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چکیده:
 امروزه با توجه به اهمیت یافتن شرکت های دانش بنیان، حمایت های مالی از شرکت های دانش بنیان، 
به عنوان یکی از انواع حمایت ها، از اهمیت باالیی برخوردار است. یکی از حمایت های مالی مهم که برای 
تقویت ش��رکت های دانش بنیان اهمیت دارد، طراحی یک نظام مالیاتی حامی فعالیت های دانش بنیان 
اس��ت. در همین راس��تا، در این پژوهش تالش شده است تا با اس��تفاده از استراتژی پژوهش مطالعه 
موردی، عوامل مؤثر بر توسعه نظام مالیاتی حمایت کننده از فعالیت های دانش بنیان در کشور شناسایی 
ش��وند. در این پژوهش، ابتدا 14 عامل مؤثر بر توس��عه نظام مالیاتی حامی فعالیت های دانش بنیان در 
ایران شناسایی و در 4 دسته طبقه بندی شدند. شفافیت قوانین مالیاتی، اطالع رسانی به هنگام مشوق ها 
و قوانین مالیاتی، وحدت رویه مالیاتی، حوزه مالیات اختصاصی، آموزش شرکت های دانش بنیان، تفاوت 
بین ش��رکت های کوچک و بزرگ برای ارائه خدمات مالیاتی و اتخاذ ش��یوه های نوین حمایت مالیاتی 
در چرخه های مختلف عمر از جمله 14 عامل شناس��ایی ش��ده بودند. در ادامه با توجه به این عوامل 
الگوی سیاستی حمایت مالیاتی از فعالیت های دانش بنیان ارائه شد. سپس قانون حمایت از شرکت ها و 
مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی دستاوردها، به عنوان مورد مطالعاتی این پژوهش و بر اساس الگوی 

سیاستی استخراج شده مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت.

واژههایکلیدی:
الگوی سیاس��تی، حمایت مالیاتی، فعالیت های دانش بنیان، قانون حمایت از ش��رکت ها و مؤسس��ات 

دانش بنیان و تجاری سازی دستاوردها.
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مقدمه
با توجه به اهمیت مالیات به عنوان پرداختی الزامی و بالعوض، بدیهی است استقالل، توسعه و ارتقای 
بخش های زیربنایی از طریق رهایی وابستگی به درآمدهای نفتی و مقاوم سازی اقتصاد به وسیله اتکا به 
درآمدهای پایدار مالیاتی امکان پذیر خواهد بود. عالوه بر این، جهانی ش��دن سریع، تغییراتی در راهبرد 
عملیاتی مالیات و نحوه اجرای آن در نظام های مالیاتی مختلف می طلبد )پتولیک1، 2009(. نظام مالیاتی 
با ارائه حمایت ها و مشوق ها، توانایی رشد و شکوفایی در عرصه های مختلف و مهم را فراهم می کند. این 
مش��وق ها به صورت های گوناگونی مانند اعتبار مالیاتی2، تخفیف های مالیاتی در قبال سرمایه گذاری3، 

تعطیلی مالیاتی4 و کاهش مالیات بر شرکت ها5 اعمال می شوند )عبدي و رضایي، 1394(.
امروزه، میزان باالی رشد اشتغال زایی، فروش، صادرات و سرمایه شرکت های تازه تأسیس فناوری 
محور، آن ها را در کانون توجه سیاست گذاران در بسیاری از کشورهای دنیا قرار داده است )علي احمدي 
و قاضي نوري، 1387(. به همین دلیل، این ش��رکت ها یکی از بخش هایی هس��تند که در کش��ورهای 
مختلف، در راستای حمایت از فرایند نوآوری و دستیابی و حفظ اقتصاد دانش بنیان، مورد حمایت نظام 
مالیاتی قرار می گیرند. نقش حمایتی نظام مالیاتی برای شرکت های دانش بنیان که به منظور هم افزایی 
علم و ثروت، توس��عه اقتصاد دانش محور و تحقق اهداف علمی و اقتصادی تش��کیل می ش��وند، دارای 
اهمیت ویژه ای اس��ت )قانون حمایت از شرکت ها و مؤسس��ات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و 
اختراعات، 1389(. نوع برخورد و حمایت های نظام مالیاتی از شرکت های فناور و دانش بنیان به توسعه 
فضای کارآفرینی در این ش��رکت ها کمک ش��ایانی می کند. در همین راستا، این پژوهش باهدف ارائه 
عوامل مؤثر بر تدوین الگوی سیاستی حمایت مالیاتی از فعالیت های دانش بنیان و مطالعه این الگو در 
قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی دستاوردها، اصلی ترین قانون حمایتی 
از فعالیت شرکت های دانش بنیان در کشور، طراحی شده است. لذا در این پژوهش تالش شده است تا 
به پرسش "عوامل مؤثر بر الگوی سیاستی حمایت مالیاتی مؤثر از فعالیت های دانش بنیان با توجه به 
قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی دستاوردها چیست؟" پاسخ داده شود.

1 . Ptolick
2 . Tax Credit
3 . Investment Tax Allowances
4 . Tax Holidays or Tax Exemption
5 . Reduction in Corporate Income Taxes
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بر این اس��اس، در این مقاله ابتدا به بررس��ی مفاهیم مالیات، مش��وق های مالیاتی، ش��رکت های 
دانش بنیان، مش��وق های مالیاتی، مش��وق های مالیاتی حوزه دانش بنیان در دنیا و ایران پرداخته شده 
است. در گام بعدی این پژوهش و با توجه به استراتژی پژوهش مطالعه موردی، ضمن شناسایی عوامل 
مؤثر بر سیاس��ت های حمایت مالیاتی از فعالیت های دانش بنیان و دس��ته بندی آن ها از طریق تحلیل 
عاملی اکتش��افی، الگوی سیاس��تی حمایت مالیاتی از فعالیت های دانش بنیان ارائه شده است. در انتها 
نیز، با توجه به هدف اصلی و نمونه موردی این پژوهش، عوامل مؤثر بر الگوی سیاستی حمایت مالیاتی 
از فعالیت ه��ای دانش بنیان در قانون حمایت از ش��رکت ها و فعالیت های دانش بنیان و تجاری س��ازی 

دستاوردها بررسی شده است.

پیشینهپژوهش

مالیات

مالی��ات از منابع درآمدی دولت و همچنین از منابع هزینه ای ش��رکت ها و خانوارها به حس��اب می آید 
)برومن��د، 1387(. در واق��ع، مالیات، دریافت قس��متی از درآمد یا دارایی اش��خاص حقیقی یا حقوقی 
توس��ط دولت برای جبران هزینه ها اس��ت )قانون مالیات های مس��تقیم با آخری��ن اصالحات )مصوب 
31/04/1394(، 1394(. دولت بر اس��اس قوانین، وجوهی را از درآمدها و یا دارایی های مردم دریافت 
و برای اداره کش��ور و هم چنین تأمین اموری مانند امنیت، آموزش، بهداش��ت، رفاه و اجرایی ش��دن 
سیاس��ت های اقتصادی، سیاس��ی و اجتماعی جامعه مصرف می کند. وجوه مالیاتی، پس از وصول، بر 

اساس برنامه های بودجه سالیانه مصرف خواهند شد )حمیدی و همکاران، 1394(.
تاریخچه دریافت مالیات در ایران به چند هزار سال می رسد. در دوران هخامنشیان به صورت نقدی 
و غیر نقدی، در دوره اشکانیان از گمرک و در دوران ساسانیان مالیات سرانه وصول می شد )شهریاری 
راد و همکاران، 1383(. تا دوران مش��روطیت تغییرات زیادی در نظام مالیاتی صورت نپذیرفت. قانون 
جام��ع مالیات بر درآمد، تحت عنوان مالیات بر ش��رکت ها و تجارت در دوازده��م فروردین ماه 1309 
به تصویب رس��ید. در س��ال های بعد، در 28 اسفندماه س��ال 1345 اولین و جامع ترین قانون مالیاتی 
مالیات های مستقیم و پس ازآن، در نهایت قانون جدید مالیات های مستقیم در سوم اسفندماه 1366 در 
مجلس تصویب شد )شهریاری راد و همکاران، 1383(. آخرین تغییر این قانون، مربوط به تیرماه سال 

1394 است. جدول 1 انواع مالیات در سیستم مالیاتی کشور را نشان می دهد.
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جدول1.انواعمالیاتدرسیستممالیاتیکشور
)ظرفیت های مالیاتی اقتصاد ایران، چالش ها و راهکارهای توسعه ای آن

 )با تأکید بر رویکرد اقتصاد مقاومتی(، 1395-1394(

منبعمالیاتیپایهنوعمالیات

مالیات های مستقیم

پایه درآمد

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

مالیات بر درآمد مشاغل

مالیات بر درآمد حقوق

مالیات بر درآمد مستغالت

پایه ثروت

مالیات بر درآمد اتفاقی

مالیات بر ارث

مالیات بر نقل وانتقال مستغالت

حق تمبر

 مالیات های
پایه مصرفغیرمستقیم

مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر واردات

مشوقهایمالیاتی
مش��وق مالیاتی یک سیاس��ت مالیاتی اس��ت که دولت ها را برای رس��یدن به بخش عمده ای از اهداف 
توسعه ای، افزایش سرمایه گذاری و افزایش اشتغال یاری می کند. به بیانی دیگر مشوق مالیاتی عبارت 
اس��ت از هرگونه قانون و اقدام جانب دارانه مالیاتی که س��بب ش��ود بار مالیاتی کمتری به قسمت ها و 
فعالیت های اقتصادی )مشوق هدفمند( و یا به همه قسمت ها و فعالیت ها )مشوق عام و یا غیر هدفمند( 

تحمیل شود. مشوق های مالیاتی انواع مختلفی دارند که عبارت اند از )سازمان امور مالیاتی، 1392(:

• معافیتدائمی: عبارت است از معافیت کامل از پرداخت مالیات برای بعضی از بخش ها و فعالیت های 	
اقتصادی بدون محدودیت زمانی. این نوع مشوق جزو مشوق های مالیاتی غیر هدفمند محسوب شده 

و موجب کاهش درآمدهای مالیاتی می شود.
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• تعطیلیمالیاتی: عبارت اس��ت از معافیت موقت بنگاه ها و س��رمایه گذاری های جدید از پرداخت 	
مالیات، بخصوص مالیات بر درآمد شرکت ها.

