تحقیقات نیمه
تجربی پسرویدادی در حوزه تحقیقات اثباتی حســابداری اســت که با اســتفاده از روش رگرسیون
چند متغیره و مدلهای اقتصادســنجی انجام شده اســت .جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش
را شــرکتهای پذیرفته شــده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  1390الی  1394تشکیل
میدهد و نمونه انتخابی تحقیق نیز شرکتهایی میباشند که مجموعه شرایط زیر را دارا باشند:
 -1شــرکتهایی که تاریخ پذیرش آنها در سازمان بورس اوراق بهادار قبل از سال  1390بوده و تا
پایان سال  1394نیز در فهرست شرکتهای بورسی باشند.
 -2به منظور افزایش قابلیت مقایسه ،سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
 -3طی سالهای مذکور تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشند.
 -4جزء شــرکتهای سرمایهگذاری و واسطهگری مالی نباشند (شرکتهای سرمایهگذاری به علت
تفاوت ماهیت فعالیت با بقیه شرکتها در جامعه آماری منظور نشدند).
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 -5متغیرها و مدلهای مورد استفاده
متغیرهای مورد مطالعه در این تحقیق شــامل متغیرهای وابســته ،مستقل و کنترلی به شرح زیر
اندازهگیری شدهاند:
 -1-5متغیر وابسته:

متغیر وابســته پژوهش حاضر ،اجتناب مالیاتی اســت که برای اندازهگیــری آن مطابق با پژوهش
کین و همکاران ( ،)2017هوانگ و همکاران ( )2016و عرب صالحی و هاشمی ( )1394از دو معیار
استفاده شده اســت .معیار اول اجتناب مالیاتی ،تفاوت دفتری مالیات ( )BTDاز طریق تفاوت بین
ســود حسابداری (سود قبل از مالیات) و سود مشمول مالیات شرکت بدست میآید که سود مشمول
مالیات نیز از تقســیم هزینه مالیات بر نرخ مالیات قانونی محاســبه میگردد .به منظور همگنسازی
دادهها ،این متغیر بر ارزش دفتری کل داراییها تقسیم شده است .دومین معیار اجتناب مالیاتی ،نرخ
مؤثر مالیاتی ( )ETRبوده که به صورت زیر محاسبه میشود:
=
که در آن:
 :کل هزینه مالیات شرکت  iدر سال  tو
نرخ مؤثر مالیاتی شــرکت  iدر ســال ،t
 :ســود قبل از مالیات شرکت  iدر سال  tاســت .از آنجا که هر چه نرخ مؤثر مالیاتی شرکت
کمتر باشد ،میزان اجتناب مالیاتی آن شرکت بیشتر است ،لذا نرخهای مالیاتی محاسبه شده در عدد
منفی یک ( )-1ضرب میشود تا معیار مستقیمی از اجتناب مالیاتی شرکت بدست آید.
 -2-5متغیر مستقل

تمرکز مشــتری به عنوان متغیر مستقل پژوهش درنظر گرفته شده که برای سنجش آن به پیروی
از کردستانی و عباشی ( )1393و هوانگ و همکاران ( )2016از رابطه زیر استفاده شده است:
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-5طول وقفه انجام معامالت در این شرکتها طی دوره زمانی مذکور بیشتر از  6ماه نباشد.
پس از اعمال محدودیتهای فوق تعداد  97شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند .دادههای
تحقیق حاضر از لوحهای فشــرده آرشیوآماری و تصویری ســازمان بورس اوراق بهادار تهران ،پایگاه
اینترنتی بورس اوراق بهادار تهران و دیگر پایگاههای مرتبط و نیز از نرم افزار رهآورد نوین اســتخراج
گردید .تجزیه و تحلیل نهایی دادههای گردآوری شــده نیز با استفاده از  Eviewsو  Stataصورت
گرفته است.
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در آن:
کل فروش شرکت  iدر سال
 :Salesjitفروش شرکت  iبه مشتری عمده  jدر سال ،t
 tو  :CCitشاخص تمرکز مشتری شرکت  iدر سال  tمیباشد .دامنه تغییرات شاخص فوق بین  0تا
 1قرار دارد ،به طوری که مقادیر بزرگتر (کوچکتر) آن بیانگر تمرکز مشتری باالتر (پایینتر) شرکت
میباشــد .در ایران ،اســتاندارد یا الزام خاصی برای افشای مشتریان عمده وجود ندارد ،ولی بر اساس
بیانیه  131هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی ،در صورتیکه درآمد حاصل از فروش به یک
مشــتری 10 ،درصد یا بیشتر از  10درصدکل درآمد شرکت را تشکیل دهد ،افشای چنین مشتریانی
در صورتهای مالی الزامی اســت (کردستانی و عباشــی ،)1393،که در پژوهش حاضر برای تعیین
مشتریان عمده ،از این استاندارد استفاده شده است.
 -3-5متغیرهای کنترلی

