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چکیده

ها و  مشمول مالیات شرکت سودبررسی دالیل تفاوت میان سود حسابداري و  ،این تحقیق هدف از انجام
ین مالیاتی کشور و استانداردهاي قوانضمن بررسی در این راستا . کنکاش در معناداري تفاوت یاد شده است

. هاي قانونی جستجو شدند ها و دیگر معافیت عوامل بروز این تفاوت در ساختار درآمدها، ساختار هزینه ،حسابداري
هاي مورد آزمون، از روش آماري ناپارامتریک ویلکاکسون  با توجه به نرمال نبودن داده ها براي بررسی فرضیه

هاي مالیاتی و گزارش  شرکت، اطالعات مندرج در اظهارنامه سال شامل اي  نمونههاي  داده واستفاده شده 
در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  شده پذیرفتههاي  رسیدگی ادارات امور مالیاتیِ برخی از شرکت

  . است تا پایان  هاي  سال
سازمان  یاحسابداران عضو جامعه حسابداران رسمی  میان اظهارنظر و همچنین این دومیان  تحقیقنتایج طبق 

حسابرسی  مؤسساتحسابرسی مالیاتی توسط  در و مالیاتی تفاوت معناداري وجود دارد ادارات امور باحسابرسی 
 تفاوت میان .عضو جامعه حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسی، این اختالف وابسته به نوع حسابرس نیست

تئوري  مباحث طبق است کهتفاوت  عامل بروزمالی و مالیاتی  و حسابرسی بر حسابداريقواعد حاکم  اصول و
که حسابداران سود حسابداري را به ازاي اختالفات دایمی  است یناشی از اختالفات دایمی و موقت حسابداري

 تضاد به دلیل ولی .نمایند می برطرفاي مالیات  دوره تعدیل و مشکالت ناشی از اختالفات موقت را با تخصیص بین
 همچنین طبق. وجود ندارد ، امکان تعامل مطلق و انطباق کاملاین دو سود در محاسبه متفاوتو اهداف  ماهیتدر 

که تالش دارند تا حد ممکن خود  ها رویه مرسوم حسابداري در شرکت و مبتنی بر هاي مستقیم ساختار قانون مالیات
بنابراین تفاوت میان سود و  مبحث تخصیص مالیات موضوعیت ندارد ادر کشور م ،را با قوانین هماهنگ سازند

.گردد حسابداري و درآمد مشمول مالیات تنها به اختالفات دایمی محدود می
  .هاي مستقیم سود حسابداري، درآمد مشمول مالیات، حسابرسی مالیاتی، قانون مالیات: هاي کلیدي واژه
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 .مقدمه  
ها نظام مالیاتی سازوکاري است پیچیده، براي توسعه اقتصادي و داراي  شوردر کشور ما نیز مانند دیگر ک

فرآیند رسیدگی و  .گذاري سرمایههاي  آثار بزرگی بر اقتصاد و نقشی پر اهمیت در تشکیل سرمایه و راهبرد
اي ه هاي مهم نظام مالیاتی است و تنها با کارکرد درست این بخش است که هدف  تشخیص مالیات یکی از بخش

دارند، چرا که  کننده تعیینحسابداران در این بخش از نظام مالیاتی نقشی مهم و . کنند نظام مالیاتی تحقق پیدا می
  .اظهار درآمد و مالیات و سپس رسیدگی به آن وابسته به خدمات حرفه حسابداري است

  :اند شده تدویناهداف اصلی حسابداري مالیات بر درآمد بدین قرار "
تشخیص و  سال جاري) یا قابل پرداخت استرداد قابل(هاي پرداختنی یا بازیافتنی  مالیات تشخیص مبلغ

هاي  مربوط به آثار مالیاتی رویدادهایی که در صورت) هاي مالیاتی معوق ها و دارایی بدهی(هاي معوق آتی  مالیات
که با رویدادهاي سال جاري، سنوات  البته هدف دوم از آنجایی. شود مالی یا اظهارنامه مالیاتی آن دوره منظور می