• نرخترجیحی: عبارت اس��ت از کاهش نرخ مالیات بر درآمد به صورت موقت یا دائمی در بعضی از 	
بخش ها و فعالیت های اقتصادی باهدف توسعه فعالیت ها.

• اعتبارمالیاتی: عبارت است از کسر درصد معینی از هزینه های سرمایه گذاری از بدهی مالیاتی.	
• اعتبارسرمایهگذاری)ارفاقسرمایهگذاری(: عبارت است از کسر درصد مشخصی از هزینه های 	

سرمایه گذاری از درآمد قابل مالیات گیری.
• س�ایرمش�وقها: مانند معافیت از حقوق گمرکی و عوارض واردات، اس��تهالک س��ریع بعضی از 	

دارایی های ثابت.

شرکتهایدانشبنیان
ش��رکت های دانش بنیان قل��ب و عامل محرک اقتصاد دانش بنیان می باش��ند. با وج��ود آن که عبارت 
شرکت های کوچک و متوسط به علت کارکردهای ویژه آن سال هاست در ادبیات مدیریتی و اقتصادی 
جهان جایگاه خاصی داشته است اما واژه شرکت های دانش بنیان یا فناوری محور عبارت نسبتاً جدیدی 
محس��وب می ش��ود به طوری که هنوز بسیاری از کشورها تعریف روش��نی از آن ارائه نکرده اند )رادفر و 
خمس��ه، 1387(. برخی محققین واژه مؤسسات دانش بنیان را مؤسس��اتی نامیده اند که از دارایی های 
دانشی خود به عنوان منبع اصلی مزیت رقابتی استفاده می کنند. در تحقیق دیگری مشخصات مؤسسات 
دانش بنیان بدین ش��کل خالصه گردیده اس��ت: “نسبت نیروهای خبره و متخصص به کل کارکنان در 
این مؤسس��ات زیاد است، تغییرات فناوری در این مؤسس��ات نسبت به صنایع سنتی زیادتر است، در 
این مؤسسات تحقیق و توسعه بیشتری صورت گرفته و رشد و توسعه در آن ها بیشتر متکی بر توسعه 
فناوری اس��ت، عالوه بر این مزیت رقابتی آن ها عمدتاً نوآوری در فناوری هاست و نهایتاً، این شرکت ها 

بازارهای جدید را به سرعت تسخیر می کنند “ )فخاری و همکاران، 1392(.
این نوع شرکت ها به کشورها اجازه می دهد تا رقابت پذیری خود را در مقابل اقتصادهای در حال رشد 
که در آن ها هزینه نیروی انسانی و تولید کمتر است حفظ کنند و نیز به سطح مطلوبی از اشتغال زایی 
دست یابند )فان و همکاران1، 2005(. ازآنجایی که شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، شرکت یا موسسه 

1 . Phan et al.
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خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف 
علمی و اقتصادی )ش��امل گس��ترش و کاربرد اختراع و نوآوری( و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه 
در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می شود، 
می توان نتیجه گرفت که ش��رکت های دانش بنیان مس��تقر در این مراکز، با تکیه بر سرمایه فکری افراد 

سازمان، پیشرو در کشف فرصت ها می باشند )طالبی و همکاران، 1392(.
در واقع سازمان دانش بنیان سازمانی است که عمده ترین دارایی آن سرمایه های دانشی است. مزیت 
رقابتی یک سازمان دانش بنیان از طریق دانش و استفاده اثربخش از دانش حاصل می شود. شرکت های 
نرم اف��زاری، صنایع هوا و فضا، مؤسس��ات تحقیقاتی دانش بنیان و دانش��گاه ها می توانند نمونه هایی از 
س��ازمان های دانش بنیان محسوب شوند )طبرس��ا و همکاران، 1391(. به طورکلی هدف سازمان های 
دانش بنی��ان را می توان در دو موضوع کلی آموزش نیروهای متخصص و تولید دانش )تحقیق( خالصه 
کرد )محمدی و حس��ین زاده، 1387(. به عبارت دیگر تولید ثروت در این بنگاه ها از طریق به کارگیری 
توانمندی های درونی افراد جهت خلق دانش و فناوری انجام می ش��ود )سارنکتو و همکاران1، 2004(. 
بر اساس نگاه سیاست گذاران در کشور، در ایران محور اصلی فعالیت های بنگاه های دانش بنیان بر پایه 
پژوهش و در زمینه دانش فنی روز و یا توسعه و کاربردی نمودن آن مطابق با روند پیشرفت فناوری در 

دنیا بایستی باشد )ماده 1 الیحه حمایت از بنگاه های اقتصادی دانش بنیان در افق کوتاه مدت(.
در قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان نیز شرکت یا مؤسسه دانش بنیان "شرکت یا 
موسسه خصوصی یا تعاونی که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف 
علمی و اقتصادی )ش��امل گس��ترش و کاربرد اختراع و نوآوری( و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه 
)ش��امل طراح��ی و تولید کاال و خدمات( در حوزه فناوری های برتر و ب��ا ارزش افزوده فراوان به ویژه در 
تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می شود " تعریف شده است )قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات 

دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، 1389(.
ش��رکت های دانش بنی��ان صرف نظر از اینکه تولیدکننده چه محصولی هس��تند، س��طوح مختلف 
فعالیت هایشان با محوریت نوآوری انجام می پذیرد )فخاري، 1393(. این شرکت ها باهدف تبدیل دانش 
به ثروت و با ایجاد کسب وکار دانش محور، فعالیت های اقتصادی خود را بر اساس فعالیت های تحقیق و 
توسعه انجام داده و به ارتقای اقتصاد دانش محور در جامعه کمک می کنند )مرادی و همکاران، 1393(. 

1 . Saarenketo et al.
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طبق مبانی نظری و مرور ادبیات، مفهومی که از شرکت های دانش بنیان برمی آید با مفاهیم شرکت های 
کوچک و متوسط، شرکت های نوپا، صنایع با فناوری باال، شرکت های جدید فناوری بنیان و شرکت های 
زایشی همپوشانی دارد )خیاطیان و همکاران، 1394(. شرکت های دانش بنیان به دلیل نقش مؤثر خود 
در توسعه اقتصادی و ملی در کانون توجه قرارگرفته اند )دانش فرد، 1395(. این شرکت ها برای ماندن و 
حضور مؤثر در عرصه رقابت فناوری های جدید می بایست در فرایندهای خود به صورت مستمر نوآوری 

داشته باشند تا قادر به پاسخگویی نیازهای روزافزون پیرامون خود باشند )جمالي، 1395(.

مشوقهایمالیاتیحوزهدانشبنیاندردنیا
سیاس��ت مش��وق های مالیاتی در اکثر کشورهای جهان با ش��کل و محتوای متفاوت رواج دارند. نظام 
مش��وق های مالیاتی در دوره زمانی 2012-1996 متناس��ب با سطح توسعه یافتگی کشورها در جهت 
هدفمندس��ازی و کاهش مش��وق های مالیاتی بوده است. افزایش مش��وق های اعتبار سرمایه گذاری و 
اعتبار مالیاتی با افزایش س��طح توسعه یافتگی، نشان می دهد تعداد کشورهای دارای مشوق های اعتبار 
سرمایه گذاری و اعتبار مالیاتی با افزایش سطح توسعه یافتگی افزایش می یابد )بررسی تطبیقی نظام های 

مالیاتی برخی از کشورهای منتخب با موضوع مشوق های مالیاتی، 1392(.
بر اس��اس گزارش مشوق های مالیاتی بخش تحقیق و توسعه، روندها و مسائل سازمان همکاری و 
توسعه اقتصادی1 )سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، 2002(؛ نقش تحقیق و توسعه که عبارت است 
از رشد بهره وری، عملکرد اقتصادی و دستیابی به اهداف اجتماعی، از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و 
عوامل ملی در انتخاب کشورها برای استفاده از نوع مشوق های مالیاتی، یارانه ها، حقوق ثبت اختراع و 
افزایش سرمایه گذاری تحقیقات تأثیرگذار است. به عنوان مثال کشورهایی مانند سوئد و فنالند، با اینکه 
دارای س��طح باالیی از هزینه خصوصی تحقیق و توس��عه هستند از یارانه و گسترش مالیات ترجیحی 
برای تحقیق و توس��عه کسب وکار خود استفاده نمی کنند. در کشوری مانند نیوزلند از یارانه تحقیق و 
توسعه بیشتر از مشوق های مالیاتی استفاده می شود؛ همچنین کشورهایی مانند فرانسه، ایاالت متحده 
از ترکیبی از یارانه ها و مش��وق های مالیاتی برای تحریک س��رمایه گذاری خصوصی تحقیق و توس��عه 
استفاده می کنند. در واقع، دولت ها می توانند از طریق یارانه ها، مشوق های مالیاتی و سیاست های دیگر 
به رشد اقتصادی کشور کمک کنند. به عنوان مثال، در کشور نیوزلند به جای مشوق های مالیاتی، دولت 

1 . Organisation for Economic Co-operation and Development
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به صنعت کمک مالی می کند. در کش��ور کانادا مش��وق های مالیاتی به واحدهای تحقیق و توسعه و در 
کشور بریتانیا مشوق های مالی به شرکت های کوچک و بزرگ تعلق می گیرد. در کشورهای دنیا معموالً 
مشوق های مالی که برای تحقیق و توسعه وجود دارند عبارت اند از: تعویق مالیات، کمک هزینه مالیاتی و 
اعتبارات مالیاتی که البته بیشتر کشورها اعتبار مالیاتی را نسبت به کمک هزینه بیشتر استفاده می کنند. 
در حال حاضر 11 کش��ور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از اعتبار مالیاتی استفاده می کنند 
که عبارت اند از: کانادا، ایتالیا، کره جنوبی، نیوزلند، نروژ، فرانس��ه، ژاپن، مکزیک، ایاالت متحده، پرتغال 
و اس��پانیا. همچنین 6 کشور از کمک هزینه تحقیق و توسعه استفاده می کنند که عبارت اند از: بلژیک، 