در این پژوهش برخی از مهمترین متغیرهایی که بر مبنای مطالعات قبلی به عنوان عوامل مؤثر بر
اجتناب مالیاتی شــرکت شناخته شدهاند ،به عنوان متغیرهای کنترلی مد نظر قرارگرفتندکه عبارتند
از:
-1اندازه شرکت :برای سنجش اندازه شــرکت ،همانند پژوهش رگو و ویلسون ( )2012و هیگینز
وهمکاران ( )2015از لگاریتم خالص فروش سالیانه شرکت استفاده شده است.
-2اهرم مالی :این متغیرکه از طریق نســبتکل بدهی به داراییهای شرکت اندازهگیری میشود،
در پژوهش عرب صالحی و هاشمی ( )1394و هوانگ و همکاران ( )2016نیز به عنوان متغیر کنترلی
در نظرگرفته شده است.
 -3ســودآوری :از حاصل تقسیم سود خالص بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت محاسبه
شده و در پژوهشهای کین و همکاران ( )2017و دیانتی دیلمی و همکاران ( )1394نیزکنترل شده
است.
 -4فرصتهای رشد :در پژوهش حاضر ،به پیروی از هوانگ و همکاران ( ،)2016کین و همکاران
( )2017و مشــایخی و سیدی ( )1394نســبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به
عنوان معیار فرصتهای رشد و یکی دیگر از متغیرهای کنترلی وارد مدل شده است.
 -5نسبت داراییهای ثابت :از تقسیم ارزش دفتری داراییهای ثابت مشهود بر ارزش دفتری کل
داراییهای شرکت بدســت میآید .این نسبت در پژوهشهای هیگینز و همکاران ( )2015و لینچ و
همــکاران ( )2013نیز به عنوان یک عامل بالقوه مؤثر بر اجتناب مالیاتی و متغیر کنترلی بکارگرفته
شده است.
به منظور آزمون فرضیه پژوهش از مدل بکار گرفته شده توسط کین و همکاران ( )2017استفاده
شده است که مدل مذکور به صورت زیر است:
TAXi,t =β0+ β1 CCi,t+ β2 SIZEi,t+ β3 LEVi,t+β4 ROEi,t + β5GWTHi,t+ β6PPEi,t + εi,t
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 -6یافتههای پژوهش
 -1-6آمار توصیفی

نگاره ( ،)1آمار توصیفی متغیرهای مورد آزمون که شــامل برخی شاخصهای مرکزی و پراکندگی
میباشد را برای نمونهای متشــکل از  485شرکت -سال مشاهده در فاصله زمانی سالهای -1390
 1394نشان میدهد.
نگاره ( -)1آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق

متغیر

نماد متغیر

میانگین

میانه

حداقل

حداکثر

انحراف معیار

تفاوت دفتری مالیات

BTD

0/081

0/066

-0/047

0/533

0/117

نرخ مؤثر مالیاتی

ETR

-0/142

-0/135

-0/409

0/033

0/193

0/141

0/113

0/028

0/184

0/142

12/015

11/882

9/865

14/563

0/684

0/621

0/619

0/091

1/508

0/226

0/195

0/191

-0/133

0/644

0/151

2/361

2/015

-11/408

25/812

6/388

0/229

0/221

0/003

0/818

0/157

تمرکز مشتری
اندازه شرکت
اهرم مالی
سودآوری
فرصتهای رشد
نسبت داراییهای ثابت

CC
SIZE
LEV
ROE
GWTH
PPE

تمرکز مشتری و اجتناب مالیاتی :شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