هیات استانداردهاي  بیانیه شماره (".گذشته و سنوات آتی در ارتباط است، فرآیند پیچیده و دشواري است
  )حسابداري مالی تحت عنوان حسابداري مالیات بر درآمد

شود درآمد  میپیوسته و وابسته هستند چون حسابداري باعث  یکدیگرحسابداري و قوانین مالیاتی با 
ها به درستی شناسایی گردد و از سوي دیگر، قوانین  ، سهم دولت از درآمد شرکتشده محاسبهبه درستی  ها شرکت
به طور خالصه ". شگرفی بر دانش حسابداري داشته و دارد و نیز باعث پیشرفت حسابداري شده است تأثیرمالیاتی 

محاسبه دقیق سود واقعی قابل تقسیم ، و جنبه اهمیت بیشتري داردمد از دتوان گفت که حسابداري مالیات بر درآ می
 ".محاسبه مالیات بر درآمد، که به عنوان یک بدهی بوده و باید به دولت پرداخت شودو  بین سهامداران

(، ص شورورزي، (
حسابداري تفاوت میان اصول و قواعد حاکم بر حسابداري و حسابرسی مالی و مالیاتی موجب تفاوت سود 

این تفاوت طبق مباحث تئوري حسابداري ناشی از اختالفات دایمی و . گردد مشمول مالیات می) سود(با درآمد 
موقتی است که حسابداران سود حسابداري را به ازاي اختالفات دایمی تعدیل و مشکالت ناشی از اختالفات موقت 

به دلیل تضاد در ماهیت و اهداف متفاوت در محاسبه این  ولی. نمایند اي مالیات برطرف می دوره را با تخصیص بین
هاي موقت و تخصیص  مبحث اختالف"و البته . دو سود، امکان تعامل مطلق و انطباق کامل در این میان وجود ندارد

مالیاتی در حال حاضر در کشور ایران مورد ندارد هرچند که در اغلب کشورهاي صنعتی این موضوع مطرح است 
هاي  همچنین طبق ساختار قانون مالیات ،)، ص شباهنگ، ("خود را در تئوري حسابداري دارد و جایگاه

ها که تالش دارند تا حد ممکن خود را با قوانین هماهنگ  مستقیم و مبتنی بر رویه مرسوم حسابداري در شرکت
الیات موضوعیت ندارد و بنابراین سازند و شیوه انجام رسیدگی مالیاتی در ادارات امور مالیاتی، مبحث تخصیص م

توان عنوان نمود که در کشور ما تفاوت میان سود حسابداري و درآمد مشمول مالیات تنها به اختالفات دایمی  می
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هاي فراوانی میان حسابداري و حسابرسی مالی و مالیاتی طبق استانداردها و  گردد، هرچند که چالش محدود می
  .قوانین مربوط وجود دارد

. مروري بر ادبیات موضوع  
. استها محور کلی موضوع تحقیق  از میان منابع مالیاتی قابل وصول، بخش مالیات بر درآمد شرکت

ها در پایان دوره مالی و در مدت زمان قانونی مبادرت به تهیه  دانیم اشخاص حقوقی شامل شرکت گونه که می همان
هاي  اظهارنامه. نمایند داخت مالیات بر اساس سود ابرازي خود میهاي مالی و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و پر صورت

ها از طریق رسیدگی به  و درآمد مشمول مالیات آن قرارگرفتهمورد بررسی  در واحدهاي مالیاتی مالیاتی تسلیمی 
. شود می الراس و اعمال قراین و ضرایب مالیاتی تعیین و یا از طریق علی قبول غیرقابلهاي  دفاتر و برگشت هزینه

است البته موضوع این تحقیق نبوده و تعیین درآمد مشمول مالیات  ساز مسئلهاي  الراس خود به گونه بخش علی
میان  ایجادشدهباشد و اینجاست که اختالف  اشخاص حقوقی از طریق رسیدگی به دفاتر و مدارك، مورد توجه می