دانمارک، انگلستان، استرالیا، اتریش و مجارستان.
کشورهای استرالیا و کانادا از مشوق های مالیاتی نسبت به کمک های مالی مستقیم بیشتر استفاده 
می کنند. با توجه به موارد یادش��ده حمایت از بخش تحقیق و توس��عه در کش��ورها یا از طریق تأمین 
مالی مس��تقیم صورت می پذیرد یا از طریق مش��وق های مالیاتی که دراین بین در چارچوب نظام های 
سیاس��ی و اقتصادی دولت، مشوق مالیاتی مؤثرتر اس��ت. در این راستا تحقیقات متعددی نیز در دنیا 
صورت پذیرفته است که می توان به بررسی عوامل و کار آیی نظام مالیاتی در صنعت سوخت اشاره کرد 
)چوی و همکاران1، 2016(. همچنین در تحقیقی که در ش��رکت های کانادایی صورت پذیرفته اس��ت 
آثار سیاس��ت های مالیاتی بر نوآوری این ش��رکت ها از زاویه اقتصاد کالن مورد بررسی قرارگرفته است 
)سیزارنیتزکی و همکاران2011،2(. در تحقیقی دیگر که در شرکت های روسی انجام پذیرفته است کار 
آیی نظام مالیاتی و عوامل مؤثر بر آن مورد تحلیل قرارگرفته اند )رومینا و همکاران3، 2015(. در تحقیق 
دیگری جی و گیان4 به بررس��ی شواهد پیاده س��ازی سیاست های مالیاتی در ایاالت متحده و انگلستان 
پرداخته اند )جی و گیان، 2015(؛ همچنین در تحقیقی در نروژ، عوامل و آثار سیاست های مالیاتی بر 
توسعه حق ثبت اختراع و نوآوری بررسی شده است )کاپلن و همکاران5، 2012(. سیاست های مالیاتی 
و اثر آن بر تأمین مالی نوآوری نیز در پژوهش��ی دیگر مورد بررس��ی قرار گرفته اس��ت )کامپودونیکو و 
همکاران6، 2016(. مجموعاً تحقیقات انجام شده، عوامل مؤثر تأثیرگذاری نظام مالیاتی بر توسعه نوآوری 

1 . Choi et al.
2 . Czarnitzki et al.
3 . Rumina et al.
4 . Ji & Qian
5 . Cappelen et al.
6 . Campodonico et al.
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را شامل عوامل داخلی و خارجی می دانند. عوامل داخلی مرتبط با ظرفیت ها و توانمندی های شرکت و 
عوامل خارجی مرتبط باکیفیت قوانین مالیاتی و بستر اقتصادی کشور هست.

اهمیت و نقش نوآوری ش��رکت ها در اقتصاد ملی کش��ورها بسیار زیاد است. این امر باعث رویکرد 
دولت ها برای وضع و تصویب مش��وق های مالیاتی در این زمینه ش��ده و بس��ته های تشویقی مضاعف 
برای ایجاد بس��تر سرمایه گذاری ها در قسمت پژوهشگاه شرکت ها اعطا می شود. برای تحریک نوآوری 
بسیاری از کارشناسان بین المللی حقوقی، پژوهش هایی با مضامین »مشوق با شکل و قالب اعتبارهای 
مالیاتی« به نام »مش��وق های بزرگ« حتی در قالب اعطای پول تدارک دیده اند. بعالوه برخی دیگر از 
کارشناسان حقوقی معافیت های مالیاتی را برای کاهش مالیات بر درآمد مرتبط با دارایی های فناورانه 
و دارایی های ذهنی - فکری در نظر گرفته اند. فهم چنین مشوق های مالیاتی تغییر مسیر قیمت گذاری 
دارایی های ذهنی - فکری، س��رمایه و تس��هیالت را امکان پذیر کرده و موجب بیشترین سرمایه گذاری 
در امور پژوهش ش��رکت ها می شود، اگرچه سبب بحران در تصمیم گیری های اقتصادی نیز خواهد شد 
)شاناهان1، 2014(. طبق گزارش )دیتلویت2، 2014(، کشورهای نوآور معافیت هایی چون اعتبار مالیاتی 
و مشوق تحقیق و توسعه را برای شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته اند. بر همین اساس سعی شده 
اس��ت سیاست های اصلی مالیاتی کشورهای توس��عه یافته و نوآور که در شاخص نوآوری جهانی دارای 

رتبه های برتر هستند در قالب جدول شماره 2 مورد بررسی قرار گیرند.

جدول2.سیاستهایاصلیمالیاتیکشورهایتوسعهیافتهونوآور

)برگرفته از مطالعه ادبیات به ویژه مطالعه سازمان امور مالیاتی، 1392(

نوعسیاستمالیاتیومعافیتکشور

استرالیا
از 20 میلیون دالر  با فروش کمتر  اعتبار مالیاتی: در بخش تحقیق و توسعه شرکت هایی 
استرالیا، اعتبار مالیاتی قابل بازپرداخت 45 درصدی و برای شرکت های با فروش بیش از 20 

میلیون دالر استرالیا، اعتبار مالیاتی غیرقابل بازپرداخت 40 درصدی موجود هست.

انگلستان
مشوق تحقیق و توسعه: برای شرکت های بزرگ امکان درخواست کسور 130 درصدی هزینه های واجد 
 شرایط تحقیق و توسعه وجود دارد. این مشوق برای شرکت های کوچک و متوسط به 225 درصد افزایش

 می یابد.

اجازه استهالک کامل هزینه های سرمایه ای تحقیق و توسعه در سال تحققدانمارک

1 . Shanahan
2 . Deloitte
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نوعسیاستمالیاتیومعافیتکشور

مشوق تحقیق و توسعه: اعتبار مالیاتی برای هزینه های تحقیق و توسعه در دسترس هست. ژاپن
محدودیت این اعتبار مالیاتی بر اساس بدهی مالیاتی شرکت تعیین می شود:

فرانسه
تا  به هزینه های واجد شرایط تحقیق و توسعه  مالیاتی 30 درصدی  اعتبار  مالیاتی،  اعتبار 
سطح 100 میلیون یورو تعلق می گیرد. این اعتبار مالیاتی در سال اول و دوم بعد از یک دوره 

5 ساله عدم استفاده از مشوق اعتبار مالیاتی به 40 و 35 درصد افزایش می یابد.

روسیه

شرکت های واقع در مناطق ویژه اقتصادی از مزایای زیر بهره مند خواهند بود:
نرخ ترجیحی: کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها تا 15/5 درصد برای برخی صنایع در 
مناطق مشخص. الزم به اشاره است که اعطای این مشوق های منطقه ای در طول زمان در 
حال کاهش بوده است. همچنین مشوق های زیر به فعالیت های تحقیق و توسعه تعلق می گیرد: 
معافیت خدمات تحقیق و توسعه از مالیات بر ارزش افزوده و کسور هزینه های تحقیق و توسعه 

و هزینه های خاص تعیین شده توسط دولت با ضریب 1/5 درصدی

دوره معافیت مالیاتی از 5 سال تا 10 سال تعریف شده است. معافیت مالیاتی در سال های هند
اولیه 100 درصد و در سال های پایانی به 30 درصد خواهد رسید.

تعطیلی مالیاتی: تعطیلی مالیاتی در 4 سال اولیه فعالیت و معافیت 50 درصدی در 9 سال ویتنام
بعدی برای شرکت های جدیدالتأسیس

اعتبار آمریکا پژوهش،  اعتبار  ازجمله  پایان سال 2011  در  مالیاتی  مشوق های  از  بسیاری  حذف 
مالیاتی

آفریقای 
جنوبی

به منظور تشویق و حمایت از نوآوری، هزینه های مربوط به فعالیت های تحقیق و توسعه تا 150 
درصد قابل کسور هستند. همچنین، هزینه ماشین آالت موردنیاز فعالیت های تحقیق و توسعه 
ممکن است که با نرخ 40، 20، 20 و 20 درصد به ترتیب در چهار سال اول استفاده مستهلک 

شوند.

رومانی
مشوق تحقیق و توسعه: شرکت های فعال در رومانی می توانند از کسور 20 درصدی هزینه های 
واجد شرایط مرتبط با تحقیق و توسعه بهره مند شوند. همچنین، استهالک سریع ماشین آالت 

و تجهیزات مورداستفاده در بخش تحقیق و توسعه در دسترس است.

تایوان
اعتبار مالیاتی: مطابق با قانون صنایع نوآور، اعتبار مالیاتی 15 درصدی برای هزینه های واجد 
شرایط تحقیق و توسعه در دسترس هست. اعتبار مالیاتی استفاده نشده در سال مالیاتی تحقق 

هزینه ها قابلیت انتقال به دوره های آتی را ندارد.
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نوعسیاستمالیاتیومعافیتکشور

فنالند
اعتبار مالیاتی: اعتبار مالیاتی به اندازه حقوق کارکنان بخش تحقیق و توسعه به شرکت های 
فعال در کشور فنالند تعلق می گیرد. این مشوق مالیاتی تنها برای سال های 2013 تا 2015 

در دسترس هست.

کانادا
عالوه بر کسور هزینه های تحقیق و توسعه، اعتبار مالیاتی 20 درصدی برای هزینه پژوهش های 
علمی و پیشرفت های عملی در دسترس هست. برای یک شرکت خصوص این اعتبار به 35 

درصد تا سطح 3 میلیون دالر کانادا افزایش می یابد.

کره 
جنوبی

مشوق تحقیق و توسعه: مشوق های مالیاتی متعددی در جهت حمایت و تشویق فعالیت های 
تحقیق و توسعه موجود هست:

کسور هزینه های تحقیق و توسعه
اعتبار مالیاتی برای هزینه پژوهش های عملی و مخارج توسعه نیروی انسانی

همان گونه که اش��اره شد سیاست های مختلف مالیاتی در دنیا به کار گرفته می شود که مهم ترین 
این سیاست ها در جدول شماره 3 ارائه  شده است.