که در مدل فوق:
 ،TAXi,tیکی از دو معیار اجتناب مالیاتی شــرکت  iدر ســال t؛  ،CCi,tشاخص تمرکز مشتری
شرکت  iدر سال t؛  ،SIZEi,tاندازه شرکت ،معادل لگاریتم فروش خالص سالیانه شرکت  iدر سال
t؛  ،LEVi,tاهرم مالی که برابر اســت با نســبت بدهی به مجموع داراییهای شــرکت  iدر سال t؛
 ،ROEi,tنسبت سود خالص به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت  iدر سال t؛ ،GWTHi,t
فرصتهای رشــد شرکت  iدر سال t؛  ،PPEi,tنسبت داراییهای ثابت مشهود شرکت  iدر سال  tو
 ،εi,tجزء خطای مدل رگرسیون میباشد.
از آنجا که در این تحقیق برای سنجش اجتناب مالیاتی از دو معیار تفاوت دفتری مالیات ()BTD
و نرخ مؤثر مالیاتی ( )ETRاســتفاده شده اســت ،لذا مدل فوق ،برای هر یک از معیارهای اجتناب
مالیاتــی به صورت جداگانه برآورد میگردد .به منظور بــرآورد مدلهای تحقیق از تکنیک دادههای
ترکیبی استفاده شده است .دادههای ترکیبی که از ترکیب دو دسته دادههای سری زمانی و مقطعی
حاصل میشود ،امروزه به طور گستردهای توسط محققین مورد استفاده قرار میگیرد .ادغام دادههای
ســری زمانی و مقطعی و ضرورت استفاده از آن بیشــتر به دلیل افزایش تعداد مشاهدات ،باال بردن
درجه آزادی ،کاهش ناهمسانی واریانس وکاهش همخطی میان متغیرها میباشد (گجراتی.)2009 ،
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مالحظه مقدار میانگین متغیر تفاوت دفتری مالیات حاکی از آن اســت که به طور متوســط سود
قبل از مالیات شــرکتها بیشــتر از سود مشمول مالیات آنها اســت .میانگین نرخ مؤثر مالیاتی نیز
 0/142بوده که با توجه به نرخ قانونی مالیات بر عملکرد شرکتهای بورسی ( 22/5درصد) ،میتوان
گفت به طور کلی وضعیت مالیاتی شــرکتها با سیاستهای مالیاتی سازگار نیست .عالوه بر این ،به
طور متوسط حدود  62درصد از داراییهای شرکتهای مورد بررسی از محل بدهی تأمین مالی شده
است .نکته قابل توجه دیگر این نگاره ،بیشتر بودن ارزش بازار حقوق صاحبان سهام اغلب شرکتهای
نمونه از ارزش دفتری آن است که مالحظه مقدار میانگین متغیر فرصتهای رشدگواه این مدعاست.
 -2-6نتایج آزمون فرضیهها

در دادههای ترکیبی ابتدا از آزمون  Fلیمر اســتفاده میشــود تا تلفیقی یــا تابلویی بودن دادهها
مشخص گردد .با توجه به نتایج بدست آمده که در نگاره شماره ( )2ارائه شده است ،سطح معناداری
آماره  Fلیمر برای هر دو مدل کمتر از  0/05اســت ،بنابراین فرضیه  H0آزمون رد شده و بیانگر آن
است که برای تخمین مدلهای پژوهش باید از روش دادههای تابلویی استفاده شود.
نگاره ( :)2نتایج آزمون  Fلیمر برای مدلهای تحقیق
مدل
مدل ()1
مدل ()2

معیار اجتناب مالیاتی
BTD
ETR

مقدار آماره F

سطح معناداری

نتیجه

3/641

0/000

رد H0

4/017

0/000

رد H0

ســپس با توجه به تابلویی بودن مدل ،باید برای تعیین نوع دادههای تابلویی (روش اثرات ثابت یا
تصادفی) از آزمون هاســمن استفاده شــود .همانطورکه در نگاره شماره ( )3نیز مالحظه میشود ،با
توجه به نتایج این آزمون و ســطح معناداری آن ،در تمامی مدلها فرضیه صفر رد میشــود .لذا الزم
است که مدلها به روش اثرات ثابت برآوردگردد.
نگاره ( :)3نتایج آزمون هاسمن برای انتخاب بین اثرات ثابت واثرات تصادفی
مدل