  .کند اي مالیاتی بروز پیدا میها و درآمد مشمول مالیات تشخیصی واحده سود ابرازي شرکت
ها به عنوان  هاي ایرانی، قانون مالیات در بررسی عوامل تأثیر گذار بر میزان درآمد مشمول مالیات شرکت

 غیرمستقیمهاي مستقیم و  به دو بخش مالیات ها بندي تقسیم ترین متداولراهبرد سیاست دهی مالی کشور و یکی از 
شود  ور مستقیم بر ثروت و درآمدي که عاید شخص گردیده، وضع و وصول مینخستین بخش به ط. شود تقسیم می

مالیات بر مصرف و (و بخش دوم به طور عمده در قانون تجمیع عوارض و اکنون در قانون مالیات بر ارزش افزوده 
ی و نحوه بخش عمده عوامل تأثیرگذار بر میزان درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ایران. اند شده عنوان) فروش

  :تواند ارائه گردد هاي مستقیم به شرح زیر می ها طبق قانون مالیات ارتباط آن
  :عوامل مالیاتی موثر بر میزان درآمد مشمول مالیات) الف

ها  با بررسی ساختار و نوع درآمدهاي شرکت به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات، منابع درآمدي شرکت
  :دگردن به پنج گروه زیر تقسیم می

. درآمدهاي معاف از پرداخت مالیات به طور دایم  
. درآمدهاي معاف از پرداخت مالیات به طور موقت  
. نرخ ماده (ها  درآمدهاي داراي نرخ مالیاتی مقطوع کمتر از نرخ مالیات بر درآمد شرکت م م ق(  
. بر درآمد شرکت نرخ ماده (ها  درآمدهاي مشمول نرخ مالیات م م ق(  
. ها اي نرخ مالیاتی مقطوع بیشتر از نرخ مالیات بر درآمد شرکتدرآمدهاي دار  

شود براي  کسب درآمد از طبقات باالتر موجب برخورداري از مالیات کمتري می بندي طبقهبر اساس این 
از درآمدهاي طبقه اول باشد، مالیات شرکت برابر صفر خواهد بود زیرا  شده کسبنمونه در صورتی که درآمد 

  .گردد لیاتی در زمان حال یا آینده نسبت به درآمد مذکور پرداخت نمیما گونه هیچ
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ها  دولت. اند ها عالوه بر موارد فوق، قوانین مالیاتی تسهیالت دیگري را به وجود آورده در رابطه با شرکت
. سوق دهند زدهبا کمالمنفعه و  هاي عام کنند نقدینگی جامعه را به سمت طرح می تالشبا استفاده از معافیت مالیاتی 

ها اندك است، در  هاي مذکور طوالنی بوده و بازدهی آن گذاري در طرح در شرایط عادي دوره بازگشت سرمایه
به عنوان منتقدان اعمال  نظران صاحببرخی  البته .کند واقع معافیت مالیاتی بخشی از بازدهی اندك را جبران می

شود و در نهایت زمینه  می شده تماماعث اشتباه در محاسبات قیمت این امر ب"هاي مالیاتی عقیده دارند که  معافیت
ها را بدون تبعیض از تمامی  اند که مالیات البته هم اکنون بیشتر کشورها به سمتی رفته. کند رانت را فراهم می

یژه گرفته تسهیالت و ها معافیت تعلق می هایی که قبالً به آن کنند و دولت در عوض به بخش ها اخذ می بخش
هاي مالیاتی سبب یک رقابت نابرابر بین فعاالن اقتصادي بخش دولتی و خصوصی  از طرفی اعمال معافیت. دهد می
شده از سوي دولت کمک شود، این رقابت  هاي تعیین ها برداشته شود و در عوض به بخش شود ولی اگر معافیت می

آور است و هم اکنون یکی از اصالحاتی که  صاد زیانهاي مالیاتی در نهایت براي اقت معافیت. ناصحیح نخواهد بود
  )هشی، (".منطق است مورد و بی هاي بی مجلس و دولت به دنبال آن هستند حذف معافیت