جدول3.سیاستهایمالیاتیمشوقدانشبنیاندردنیا
)برگرفته از مطالعه ادبیات به ویژه مطالعه سازمان امور مالیاتی، 1392(1

برخیازکشورهایبهرهمندازسیاستعنوانسیاستردیف

اندونزی، تایلند، چین، زیمباوه، سنگاپور، کره سیاست معافیت مالیاتی11
جنوبی، ایران

آمریکا، انگلیس، کره جنوبی، استرالیا، فرانسه، سیاست اعتبار مالیاتی22
تایوان و کانادا

انگلیسی، کره جنوبی، ترکیه، روسیهسیاست نرخ ترجیحی یا کاهش مالیاتی33

مکزیک، چک، فرانسه، آلمانسیاست گرنت44

آفریقای جنوبی، لیتوانی، فرانسهسیاست استهالک سریع55

1 . Tax Holidays or Exemption
2 . Tax credit
3 . Tax deduction or reduction
4 . Grants
5 . Accelerated depreciation
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با بررسی مطالب یادشده مشخص می شود مشوق معافیت دائمی در کشورهای توسعه یافته نقشی 
ایفا نمی کند. مش��وق تعطیلی مالیاتی به تمامی ش��رکت های بخش های مختل��ف تعلق نگرفته بلکه با 
هدف توس��عه به برخی صنایع در مناطق مشخص تعلق می گیرد. همچنین روند نرخ مالیات بر درآمد 
ش��رکت ها روند نزولی و دامنه فعالیت های مورد حمایت مشوق های معافیت دائمی و تعطیلی مالیاتی 
با سطح توس��عه یافتگی کشورها رابطه معکوس دارد. تعداد کش��ورهای برخوردار از مشوق های اعتبار 
س��رمایه گذاری و اعتبار مالیاتی با افزایش سطح توسعه یافتگی افزایش می یابد. اندازه گیری هزینه ها و 
منافع حاصل از مشوق های مالیاتی کاری دشوار است. در کشورهای کمتر توسعه یافته ساختار مشوق ها 
غیر هدفمند و ناکارآمد است. سیاست مشوق های مالیاتی در اکثر کشورهای جهان با شکل و محتوای 
متفاوت رواج دارند. نظام مش��وق های مالیاتی در دوره زمانی متناس��ب با سطح توسعه یافتگی کشورها 
در جهت هدفمندس��ازی و کاهش مش��وق های مالیاتی بوده است. شواهد داللت بر کاهش مشوق ها و 
افزایش کارایی متناس��ب با افزایش س��طح توسعه یافتگی کش��ورها دارد. بر اساس مطالعات انجام شده 
تعداد کشورهای دارای مشوق های اعتبار سرمایه گذاری و اعتبار مالیاتی با افزایش سطح توسعه یافتگی 
افزایش می یابد )زمانی، 1392؛ نقی زاده و همکاران، 1395(. این بدان معنی اس��ت که صرف مش��وق 
مالیاتی مالک عمل نیست و هدف اصلی تحقیق سیاست های منجر به توسعه فناوری و نوآوری است. 
بر این اساس می توان بیان نمود که سیاست های اعتباری در حوزه مالیات در سال های اخیر مورد اقبال 

بیشتری قرار گرفته است.

مشوقهایمالیاتیحوزهدانشبنیاندرایران
حمایت های مالیاتی مختلفی برای حوزه دانش بنیان وجود دارد. ازجمله مهم ترین این حمایت ها می توان 
به ارائه مشوق های مالیاتی به شرکت ها، ارائه مشوق ها به صورت کاهش مالیات بر حقوق کارکنان تحقیق 
و توس��عه و هزینه های تأمین اجتماعی، ارائه مش��وق هایی برای مالیات اشخاص حقیقی )کارآفرینان( 
اشاره کرد. نظری در پژوهش خود به این نکته اشاره کرده است که در ایران نیز معافیت های مالیاتی در 
زمینه فعالیت های صنعتی با هدف تولید و اش��تغال وضع شده ولی هیچ شواهدی مبنی بر تأثیرگذاری 
مثبت آن در متغیرهای کالن اقتصادی مشاهده نشده است. مضافاً این معافیت ها پیچیدگی های اجرای 
مقررات مالیاتی را نیز به دنبال داش��ته اس��ت )نظری، 1387( که این امر می تواند نش��ان دهنده عدم 
شناسایی مناسب عوامل مؤثر بر پیاده سازی نظام های مالیاتی تحریک کننده حوزه دانش بنیان و صنعتی 
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در کشور باشد.
بررسی ها حاکی از آن است در نظام مالیاتی کشور، معافیت دائمی و تعطیلی مالیاتی در بخش اعظم 
فعالیت های اقتصادی وجود دارد. بر اساس ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی کش��ور دولت مکلف شده است در راستای هدفمندسازی معافیت های مالیاتی و شفاف سازی 
حمایت های مالی دولت از بخش ها و فعاالن اقتصادی، اقداماتی برای جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی 
با نرخ صفر به جای معافیت های مالیاتی و ثبت معافیت های مالیاتی یادشده به صورت جمعی-خرجی در 
قوانین بودجه س��نواتی انجام دهد )برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، 1389(. 
دو بحث اساسی در ماهیت این ماده قانونی مستتر است؛ شفاف سازی سیاست های مشوق مالیاتی دولت 

به وسیله ثبت میزان معافیت های اعطاشده و هدفمندسازی ساختار مشوق های مالیاتی کشور.
مشوق های مالیاتی که در مورد شرکت های دانش بنیان در ایران مورداستفاده قرار می گیرند عبارت 

است از:
- ماده 3 بند الف قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان1 )قانون حمایت از شرکت ها و 

مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، 1389(
- م��اده 9 قان��ون حمایت از ش��رکت های دانش بنیان2 )قانون حمایت از ش��رکت ها و مؤسس��ات 

دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، 1389(

روششناسیپژوهش
ازآن جه��ت که پژوهش��گران در این پژوهش به دنبال شناس��ایی الگوی سیاس��تی حمایت مالیاتی از 
فعالیت های دانش بنیان و بررسی این الگو در بستر قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و 
تجاری سازی دستاوردها می باشند، لذا از ترکیب روش های کمی و کیفی پژوهش و در قالب استراتژی 
مطالعه موردی تک نمونه ای استفاده شده است. روش کم اصلی بکار رفته در این پژوهش، روش تحلیل 

1 . ماده 3- حمایت ها و تسهیالت قابل اعطاء به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون عبارتند از:
الف- معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال

2 . ماده 9- به منظور ایجاد و توسعه شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تقویت همکاری های بین المللی اجازه داده می شود 
واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری در جهت انجام مأموریت های محوله از مزایای 
قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیت های مالیاتی و عوارض سرمایه گذاری خارجی و مبادالت مالی بین المللی 

برخوردار گردند.
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عاملی اکتشافی است و مهم ترین ابزارهای کیفی مورداستفاده در این پژوهش مصاحبه است. مطالعات 
موردی تک نمونه ای ازآن جهت که شامل چند سطح یا جز هستند و پژوهشگر باید آن مورد را از زوایای 
گوناگون بررسی و تحلیل نماید، برای استفاده در سیاست گذاری های کالن و طرح ها و شرایط گوناگون 
مناسب می باشند )ین1، 2012(. گام های این پژوهش، بر اساس الگوی مطالعه موردی ین طراحی شده 

است. شکل شماره 1 گام های این پژوهش را نشان می دهد.

شکل1.گامهایاینپژوهش)ین،2012(

گامهایپژوهش
روش شناس��ی این پژوهش، ترکیبی از روش های کمی و کیفی و با تأکید بر اس��تراتژی مطالعه موردی 
تک نمونه ای و بر اس��اس الگوی ین )ین، 2003( اس��ت. در این بخش، در ارتباط با هر یک از گام های 

پژوهش، توضیحاتی ارائه شده است.

• مشخصنمودنسؤاالتپژوهش	

در اولین گام از پژوهش های موردی، باید س��ؤاالت پژوهش مش��خص ش��وند. ازآن جهت که هدف 
اصلی این پژوهش شناس��ایی و بررس��ی عوامل مؤثر بر الگوی سیاستی حمایت مالیاتی از فعالیت های 

1 . Yin
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دانش بنیان در بستر قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی دستاوردها است، 
سؤال اصلی این پژوهش نیز بدین صورت تعریف شده است که »عوامل مؤثر بر الگوی سیاستی حمایت 
مالیاتی از فعالیت های دانش بنیان در قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی 

دستاوردها چیست؟".