معیار اجتناب مالیاتی

مدل ()1

BTD

مدل ()2

ETR

سطح معناداری

نتیجه

14/906

0/019

رد H0

16/731

0/012

رد H0

مقدار آماره

عالوه بر این ،به منظور تشــخیص نرمال بودن توزیــع اجزای اخالل مدل نیز از آزمون جارک -برا
اســتفاده گردید .از آنجا که نتیجة احتمال آمارة جارک -برا ،برای مدلهای تحقیق بیشــتر از 0/05
اســت ،لذا فرض صفر مبنی بر نرمال بودن توزیع اجزای اخالل مدلهای مورد بررسی تأیید میشود.
نتایج آزمون نسبت درستنمایی ( )LRبرای بررسی فرض ناهمسانی واریانس در اجزای اخالل مدل
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نگاره ( -)4نتایج برآورد مدل پژوهش بر اساس دو معیار اجتناب مالیاتی
)(TAX =BTD

)(TAX =ETR

متغیر

ضریب

آماره t

ضریب

آماره t

C

** 0/446

3/427

** 0/646

3/931

CC

** 0/048

2/659

** 0/094

3/125

** -0/018

-2/792

** -0/031

-2/749

* 0/027

2/461

* 0/016

2/018

** 0/052

2/848

** 0/033

2/715

0/035

0/ 393

0/029

0/351

-0/013

-0/732

-0/024

-1/048

آماره F
ضریب تعیین تعدیل شده
آماره دوربین واتسن

** 8/489
0/625
1/935

SIZE
LEV
ROE
GWTH
PPE
آماره F
ضریب تعیین تعدیل شده
آماره دوربین واتسن

** 7/931
0/611
1/944

*و** به ترتیب بیانگر معناداری آماری در سطح خطای  %5و  %1میباشد.

مالحظه مقادیر آماره  Fو سطح معناداری آن در نگاره فوق ،بیانگر معناداری کلی مدلهای رگرسیونی
برازش شده در سطح خطای  5درصد است .همچنین ،بررسی مقادیر آماره دوربین واتسن موید عدم وجود
خود همبســتگی بین اجزای اخالل هر یک از مدلهای رگرســیون میباشد .همانگونه که در نگاره نیز
مشاهده میشود ،ضریب برآوردی و آماره  tمربوط به متغیر تمرکز مشتری ( )CCدر هر دو مدل مثبت و
در سطح خطای  5درصد معنادار بوده که حاکی از وجود رابطه مثبت معنادار میان تمرکز مشتری و میزان
اجتناب مالیاتی شرکتها میباشد .لذا فرضیه تحقیق در سطح خطای  5درصد پذیرفته میشود.
5 - Generalized Least Square

تمرکز مشتری و اجتناب مالیاتی :شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