هاي شرکت، بخشی در محاسبه درآمد مشمول مالیات از درآمد شرکت  در بررسی ساختار و نوع هزینه) ب
  :از دو بخش تشکیل گردیده است ها قابل کسر نیستند بنابراین ساختار هزینه

. منطبق بر مواد (قبول  هاي قابل هزینه-(  
. اند مواردي که در قوانین مالیاتی تصریح نشده(قبول  هاي غیرقابل هزینه(

شود  قبول شمرده می هاي قابل م ذکر شده باشد، جزو هزینه م ق تا  اي که در ضمن در مواد  هر هزینه
  بینی مواد پیش  قبول باشد ولی در این ود داشته باشد که بر اساس استانداردهاي حسابداري قابلاي وج و اگر هزینه

شرط اساسی  قبول  هاي قابل در مورد هزینه .قبول نیست قابل  یا کارشناس مالیاتی  نشده باشد، در نظر حسابرس
  موسسه )ارتباط مستقیم با فعالیت( به فعالیت باید مربوط ،در حدود متعارف متکی به مدرك باشد: وجود دارد

قبول و  هاي قابل به عنوان نمونه، هزینه بهره جزو هزینه .مربوط به سال مورد رسیدگی باشد  تاریخ انجام هزینه، باشد
  .گردد قبول شرکت تلقی می هاي غیرقابل سود سهام پرداختی به سهامداران و پاداش هیئت مدیره به عنوان هزینه

  :با یکدیگر، حاالت زیر قابل تصور هستند مذکوربیین چگونگی ارتباط عوامل به منظور ت) ج
.  در صورتی که منابع درآمدي شرکت به طور کامل خارج از شمول و یا مشمول مالیات مقطوع باشند

ن تأثیري بر میزا گونه هیچها  از سایر معافیت برخورداريها و میزان  ساختار هزینه) و   ، ،طبقات درآمدي (
ها و میزان  ساختار هزینه تأثیرگذاريدر حالت دوم روشن است که . نهایی مالیات قابل پرداخت شرکت ندارند

اي  بنابراین میزان نهایی درآمد مشمول مالیات شرکت داراي رابطه. ها، بیشتر خواهد بود استفاده از سایر معافیت
.ها خواهد بود ي از معافیتها و میزان برخوردار مستقیم با نوع درآمد، ساختار هزینه
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.  طبقه (چنانچه تمامی منابع درآمدي شرکت مشمول نرخ مالیات بر درآمد شرکت باشند ( ساختار
را بر میزان نهایی مالیات پرداختنی شرکت ایجاد  تأثیرگذاريها حداکثر  ها و میزان استفاده از سایر معافیت هزینه

  .نماید می
رکت که ترکیبی از حاالت فوق باشد بدین گونه که بخشی از منابع با در نظر گرفتن ساختار درآمد ش

ها باشد  درآمدي شرکت معاف، بخش دیگر مشمول نرخ مقطوع و بخشی نیز مشمول نرخ مالیات بر درآمد شرکت
ی به عبارت دیگر در چنین حالت. ها به طور نسبی خواهد بود ها و استفاده از سایر معافیت ساختار هزینه تأثیرگذاري

ها به نسبت سهم  قبول و همچنین استفاده از سایر معافیت هاي قابل قبول با هزینه هاي غیرقابل جایگزینی هزینه
بنابراین تغییر در . ول مالیات به نرخ مالیات بر درآمد شرکت مزایاي مالیاتی به همراه خواهد داشتمدرآمدهاي مش

در ساختار درآمدي شرکت رابطه معکوس با میزان درآمد میزان درآمدهاي معاف و مشمول مالیات به نرخ مقطوع 
توان  ها را می با توجه به جدول زیر عوامل مذکور در ارتباط با درآمد مشمول مالیات شرکت .مشمول مالیات دارد

د البته در این جدول موار. هاي مؤثر را بر محاسبه مالیات به مأخذ درآمد مشمول مالیات بیان کرد ترسیم نمود و نرخ
هاي مستقیم عنوان شده است و دیگر موارد که در قوانین بودجه ساالنه کشور و یا  مندرج در قانون مالیات