• ارائهالگوینظریاولیه	

برای ارائه الگوی نظری اولیه، ابتدا باید عوامل مؤثر در حوزه توسعه سیاست های حمایت مالیاتی از 
فعالیت های دانش بنیان مش��خص شود. به همین منظور، ابتدا ادبیات و مستندات مربوط به این حوزه 
مطالع��ه گردی��د. پس  از آن مصاحبه های��ی با 8 نفر از خبرگان این حوزه )فع��االن و متخصصان حوزه 
دانش بنیان و مالیاتی(، جهت تأیید و تکمیل این سیاس��ت ها انجام و درنهایت فهرستی از عوامل مؤثر 
بر سیاست های حمایت مالیاتی از فعالیت های دانش بنیان شناسایی شد. جدول شماره 4 این عوامل را 
نشان می دهد. اهمیت این عوامل، از مرور مطالعات پیشین، مشاهده شواهد، رویدادها و آمارها و مصاحبه 
با خبرگان تائید شده است. در ادامه این گام از پژوهش، برای دسته بندی عوامل شناسایی شده از روش 
تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است. به همین منظور، مجموعه عوامل در پرسشنامه ای مشتمل بر 
14 پرسش تنظیم و در هر پرسش میزان اهمیت هر یک از عوامل مستخرج، با استفاده از طیف لیکرت 
آزمون گردید. برای اطمینان از روایی این پرسش��نامه، قبل از انجام پیمایش اصلی، از نظرات خبرگان 
برای تائید روایی پرسشنامه استفاده شد. خبرگان از میان فعاالن و متخصصان شرکت های دانش بنیان 
و حوزه مالیاتی انتخاب گردیدند. در این مرحله اصالحات الزم جهت توزیع پرسش��نامه نهایی صورت 
گرفت. از مجموع پرسش��نامه های توزیع شده، 100 نفر از کارشناسان، مدیران و متخصصان حوزه های 
مالیات و شرکت های دانش بنیان تکمیل این پرسشنامه مبادرت نمودند. جهت بررسی نتایج پرسشنامه 
با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 19 میزان آلفای کرونباخ سنجیده و آزمون های الزم جهت 
انجام تحلیل عاملی اکتشافی روی داده ها صورت پذیرفت. ضریب آلفای کرونباخ 0/778 به دست آمده، 

نشان می دهد که پرسشنامه از پایایی مطلوب برخوردار است.
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جدول4.عواملمؤثربرسیاستهایحمایتمالیاتیازفعالیتهایدانشبنیان1

منابعنامعاملردیف

تفاوت بین شرکت های کوچک و 1
بزرگ برای ارائه خدمات مالیاتی

 )امیني، میرمحمدي و قصاع، 1394؛ بیاتی1 و تقوی2، 
2007؛ یه- یون لین3 و یی- چینگ چن4، 2007؛ بیک 
زاد و تیرانداز، 1388؛ فخاری، سلیمانی و دارایی، 1392(

اتخاذ شیوه های نوین حمایت 2
مالیاتی در چرخه های مختلف عمر

)دیکینسون5، 2005؛ کرمي و عمراني، 1389؛ کرمي و 
آخوندي، 1395(

 )عبدي و رضایي، 1394(نوع مشوق های مالیاتی3

)ریچاردسون6، 2007؛ کمالي، 1393(شفافیت قوانین مالیاتی4

 )قانون مالیات های مستقیم با آخرین اصالحات تسریع در تعیین تکلیف مالیاتی5
)مصوب 31/04/1394(، 1394(

سهل الوصول بودن مشوق های 6
 )برنامه عملیاتی سال 1395 سازمان امور مالیاتی کشور(مالیاتی

اصالح فرهنگ مالیاتی شرکت های 7
دانش بنیان

 )صالحی، پرویزی فرد و استوار، 1393؛ برنامه عملیاتی 
سال 1395 سازمان امور مالیاتی کشور(

اطالع رسانی به هنگام مشوق ها و 8
 )برنامه عملیاتی سال 1395 سازمان امور مالیاتی کشور(قوانین مالیاتی

مصاحبه با خبرگان و مشاهده شواهد و رویدادهاآموزش شرکت های دانش بنیان9

سازوکارهای پیش بینی شده در 10
جلوگیری از فرار مالیاتی

 )هادیان و تحویلی، 1392؛ حمیدی، محمدزاده و 
محمدی، 1394(

 )حمیدی، محمدزاده و محمدی، 1394؛ مدیریت کاهش درآمدهای مالیاتی11
نصیراالسالمی، رحمانی و ابریشمی، 1394(

مصاحبه با خبرگان و مشاهده شواهد و رویدادهاوحدت رویه مالیاتی12

1 . Bayati
2 . Taghavi
3 . Yeh-Yun Lin
4 . Yi-Ching Chen
5 . Dickinson
6 . Richardson
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منابعنامعاملردیف

مصاحبه با خبرگان و مشاهده شواهد و رویدادهاحوزه مالیاتی اختصاصی13

رصد مستمر نتایج سیاست های 14
مصاحبه با خبرگان و مشاهده شواهد و رویدادهامالیاتی

جهت تشخیص مناسب بودن داده ها برای انجام تحلیل عاملی نیز، از آزمون های کیزرمایر1 و بارتلت 
استفاده شده است. مقدار کی ام او2 برای داده های پرسشنامه این پژوهش 0/786 و مقدار سیگموئید3 
برابر با صفر استخراج شده است. به دلیل این که مقدار کی ام او باالتر از 0/7 و مقدار سیگموئید کمتر 
از 5% اس��ت، داده های این پژوهش از همبستگی الزم برای انجام تحلیل عاملی برخوردار و برای انجام 
این تحلیل مناسب می باشند. جداول 5 نیز نتایج حاصل از ماتریس چرخش یافته و بار عاملی هر یک 

از عوامل را نشان می دهد.

جدول5.دستهبندیعواملمؤثربرسیاستهایحمایتمالیاتیازفعالیتهایدانشبنیان

بارعاملیعاملدستهعاملی

بعد اول
33/3

0/837شفافیت قوانین مالیاتی

0/645تسریع در تعیین تکلیف مالیاتی

0/545اطالع رسانی به هنگام مشوق ها و قوانین مالیاتی

0/793وحدت رویه مالیاتی

بعد دوم
24/1

0/727سازوکارهای پیش بینی شده در جلوگیری از فرار مالیاتی

0/599مدیریت کاهش درآمدهای مالیاتی

0/578حوزه مالیات اختصاصی

0/586رصد مستمر نتایج سیاست های مالیاتی

1 . Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)
2 . KMO
3 . Sig
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بارعاملیعاملدستهعاملی

بعد سوم
23/2

0/650نوع مشوق های مالیاتی

0/744سهل الوصول بودن مشوق های مالیاتی

0/577اصالح فرهنگ مالیاتی شرکت های دانش بنیان

0/588آموزش شرکت های دانش بنیان

بعد چهارم
19/4

0/737تفاوت بین شرکت های کوچک و بزرگ برای ارائه خدمات مالیاتی

0/843اتخاذ شیوه های نوین حمایت مالیاتی در چرخه های مختلف عمر

در نتیجه، بر اس��اس مطالعه مستندات، بررسی سلسله شواهد و رویدادها، نظرات خبرگان و نتایج 
حاصل از پرسش��نامه، می توان عوامل مؤثر بر سیاس��ت های حمایت مالیاتی از فعالیت های دانش بنیان 
را در 4 دس��ته طبقه بندی کرد. بر اس��اس این دسته بندی تأییدشده، می توان الگوی سیاستی حمایت 
مالیاتی از فعالیت های دانش بنیان را ترسیم نمود. شکل 2 الگوی سیاستی حمایت مالیاتی از فعالیت های 

دانش بنیان را نشان می دهد.

• بررسی،تحلیلوتدقیقالگوینظریاولیه	

ه��دف این مرحله از پژوهش، کس��ب بینش و فه��م عمیق از الگوی نظری اولی��ه پژوهش که در 
واقع خروجی روش کمی تحلیل عاملی اکتش��افی اس��ت، اس��ت. در این مرحله، ضمن بررس��ی قانون 
حمایت از ش��رکت ها و مؤسس��ات دانش بنیان و تجاری سازی دستاوردها، مصاحبه هایی با متخصصان، 
مدیران و کارشناس��ان ش��رکت های دانش بنیان و حوزه مالیاتی انجام شده اس��ت. در این مصاحبه ها، 
نتایج مراحل قبلی پژوهش به آنان ارائه و بعد از آن با توجه به عوامل شناس��ایی ش��ده در مرحله قبل، 
نظرات و دیدگاه های ایشان دریافت گردید. در انتهای مصاحبه نیز درخواست شد تا در راستای تکمیل 
الگوی سیاس��تی حمایت مالیاتی از فعالیت های دانش بنیان در قانون حمایت از ش��رکت ها و مؤسسات 
دانش بنیان و تجاری س��ازی، درصورتی که عامل مؤثر دیگری در حوزه سیاست های حمایت مالیاتی از 
فعالیت های دانش بنیان در قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی دستاوردها 
از نظر آنان وجود دارد، بیان نمایند. مصاحبه های انجام شده به صورت نیمه ساختاریافته انجام پذیرفت. 
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بدین معنی که عوامل شناسایی شده به مصاحبه شوندگان ارائه گردید و نظرات ایشان پیرامون عوامل 
مختلف دریافت گردید. در واقع مصاحبه به عنوان یکی از سه ابزار بررسی دقیق تر عوامل شناسایی شده 
بکار گرفته شد. در بخش 5 مقاله، به کدهای ارائه شده اشاره شد. مصاحبه ها بر اساس پروتکل مشخص 
انجام ش��د، سپس مصاحبه ها در جلسات مختلف ضبط و ثبت گردید و کدبندی گردیدند. موضوعاتی 
که در بین مصاحبه های مختلف اهمیت بیش��تری داش��تند و مورد تأکید نویسندگان قرار داشتند در 
نتایج حاصل از مطالعه موردی به عنوان شواهد تائید کننده الگو بکار گرفته شدند و همچنین در تشریح 
و تدقی��ق الگ��و مورد بهره برداری قرار گرفتند. البته همان گونه که ین )2012( نیز تأکید دارد، هدف از 
تحقیقات با استراتژی های کیفی تری همچون مطالعه موردی، تعمیم پذیری پژوهش نیست بلکه درک 
دقیق از موضوع مورد بحث اهمیت بیش��تری دارد. در نتیجه در اس��تراتژی مطالعه موردی، مصاحبه 
ابزاری برای تدقیق الگو اس��ت. همچنین مطابق رویکرد مطالعه موردی از س��ه گانه اطالعاتی استفاده 
گردید. به همین منظور به غیراز نتایج مصاحبه و پرسش��نامه از مستندات و مدارک علمی و همچنین 

شواهد و آمار نیز استفاده شده است.
در پژوهش هایی که از اس��تراتژی مطالعه موردی اس��تفاده می شود، پژوهشگر می تواند از ابزارهای 
مصاحبه، بررسی مستندات علمی، سلسله شواهد، مطالعه میدانی، پرسشنامه و آزمون های آماری برای 
جمع آوری و تحلیل داده ها استفاده نماید )ین، 2012(؛ اما پژوهشگران برای اثبات میزان کفایت شواهد 
ارائه ش��ده، در صورت امکان، از رویکرد س��ه وجهی استفاده می کنند. در واقع، پژوهشگران برای اثبات 