نیز حاکی از وجود ناهمســانی واریانس بوده که برای رفع این مشکل ،از روش حداقل مربعات تعمیم
یافته )GLS(5برای برآورد مدلها استفاده شده است .همچنین ،برای اطمینان از عدم وجود مشکل
همخطی بین متغیرهای توضیحی ،آزمون همخطی با اســتفاده از عامل تورم واریانس ( )VIFمورد
بررســی قرار گرفت که با توجه آنکه مقادیر این آماره برای متغیرهای توضیحی کمتر از  10اســت،
لذا همخطی بین آنها وجود ندارد .در نهایت ،به منظور آزمون همبســتگی بین اجزاء خطای مدل از
آماره دوربین -واتسن استفاده گردیدکه نتایج آن در نگاره ( )4ارائه شده است.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش به طور جداگانه بر اساس هر یک از دو معیار تفاوت دفتری
مالیات ( )BTDو نرخ مؤثر مالیاتی ( )ETRبرای اجتناب مالیاتی ،در نگاره زیر نشــان داده شــده
است:
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 -7نتیجهگیری و پیشنهادها
یکی از منابع دولت ،وصول مالیات از شرکتهاســت .مبانی نظری و شــواهد تجربی نشان میدهد
شرکتها در تالشاند مالیات بر درآمد خود را کاهش داده یا به تعویق بیندازند .در این میان ،اجتناب
مالیاتی از جمله فعالیتهایی اســت که ممکن اســت شرکتها توسط آن ســعی در کاهش مالیات
نمایند .به نظر میرســد بســیاری از شــرکتها درگیر اجتناب مالیاتی بوده و به همین دلیل تعیین
عوامل تأثیرگذار بر ســطح اجتناب مالیاتی در شرکتها اهمیت زیادی دارد .بر اساس ادبیات نظری
موجود یکی از عوامل تاثیرگذار بر اجتناب مالیاتی ،تمرکز مشــتری اســت .از اینرو ،در این پژوهش
رابطه بین تمرکز مشــتری با فعالیتهای اجتناب مالیاتی شرکتها مورد بررسی قرار گرفت .تحقیق
حاضر از این حیث دارای اهمیت اســت که در زمره نخستین تحقیقات داخلی میباشد که به بررسی
این موضوع پرداخته و از این رو ،میتواند به گسترش ادبیات حوزه مالیاتی و حسابداری در کشورهای
در حال توســعه از جمله ایران ،کمک شایانی نماید .برای دســتیابی به این هدف ،نمونهای متشکل
از  97شــرکت پذیرفته شــده در بورس اوراق بهادار تهران در نظر گرفته شد .نتایج حاصل از آزمون
فرضیه پژوهش بیانگر آن اســت که شرکتهای دارای تمرکز مشتری از اجتناب مالیاتی بیشتری نیز
برخوردارند .تأیید فرضیه مذکور مبین این مطلب اســت که شرکتهای برخوردار از تمرکز مشتری،
بر اســاس دالیل متعدد ریســک بیشــتری را در جریانات نقدی تجربه نموده و تمایل بیشتری برای
نگهداشــت وجه نقد دارند .بنابراین ،از آنجاکه پرداخت کمتر مالیات باعث کاهش خروج جریانهای
نقدی و نیز صرفهجویی در منابع نقدی شــرکت میشود ،لذا شــرکتهای دارای تمرکز مشتری باال
تمایل بیشــتری برای برنامهریزی در فعالیتهای اجتناب مالیاتی دارند .نتیجه بدســت آمده در این
تحقیــق با یافتههای پژوهش هوانــگ و همکاران ( )2016مبنی بر وجــود رابطه مثبت بین تمرکز
مشــتری شــرکت و اجتناب مالیاتی مطابقت دارد .کین و همکاران ( )2017نیز در پژوهش خود به
نتایج مشابهی با این تحقیق دست یافتند و اذعان داشتندکه شرکتهای دارای تمرکز مشتری باالتر،
اجتناب مالیاتی بیشتری دارند.
براساس یافتههای پژوهش حاضر ،به نهادهای قانونگذار و تدوین کنندگان قوانین مالیاتی پیشنهاد
میگردد که در تدوین قوانین و مقررات مربوط به انجام امور نظارتی در شرکتهای دارای سطح تمرکز
مشتری باال و مشــتریان عمده توجه بیشتری نمایند و قوانین سختگیرانهتری را برای جلوگیری از
فعالیتهایــی که موجب اجتناب از پرداخت مالیات در شــرکتهای مزبور میشــود ،در نظرگیرند.
همچنین ،به ســرمایهگذاران و تحلیلگران مالی نیز پیشــنهاد میشــودکه هنگام اتخاذ تصمیمات
ســرمایهگذاری در کنار ســایر متغیرهای مالی به میزان تمرکز مشتری شــرکت نیز توجه نموده و
آن را به عنوان عاملی اثرگذار بر سیاســتهای نگهداشت وجه نقد و به تبع آن ،فعالیتهای اجتناب
مالیاتی شــرکتها در مدلهای تصمیمگیری خود لحاظ نمایند .عالوه براین ،از آنجا که الزمه توجه
استفادهکنندگان صورتهای مالی به اطالعاتی همچون تمرکز مشتری ،افشای مناسب این اطالعات
از ســوی شرکتهاست و از آنجا که در استانداردهای گزارشگری مالی ملی ،استانداردهای خاصی در
رابطه با افشای مشتریان عمده وجود ندارد ،لذا به تدوینکنندگان استانداردهای حسابداری پیشنهاد
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