  .شوند، لحاظ نگردیده است هاي توسعه اقتصادي کشور مطرح می برنامه
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  شیوه تعدیل سود حسابداري به درآمد مشمول مالیات جدول 
  )تأییدشدهسود یا زیان حسابداري (د تأیید ساالنه سود مشخصه ساالنه یا زیان مور

  م م ق و   ، ،به استناد مواد  قبول غیرقابلهاي  هزینه: اضافه
   زیان منابع معاف از مالیات بر اساس م : اضافه
  سنواتی  تأییدشدهو زیان ) م  تبصره (برداري  هاي قبل از بهره هزینه: کسر
  :مول مالیات مقطوعدرآمدهاي مش: کسر

.  م و . محل و سایر حقوق نسبت به امالك واگذاري حقدرآمد حاصل از نقل و انتقال و

.  م .هاي نوساز درآمد حاصل از اولین نقل و انتقال ساختمان

.  تبصرهو  م .ها الشرکه سایر شرکت فروش سهام و حق تقدم سهام و سهم
.  تبصره  م .پذیر هاي سرمایه شرکه دریافتی از شرکتال سود سهام یا سهم

  درآمدهاي اتفاقی  : کسر
  )موقتی و دایمی(هاي قانونی و درآمدهاي داراي معافیت  معافیت: کسر

.  م .هاي کشاورزي درآمد فعالیت

.  م .درآمد حاصل از صادرات

.  م .درآمد حاصل از سود سپرده بانکی

.  م . یافته عهتوسدرآمد فعالیت در مناطق کمتر

.  م .معافیت طرح توسعه

  :شود هاي مالیاتی به شرح زیر می ها، مشمول نرخ درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت. الف
.  کالً مشمول نرخ م  ق م م  
.  مشمول نرخ م  ق م م و تخفیف نرخ مالیاتی م     
.  مشمول نرخ م  ق م م و تخفیف ت  م                            عملکرد شده محاسبهمالیات

   شده محاسبهمالیات اتفاقی       ق م م                       درآمدهاي اتفاقی، مشمول نرخ مالیاتی م . ب
  شده محاسبهمالیات مقطوع                                                              درآمد مشمول مالیات مقطوع. ج

  جمع کل مالیات متعلقه                                                                  د کل مشمول مالیاتدرآم    


 .مروري بر پیشینه تحقیق  
بررسی علل مغایرت بین سود مشمول مالیات ابرازي و "، در مطالعه خود تحت عنوان )(بابایی  محمد

هاي خارجی فعال در اداره کل  ، اطالعات شرکت"هاي خارجی در ایران  درآمد مشمول مالیات قطعی شده شرکت
نظرات کارشناسان و خبرگان موضوع  يآور جمعتوزیع پرسشنامه اقدام به  باو  يآور جمعبزرگ مالیاتی را  انیمؤد

ي میان سود مشمول مالیات ابراز"هاي آماري نشان داده است که  سپس با استفاده از روش. تحقیق کرده است
  .ها تفاوت معنادار وجود دارد توسط اشخاص حقوقی خارجی در ایران و درآمد مشمول مالیات قطعی شده آن

و سود تشخیصی  انیمؤدبررسی دالیل اختالف بین سود ابرازي "با عنوان  يا مطالعه، در )(صفري 
قانون  بوط به چه ردیفی از ماده مر ادشدهیبه دنبال آن است تا نشان دهد دلیل اختالف "مالیاتی  مأمورانتوسط 
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باشد و علت این اختالف چیست؟ نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که دالیل  هاي مستقیم می مالیات
اختالف و ایجاد شکاف بین سود ابرازي و سود تشخیصی موارد متعددي از جمله امکان وجود ابهامات در مفاد 

از مفاد قانون  انیمؤدو یا برخی موارد عدم آگاهی  باشد یمها  ه برخورد با آنهاي اجرایی و نحو قانون و دستورعمل
  .عملی نبودن آن به دلیل شرایط نامطلوب مکانی و زمانی از دیگر عوامل است نیهمچن وها  مالیات