روایت نظری خود، از سه ابزار استفاده می کنند.
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در ای��ن پژوهش نیز، پژوهش��گران ت��الش کرده اند تا با مقایس��ه دیدگاه کارشناس��ان، مدیران و 
متخصصان حوزه های مالیات و ش��رکت های دانش بنیان جمع آوری ش��ده از مصاحبه های انجام ش��ده، 
به همراه بررس��ی مستندات، ادبیات و تجربیات پیش��ین این حوزه، آمارها و سلسله رویدادها و شواهد 
در حوزه مالیات ش��رکت های دانش بنیان و هم چنین نتایج حاصل از تحلیل پرسش��نامه، رویکرد س��ه 
وجه��ی را در مورد منابع داده های این پژوهش بکار گیرند و اعتبار پژوهش را افزایش دهند. در همین 
راس��تا، عالوه بر نتایج حاصل از 100 پرسش��نامه دریافتی از متخصصان، در مرحله سوم پژوهش با 8 
خبره و در مرحله چهارم با 6 خبره مصاحبه نیمه س��اختاریافته انجام ش��د و نظرات آنان به طور عمیق 
موردبررسی قرار گرفت. مصاحبه شوندگان از میان کارشناسان، مدیران و متخصصان حوزه های مالیات 
و شرکت های دانش بنیان کشور انتخاب شده اند. مدیران شرکت های دانش بنیان، سیاست گذاران حوزه 
توس��عه ش��رکت های دانش بنیان، اندیشمندان حوزه مطالعات جهت توس��عه شرکت های دانش بنیان، 
مدی��ران حوزه مالیاتی و کارشناس��ان مرتب��ط با آن هدف اصلی گردآوری پرسش��نامه ها و مصاحبه ها 
بوده اند. انتخاب مصاحبه ش��وندگان نیز با اس��تفاده از روش گلوله برفی و با لحاظ کردن شاخص تجربه 
و س��ابقه کاری و یا پژوهش��ی در حوزه پژوهش انجام شده است. جدول 6 اطالعات جمعیت شناختی 

مصاحبه شوندگان را نشان می دهد.

جدول6.شمارهاطالعاتجمعیتشناختیمصاحبهشوندگان

خبرگاندارایمدرککارشناسیوخبرگاندارایمدرکدکتراتعدادمصاحبههاگامها
کارشناسیارشد

835گام سوم

624گام چهارم

1459جمع

نتایج حاصل از منابع مختلف اطالعاتی در این مرحله از پژوهش، در بخش نتایج حاصل از اجرای 
راهبرد مطالعه موردی ارائه شده است.

اعتبارسنجیپژوهش
برای سنجش روایی پرسشنامه بخش کمی از روایی صوری استفاده و پرسشنامه پس از تأیید خبرگان 
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این حوزه توزیع شده است. پایایی پرسشنامه بخش کمی نیز، پس از تکمیل آن، توسط ضریب آلفای 
کرونباخ در نرم افزار SPSS س��نجیده شده اس��ت. ضریب آلفای کرونباخ 0/786 به دست آمده، نشان 

می دهد که پرسشنامه از پایایی مطلوب برخوردار است.
برای اعتبارسنجی بخش کیفی نیز، بر اساس دیدگاه ین )ین، 2012(، از 4 آزمون اعتبار سازه ای، 
آزم��ون اعتبار درونی، آزمون اعتب��ار بیرونی و آزمون قابل اعتماد بودن پژوهش برای بررس��ی کیفیت 

مطالعه موردی انجام شده، استفاده شده است.

• آزموناعتبارسازهای	

اعتبار سازه ای به معنی انتخاب مقیاس های عملیاتی درست برای مفهوم مورد مطالعه است و باید 
نشان داده شود که عوامل انتخاب شده واقعاً انعکاس دهنده مفهوم مورد نظر است )ین، 2012(. جهت 
اطمین��ان از صحت عوامل مؤثر بر سیاس��ت های حمایت مالیاتی از فعالیت ه��ای دانش بنیان و الگوی 
سیاستی حمایت مالیاتی از فعالیت های دانش بنیان، هر سه راهکار مطرح شده توسط ین )ین، 2012( 
ش��امل جمع آوری مدارک از منابع مختلف، زنجیره ای از ش��واهد و اس��تفاده از مطلعین کلیدی جهت 
مطالعه و نقد گزارش به دقت انجام پذیرفت. رویکرد مثلث سازی مورد استفاده در گردآوری اطالعات 
باعث تامین اعتبار مورد نیاز برای پژوهش ش��ده اس��ت. در رویکرد مثلث س��ازی اگر نتایج س��ه منبع 
پژوهش با هم تناسب و انطباق داشته باشند، نتیجه حاصل شده دارای اعتبار است. همچنین از نظرات 
صاحب نظران برای بررسی، نقد و تائید الگوی ارائه شده، استفاده شده است. در نهایت نیز سعی شد که 

گزارشی از پژوهش نوشته شود که دارای اطالعات اصلی و اساسی مرتبط با پژوهش باشد.

• آزموناعتباردرونی	

اعتب��ار درونی در مطالعات موردی به اعتمادپذی��ری و موجه بودن یافته ها و نتایج پژوهش داللت 
دارد )ین، 2012(. برای اینکه بتوان برای تبیین ها، اعتبار درونی مناسبی را ایجاد کرد سعی شده است 
تا ش��واهدی از منابع چندگانه اس��تفاده ش��ود. به طور مثال چندین نفر از سطوح و بخش های مختلف 
)کارشناسان، مدیران و متخصصان حوزه های مالیات و شرکت های دانش بنیان کشور( با سؤاالت یکسان 
مورد گفتگو قرار گرفته اند و دیدگاه های مختلف بررسی شده است. نتایج به دست آمده از مصاحبه ها و 
پرسشنامه با داده های حاصل از منابع دیگر مثل تحقیقات پیشین، سلسله شواهد، رویدادها و آمارها و 
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سایر منابع تطبیق و صحت موارد مطرح شده مورد بررسی قرار گرفته است.
در مرحله تدقیق الگوی نظری اولیه به ویژه در بخش مصاحبه های عمیق، از مصاحبه شوندگان برای 
مطالعه گزارش مصاحبه و اطمینان از درک درس��ت از دیدگاه های آنان کمک گرفته ش��د. استفاده از 

نظرات متخصصان جهت بررسی باورپذیر بودن نتایج نهایی بر اعتبار درونی پژوهش افزوده است.
ب��ر اس��اس رویکرد آیزنهارت1 )1989( مثلث س��ازی )ک��ه در این پژوه��ش از طریق مصاحبه ها، 
مستندات، سلسله شواهد و رویدادها و پرسشنامه صورت پذیرفته است( عالوه بر افزایش اعتبار بیرونی، 
اعتبار درونی را نیز محقق می نماید )نقی زاده و همکاران، 2016(. همچنین در این پژوهش تش��ریح 
دقیق فرآیند پژوهش، این امکان را برای پژوهشگر بیرونی فراهم می کند که با بررسی روند پژوهش، در 

مورد طبیعی و واقعی بودن نتایج و فرآیند پژوهش اطمینان حاصل نماید.

• آزموناعتباربیرونی	

اصطالح اعتبار بیرونی بر گسترش یافته ها و نتایج مطالعه به سایر محیط ها و موقعیت ها اشاره دارد 
)آیزنه��ارت؛ 1989، نقی زاده و همکاران، 2016(. در روش مطالعه موردی از تطبیق الگو با نمونه های 
مشابه جهت افزایش اعتبار بیرونی استفاده می شود. همچنین مثلث سازی نیز از ابزارهای اعتبار بیرونی 
پژوهش اس��ت. در این پژوهش نیز از رویکرد مثلث س��ازی جهت افزایش اعتبار بیرونی استفاده شده 

است.

• آزمونقابلاعتمادبودنپژوهش	

اعتمادپذیری نشان دادن این واقعیت است که رویه های پژوهش قابل تکرار با نتایجی مشابه است. 
مس��تند کردن تمامی جزئیات پژوهش مهم ترین اصل قابل اعتماد نمودن پژوهش است )ین، 2012(. 
اعتمادپذی��ری در ای��ن پژوهش از طریق تهیه پروتکل مصاحبه های مطالعه موردی و ایجاد پایگاه داده 
برای پژوهش مدنظر قرار گرفته است و اقدامات مورد نظر در مطالعه موردی بر اساس رویکرد ین )ین، 

2012( انجام پذیرفته است.

نتایجحاصلازاجرایراهبردمطالعهموردی
پس از شناس��ایی عوامل مؤثر بر سیاست های حمایت مالیاتی از فعالیت های دانش بنیان و ارائه الگوی 

1 . Eisenhardt
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سیاستی حمایت مالیاتی از فعالیت های دانش بنیان، این عوامل باید در نمونه موردی انتخاب شده برای 
این پژوهش با ابزارهای مختلف و به ویژه مصاحبه تدقیق شوند. در همین راستا، عالوه بر مصاحبه هایی 
که با کارشناس��ان، مدیران و متخصصان حوزه های مالیات و ش��رکت های دانش بنیان انجام شد، قانون 
حمایت از ش��رکت ها و مؤسس��ات دانش بنیان و تجاری سازی دس��تاوردها نیز با توجه به عوامل اولیه 
استخراج شده بررسی و تحلیل گردید. در واقع در این گام از پژوهش، با استفاده از مصاحبه های عمیق، 
مش��اهده سلسله ش��واهد و رویدادها و مطالعه مس��تندات و آمارها به تعمیق بخشی دسته بندی ارائه 
ش��ده و هم چنین بررسی الگوی سیاستی حمایت مالیاتی از فعالیت های دانش بنیان در قانون حمایت 
از ش��رکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی دس��تاوردها پرداخته شد. جهت بررسی برخی از 
مالحظات و ارائه تحلیل پیرامون دس��ته بندی ارائه شده در مورد هر یک از 14 عامل شناسایی شده از 
منابع اطالعاتی مختلفی اس��تفاده شده اس��ت که در جدول شماره 7 به آن اشاره شده است و خالصه 

تحلیل های آن نیز در ادامه با ارائه بخشی از نظرات متخصصان آورده شده است.

جدول7.برخیازمهمترینتحلیلهاومالحظاتارائهشدهبررویعواملمؤثربرالگوی

سیاستیحمایتازشرکتهایدانشبنیان

مستنداتوعنوانعاملمؤثر
آماروپرسشنامهمصاحبهمطالعاتپیشین

شواهد

***شفافیت قوانین مالیاتی

***تسریع در تعیین تکلیف مالیاتی

اطالع رسانی به هنگام مشوق ها و 
***قوانین مالیاتی

****وحدت رویه مالیاتی

سازوکارهای پیش بینی شده در 
***جلوگیری از فرار مالیاتی

****مدیریت کاهش درآمدهای مالیاتی

***حوزه مالیات اختصاصی
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مستنداتوعنوانعاملمؤثر
آماروپرسشنامهمصاحبهمطالعاتپیشین

شواهد

***رصد مستمر نتایج سیاست های مالیاتی

****نوع مشوق های مالیاتی

***سهل الوصول بودن مشوق های مالیاتی

اصالح فرهنگ مالیاتی شرکت های 
***دانش بنیان

***آموزش شرکت های دانش بنیان

تفاوت بین شرکت های کوچک و بزرگ 
****برای ارائه خدمات مالیاتی

اتخاذ شیوه های نوین حمایت مالیاتی 
****در چرخه های مختلف عمر

بر اس��اس مطالعه موردی انجام ش��ده و به کمک مصاحبه های عمیق، مش��اهده سلسله شواهد و 
رویدادها و مطالعه مستندات و آمارها، عوامل مؤثر شناسایی شده اولیه به طور دقیق تر مورد بررسی و 
جمع بندی قرار گرفت. در این قانون تنها به ارائه معافیت های مالیاتی به مدت 15 سال به شرکت های 
دانش بنیان توجه ش��ده است. درحالی که توجه سیستمی به همه این عوامل می تواند کمک فراوانی به 
موفقیت ش��رکت های دانش بنیان و به دنبال آن تحقق اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی نماید. بررس��ی 
الگوی سیاستی حمایت مالیاتی از فعالیت های دانش بنیان تا حد زیادی می تواند در شکل گیری نگرش 

سیستمی و همه جانبه به مقوله تأثیر مالیات بر فعالیت های دانش بنیان کمک نماید.
در قان��ون حمایت از ش��رکت ها و مؤسس��ات دانش بنیان و تجاری س��ازی تنها ب��ه ارائه معافیت 
مالیاتی به ش��رکت های دانش بنیان اشاره شده است. درحالی که بررسی سیاست های مالیاتی مشوق 
دانش بنیان در دنیا که به صورت مختصر در جدول 3 ارائه ش��ده اس��ت، نشان می دهد که با توجه به 
ماهیت فعالیت های دانش بنیان می توان از بس��ته متنوعی از سیاست های دیگر مانند اعتبار مالیاتی، 
نرخ ترجیحی یا کاهش��ی مالیات و ... در راس��تای حمایت مالیاتی از فعالیت های دانش بنیان استفاده 
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کرد. در همین راس��تا ابتدا باید یک نظام حمایت مالیاتی با بسته های سیاستی متنوع و شفاف برای 
فعالیت های دانش بنیان تعریف شود.

اختصاصی سازی نظام حمایت مالیاتی یکی از ابعاد الگوی سیاستی حمایت مالیاتی از فعالیت های 
دانش بنیان است. این نظام حمایتی باید متناسب با اندازه و جایگاه شرکت دانش بنیان در چرخه عمر 
خود، سیاس��ت های مالیاتی متنوعی به آنان ارائه دهد. س��ه ویژگی کیفی، وحدت مالکیت و مدیریت، 
مالکیت فردی و خانوادگی و اس��تقالل از کس��ب وکارهای دیگر عامل تمایز کس��ب وکارهای کوچک از 
بزرگ می ش��ود )بیاتی و تقوی، 2007(. هم چنین ش��رکت های جوان نوآوری بیشتری دارند )یه- یون 
لین و یی- چینگ چن، 2007(. این ش��رکت ها نقش کلیدی در توسعه و ارتقای فناوری ایفا می کنند 
)بخ��اری و همکاران، 1392( و ارزش افزوده، نوآوری، ایجاد اش��تغال و انعطاف پذیری بیش��تری دارند 
)بیک زاد و تیرانداز، 1388(. با توجه به موارد یادشده نیاز است ارائه خدمات مالیاتی برای شرکت های 
کوچک و بزرگ متفاوت باشد. یکی از متخصصان مورد مصاحبه در این پژوهش اشاره می نماید که "در 
واقع حمایت مالیاتی موجود در قانون ش��رکت های دانش بنیان صرفاً برای شرکت های تولیدی بزرگ و 
در صنایع خاصی چون دارو کاربرد دارد و برای ش��رکت های کوچک که اتفاقاً باید در این زمینه مورد 
حمایت قرار گیرند هیچ اثری ندارد چون آن ها اصاًل این قدر درآمد ندارند که این معافیت به این شکل 
به کار آید. در نتیجه این نوع از حمایت فقط تعدادی از شرکت های دانش بنیان را هدف خود قرار می 
دهد. آمار منتشرشده از معاونت علمی نیز محدود شدن فواید این بخش از قانون برای تعداد محدودی 

از شرکت های دانش بنیان را نمایش می دهد ".
بر اس��اس تعریف دیکینسون )دیکینسون، 2005(، پنج مرحله چرخه عمر شرکت ها عبارت اند از: 
مرحله معرفی، مرحله رشد، مرحله بلوغ، مرحله رکود و مرحله ورشکستگی. چرخه عمر شرکت نقش 
مهمی در جذب نظر سرمایه گذاران ایفا می کند )کرمي و آخوندي، 1395(. ویژگی های مالی و اقتصادی 
یک ش��رکت، تحت تأثیر مرحله ای از چرخه عمر اس��ت که ش��رکت در آن قرار دارد )کرمي و عمراني، 
1389(. چنانچه ارائه خدمات مالیاتی متناسب با چرخه عمر شرکت باشد در تقویت آن نقش بسزایی 

ایفا می کند.
س��هولت در بهره مندی از حمایت های مالیاتی یکی دیگر از ابعاد الگوی سیاس��تی حمایت مالیاتی 
از فعالیت های دانش ��بنیان است. استفاده از مش��وق های مالیاتی نیازمند شرایط مناسب بهره برداری و 
هم چنین س��هل الوصول بودن این مش��وق ها است. در واقع بهره مندی از این مشوق ها در نظام حمایت 
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مالیاتی باید به گونه ای باش��د که ش��رکت های دانش بنیان که اکثر آن ها کوچک و دارای تعداد نیروی 
انسانی کم و تحصیل کرده می باشند، بتوانند به راحتی از مزایای آن بهره مند شده و با عدم درگیر شدن 
آنان در بوروکراس��ی اداری و اتالف وقت، امکان بهره مندی سریعش��ان از این مشوق ها فراهم آید. زائر 
)1388( در تحقیقی که پیرامون ساده س��ازی مالیات انجام داده است یکي از چالش های اساسي نظام 
مالیاتي کش��ور را ساده س��ازی مالیات در مفهوم کلي و ساده سازی قوانین و مقررات مالیاتي در مفهوم 
مح��دود آن می دان��د که خود عزم و همکاري جدي س��ازمان امور مالیات��ي و نهادهاي قانون گذاری را 

می طلبد.
انتخ��اب نوع مش��وق مالیاتی و تناس��ب آن با فعالیت ه��ای دانش بنیان نیز افزای��ش فعالیت های 
دانش بنیان، افزایش س��رمایه گذاری خارجی، افزایش تولید ناخالص داخلی و اشتغال، افزایش صادرات، 
حمایت از صنایع نوپا، حمایت از صنایع و بخش های پیشگام، توسعه مناطق عقب افتاده و ... را به دنبال 
دارد. مشوق های هدفمند سبب می شود بار مالیاتی کمتری به بخش ها و فعالیت های اقتصادی مشخص 
وارد ش��ود )عبدي و رضایي، 1394(. اص��الح فرهنگ مالیاتی ش��رکت های دانش بنیان نیز ازیک طرف 
می تواند منجر به کاهش فرار مالیانی این شرکت ها و پرداخت به هنگام و مناسب مالیات آن ها گردد و 
از طرف دیگر این پرداخت به هنگام و مناسب می تواند ضمن افزایش اعتماد نظام مالیاتی به شرکت های 
دانش بنیان، موجب سهولت در بهره مندی آنان از حمایت های مالیاتی گردد. عدالت، ساده سازی متون 
قوانین مالیاتی، منطقی کردن مراحل اخذ مالیات، آموزش قوانین و مقررات مالیاتی، مش��خص کردن 
این که مالیات به چه مصارفی می رس��د و اطالع رسانی رسانی بهنگام از عوامل اصلی است که می تواند 
به شکل گیری و اصالح فرهنگ مالیاتی کمک نماید )صالحی و همکاران، 1393(. آموزش شرکت های 
دانش بنیان نیز عالوه بر اصالح فرهنگ مالیاتی آن ها، این شرکت ها را با انواع سیاست های ارائه شده در 
نظام حمایت مالیاتی آشنا کرده و به آنان کمک می کند ضمن آشنایی با قوانین مالیاتی، به آنان کمک 