 هاي دولتی و درآمد مشمول علل مغایرت بین سود ابرازي شرکت"، در این مطالعه با عنوان )(سامانیان 
 "دو پرسشنامه"، اطالعات مورد نیاز را از طریق "مالیات تشخیصی اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان

. گردآوري کرده و با استفاده از مقیاس لیکرت میانگین اثرگذاري هر یک از عوامل را مورد مطالعه قرار داده است
هاي دولتی  چهارچوب قوانین مالیاتی توسط شرکت در ابرازشدهمیان مالیات "آن است که  دهنده نشاننتایج تحقیق 

  .توسط ممیزین مالیاتی تفاوتی معنادار وجود ندارد شده دادهو درآمد مشمول مالیات تشخیص 
انجام حسابرسی مالیاتی بر وقفه مالیاتی قانونی مطالعه موردي  ریتأثبررسی  با، )(فرد و دیگران                        وکیلی

هاي حسابرسی مالیاتی، فرآیند  که با صدور دستورعمل اند گرفتهبزرگ نتیجه  انیمؤدل امور مالیاتی اداره ک
. م شده است و باعث افزایش وقفه مالیاتی گردیده است م ق تر از قبل از اجراي ماده  تشخیص مالیات طوالنی

توسط حسابداران عضو  شده نییتع، به موضوع اختالف میان درآمد مشمول مالیات )(زاده  عنایتی
جامعه حسابداران رسمی ایران در قالب گزارش حسابرسی مالیاتی و درآمد مشمول مالیات تشخیص شده توسط 

پرداخته و نتیجه  تا پایان  هاي  هاي مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان در سال اداره امور مالیاتی پرونده
توسط حسابداران عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و  شده نییتعمشمول مالیات گرفته است که میان درآمد 

هاي باال  داري وجود دارد و در سال درآمد مشمول مالیات تشخیص شده توسط اداره امور مالیاتی اختالف معنی
توسط  شده نییتعتوسط اداره امور مالیاتی از درآمد مشمول مالیات  شده نییتعمیانگین درآمد مشمول مالیات 

حسابداران عضو جامعه حسابداران رسمی ایران بیشتر است که دلیل این اختالف را عدم رعایت قوانین مالیاتی و 
م و مواد قانونی مربوط به  م ق عدم رعایت مفاد موضوع ماده  خصوص بههاي مربوطه  نامه ها و آیین بخشنامه

  . داند یمهاي مستقیم  هاي حسابداري و قانون مالیات ن استانداردهاي قانونی و اختالفات موجود میا اعطاي معافیت
توسط  شده نییتع، در تحقیقی به موضوع اختالف میان درآمد مشمول مالیات قطعی )(کمالی 

حسابداران عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در قالب گزارش حسابرسی مالیاتی و درآمد مشمول مالیات قطعی 
 تا پایان  هاي  هاي مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان در سال امور مالیاتی پرونده شده توسط اداره

پرداخته و نتیجه گرفته است که میان درآمد مشمول مالیات قطعی شده توسط اداره امور مالیاتی و درآمد مشمول 
  . داري وجود دارد توسط حسابرس عضو جامعه حسابداران رسمی تفاوت معنی شده نییتعمالیات 

ها و  هاي متفاوت  نسبت به مالیات و سیستم دیدگاهبا بررسی نظام مالیاتی در کشورهاي مختلف، به دلیل 
  .قیق مشاهده نگردیدتح این ، مطالعات مشابهاستهاي مالیاتی که تقریباً بومی هر کشور  هاي متفاوت بررسی روش
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 .شناسی تحقیق روش  
- .روش تحقیق  

استفاده (رویدادي  شناسی آن از نوع پس کاربردي و روش باهدفاي  مشاهده -ق از نوع توصیفی این تحقی
اي و اسنادکاوي صورت پذیرفته است و با روش  است و به طور کلی بر اساس روش کتابخانه) از اطالعات گذشته