می نماید تا بهتر و آسان تر از مشوق مالیاتی مناسب با شرایط خود بهره مند شوند.
ش��فافیت نظام مالیاتی دیگر بعد الگوی سیاستی حمایت مالیاتی از فعالیت های دانش بنیان است. 
شفافیت نظام مالیاتی عالوه بر کمک به شرکت های دانش بنیان و افزایش اعتماد آنان به نظام مالیاتی، 
فساد در نظام مالیاتی را نیز کاهش می دهد. قابل تفسیر و مبهم نبودن قوانین مالیاتی بر پایه حدس و 
گمان، سبب شفافیت قوانین مالیاتی خواهد شد. وحدت رویه مالیاتی یا به عبارتی اتخاذ رویه یکسان 
در رس��یدگی به امور مالیاتی، ش��فافیت و تس��ریع در تعیین تکلیف مالیاتی را به دنبال خواهد داشت. 
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اطالع رس��انی به هنگام مشوق ها و قوانین مالیاتی عدم تضییع و خسران شرکت ها و همچنین افزایش 
آگاهی مؤدیان مالیاتی از حقوق و تکالیف مالیاتی را در پی داش��ته و موجب ش��فاف شدن قوانین نزد 
ایشان می شود. یکی از متخصصان شرکت های دانش بنیان بیان می نمود که “به دلیل عدم شفافیت نظام 
مالیاتی در حمایت از ش��رکت های دانش بنیان، این نگرانی همواره در شرکت ها وجود دارد که آیا واقعاً 
مشمول معافیت می شوند یا خیر؟ همچنین مراحل این معافیت خیلی شفاف نیست یا حداقل به خوبی 

اطالع رسانی نشده است “.
درنهایت می توان به مدیریت پیامدهای حمایت های مالیاتی به عنوان آخرین بعد الگوی سیاس��تی 
حمایت مالیاتی از فعالیت های دانش بنیان اشاره کرد. مدیریت این پیامدها عالوه بر جلوگیری از تضعیف 
نظام حمایت مالیاتی و افزایش کارایی این نظام، به بهره مندی حداکثری شرکت های دانش بنیان از آن 
کمک می نماید. عدم گس��ترش فرهنگ مالیاتی در جامعه، ع��دم مبادله کامل اطالعات و نبود نظارت 
و پیگیری در اخذ مالیاتی، عدم اس��تقبال از تس��لیم اظهارنامه های مالیاتی، ضعیف بودن ضمانت های 
اجرایی، تأخیر در وصول مالیات، نش��ناختن مؤدیان و مس��تند نبودن میزان درآمد آنان، وجود قوانین 
پیچیده و متعدد مالیاتی و وجود معافیت های گس��ترده می تواند منجر به فرار مالیاتی ش��ود )هادیان و 
تحویلی، 1392(. جالل وند و همکاران )1392( در تحقیقی به بیان به اهمیت ارزیابی و بررسی نظام 
مالیاتی در برنامه های توسعه می پردازد که می تواند به عنوان الگویی جهت بهره مندی در حوزه ارزیابی 
آثار نظام مالیاتی در بخش دانش بنیان کش��ور بکار گرفته ش��ود. جلوگیری از فرار مالیاتی، ش��فافیت 
مالیاتی را نیز به دنبال خواهد داش��ت. برخی از متخصصان مورد مصاحبه به ویژه افرادی که در حوزه 
مالیات��ی فعالیت می نمودند ب��ا ارائه این معافیت ها مخالف بودند مثاًل یکی از مصاحبه ش��وندگان بیان 
می نم��ود که "این معافیت های مالیاتی با هدف خوبی وضع می ش��ود ولی بعداً تبدیل به ابزارهای فرار 
مالیاتی می شوند. به همین جهت با رویکردهای جدیدتری به حمایت مالیاتی داشت و به نظر معافیت 
این شکلی حداقل در ایران خیلی کاربردی نیست ". در نتیجه توجه به آثار این سیاست ها در بلندمدت 
و زمان دار بودن آن دارای اهمیت ویژه ای اس��ت. ثبات درآمدهای مالیاتی نیز به ویژگی های ساختاری 
مالیات وابسته است. جلوگیری از کاهش درآمدهای مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی را به دنبال دارد. 
رضایی و همکاران )1389( به طور ویژه ای بر مفهوم تمکین مالیاتی تمرکز دارند و تأکید می نمایند که 
با افزایش نرخ تمکین، نس��بت درآمدهاي مالیاتي واقعي به درآمدهاي پیش بینی ش��ده بودجه افزایش 
می یابد. ایجاد حوزه اختصاصی برای پرونده های مربوط به شرکت های دانش بنیان و دارا بودن کارکنان 
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متخصص و مسلط در این حوزه، تسریع در تعیین تکلیف مالیاتی و مدیریت کاهش درآمدهای مالیات 
را س��بب می شود. رصد مستمر بازخورد اجرای قوانین مالیاتی نیز سبب تقویت نقاط قوت و رفع نقاط 
ضعف موجود خواهد شد که این امر به نوبه خود لزوم بازبینی قوانین و کمک به شفافیت آن را می طلبد. 
همچنین رصد مستمر نتایج سیاست های مالیاتی نشان می دهد اتخاذ کدام نوع از مشوق های مالیاتی 
منجر به رش��د و ارتقای ش��رکت های دانش بنیان می شود. همان گونه که در باال اشاره شده است، نتایج 
مصاحبه ها، مستندات علمی و مقاالت پیشین و شواهد و رویدادها و آمارها تائید کننده عوامل شناسایی 
ش��ده در الگوی نظری اولیه است. با توجه به اینکه مقاله ای که به طور مستقیم به تحلیل نظام مالیاتی 
دانش بنیان کشور پرداخته باشد، یافت نشد به همین جهت نتایج با مقاالت حوزه مالیاتی که به عامل 

خاصی در الگوی ارائه شده می پرداختند، مقایسه شده است.

نتیجهگیریوپیشنهادهاییجهتپژوهشهایآتی
همان طور که در بخش های مختلف اش��اره شده اس��ت، در بخش اول این پژوهش پس از مرور ادبیات 
و مستندات مربوط به حوزه های مالیات و شرکت های دانش بنیان و تحلیل مصاحبه های انجام شده با 
کارشناسان، مدیران و متخصصان این حوزه ها، فهرستی از عوامل مؤثر بر سیاست های حمایت مالیاتی 
از فعالیت های دانش بنیان ارائه ش��ده اس��ت. در واقع، عوامل مؤثر بر سیاست های ارائه شده در الگوی 

سیاستی حمایت مالیاتی از فعالیت های دانش بنیان عبارت اند از:

• تفاوت قائل بودن بین شرکت های کوچک و بزرگ و ارائه خدمات مالیاتی بر اساس اندازه آن ها	
• اتخاذ ش��یوه های نوین حمایت مالیاتی در چرخه های مختلف عمر با الگوبرداری از کش��ورهای 	

توسعه یافته
• درنظرگرفتن مشوق های مناسب مالیاتی و حذف معافیت ها و اعطای امتیازات	
• شفافیت قوانین مالیاتی و حذف پیچیدگی های مفهوم قوانین و برداشت واحد از آن	
• تسریع در تعیین تکلیف مالیاتی و اجتناب از طوالنی شدن فرایندها	
• س��هل الوصول بودن مش��وق های مالیاتی و اینکه بهره برداری از این مشوق ها نیاز به صرف زمان 	

طوالنی و شرایط دشوار نداشته باشد.
• اصالح فرهنگ مالیاتی ش��رکت های دانش بنیان از طریق اطالع رسانی، آموزش، تکریم مؤدیان و 	

اعتمادسازی
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• اطالع رسانی به هنگام مشوق ها و قوانین مالیاتی به منظور جلوگیری از خسران شرکت ها	
• آموزش قوانین مالیاتی و مشوق های موجود به شرکت های دانش بنیان	
• پیش بینی سازوکارهای الزم برای جلوگیری از فرار مالیاتی	
• اتخاذ تدابیر الزم برای کنترل درآمدهای مالیاتی و ارائه مشوق ها بدون ضرر و زیان	
• ایج��اد یک رویه واحد در وصول مالیات و جلوگیری از برداش��ت های مختلف ممیزان مالیاتی از 	

قوانین
• ایجاد حوزه اختصاصی مالیاتی به منظور تسریع در امور و کاهش هزینه ها	
• رصد مس��تمر نتایجی که از اجرای سیاس��ت های مالیاتی به دست می آید به منظور تقویت نقاط 	

قوت و برطرف کردن نقاط ضعف

در گام بعدی، پس از تحلیل پرسشنامه توزیع شده در میان کارشناسان، مدیران و متخصصان این 
حوزه ها، عوامل 14 گانه شناس��ایی ش��ده در 4 دسته طبقه بندی شده اند. در ادامه پژوهش، با استفاده 
از اس��تراتژی مطالع��ه موردی، الگوی نظری اولی��ه تحلیل و با توجه به م��ورد مطالعاتی این پژوهش، 
الگوی سیاس��تی حمایت مالیاتی از فعالیت های دانش بنیان در قانون حمایت از ش��رکت ها و مؤسسات 
دانش بنیان و تجاری سازی دستاوردها بررسی شده است. یکی از ویژگی های این تحقیق این است که 
مقوله ارائه الگوی سیاس��تی حمایت مالیاتی از فعالیت های دانش بنیان را صرفاً از منظر ش��رکت های 
دانش بنیان یا سازمان مالیاتی بررسی ننموده است بلکه با توجه به اهمیت کارکرد مناسب نظام مالیاتی 
در کنار اثربخش بودن نظام مش��وق ها اقدام به ارائه عوامل نموده اس��ت. به طور مثال ش��اید برخی از 
شرکت ها به دالیلی از عدم شفافیت در نظام مالیاتی استقبال نمایند ولی این نقص کارکردی در نظام 
مالیاتی است و به همین دلیل عدم شفافیت جزء عوامل مؤثر در این الگو شناخته نمی شود و بالعکس 
ش��فافیت به عنوان یک عامل اصلی شناخته می ش��ود؛ زیرا کارکرد صحیح یک نظام مالیاتی کارآمد و 

اثربخش در طول زمان برای مجموعه های دانش بنیان درگرو شفافیت است.
در انتهای این پژوهش پیشنهاد می گردد که تأثیر سیاست های مالی دولت بر کارکرد موفقیت آمیز 
نظام مالیاتی حامی فعالیت های دانش بنیان و تأثیر قوانین مالیاتی در حمایت از شرکت های دانش بنیان 

در شرایط رکود اقتصادی و تحریم ها نیز بررسی و نتایج آن با نتایج این پژوهش مقایسه شوند.
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