هاي مالیاتی  و پرونده) مالیاتیبه ادارات امور  شده ارائه(ها  هاي مالی شرکت میدانی از اطالعات موجود در صورت
 شاملتحقیق مورد بررسی در این آماري جامعه. جهت گردآوري اطالعات الزم براي تحقیق استفاده گردید

است که با توجه به  تا  هاي  در بورس اوراق بهادار تهران در مقطع زمانی سال شده رفتهیپذهاي  شرکت
با  گیري ابتدا فهرستی از جامعه آماري مورد نظر به منظور انجام نمونه .اند شده ابانتخهاي زیر به عنوان نمونه  ویژگی

:ها گردید و بر آن اساس اقدام به گردآوري داده شده هیته اعمال شرایط زیر
 .هاي پس از  شرکت در فاصله سال  در راستاي اجراي ماده جامعه اعضاي م توسط م ق 

در مورد  و حسابرس قرارگرفته مالیاتی) رسیدگی(حسابرسی  ا سازمان حسابرسی موردایران و ی رسمی حسابداران
.ول مالیات عملکرد سال شرکت اظهارنظر نموده باشدممیزان درآمد مش

 .درآمد مشمول مالیات شرکت قطعی شده باشد.
 . به آن فراهم گرددشرکت اظهارنامه مالیاتی تسلیم ادارات امور مالیاتی نموده باشد و امکان دسترسی.
 .ها از طریق رسیدگی به دفاتر و مدارك تشخیص داده شده باشد درآمد مشمول مالیات آن.

هایی که از ویژگی  است، شرکت) قضاوتی(گیري بر مبناي هدفمند  در این تحقیق با توجه به اینکه نمونه
ها براي تعیین  ماهیت تحقیق برخی ویژگیبنابراین بر اساس  ،شوند مورد نظر برخوردار هستند در نمونه لحاظ می

هاي مالیاتی فهرست  از سویی دیگر چون امکان دسترسی کامل به پرونده. جامعه آماري در نظر گرفته شده است
گیري از روش حذفی استفاده گردید که بدین ترتیب نمونه آماري مورد  مزبور فراهم نبود بنابراین براي نمونه

م در  م ق است که با توجه به اضافه شدن ماده  ذکر انیشاالبته  .شود امل میسال شرکت را ش بررسی 
هاي رسیدگی و حسابرسی  و همچنین تدوین دستورعمل //هاي مستقیم مصوب  اصالحیه قانون مالیات

هاي  روندهبود که پ مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی کشور و جامعه حسابداران رسمی، در عمل از سال 
 کار ها را در دستور پرونده گونه نیامالیاتی بر این اساس شکل گرفت و سازمان امور مالیاتی کشور رسیدگی به 

 این مطلب موضوعیت چندانی نداشته و  هاي  با توجه به عنوان تحقیق و چون در عملکرد سال. داد قرار خود
اطالعات  اینکه به با توجه و همچنین قرارگرفته استفاده مورد تحقیق عنوان آغاز دورهبه مالی  است، سال

 بازه باشند، پایان می دسترس در سال  تا بررسی مورد هاي شرکت مربوط به درآمد مشمول مالیات قطعی شده
  .است گرفته قرار مدنظر مالی  سال تحقیق زمانی
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  تفکیک نوع حسابرس و سال عملکردبه  مورد بررسی ي هاي نمونه آماري شرکت ترکیب جدول 

  نوع حسابرس
  ها به تفکیک سال عملکرد تعداد سال شرکت

           درصد   فراوانی
  فراوانی

موسسه عضو جامعه 
  %              حسابداران رسمی

  %              سازمان حسابرسی
                یفراوان

  __              رصد فراوانید

  
- .ها فرضیه  

هاي مستقیم، براي حسابداران و صاحبان واحدهاي تجاري و انتفاعی هیچ الزامی به وجود  قانون مالیات در
ست که بلکه این الزام را به وجود آورده ا. هاي مالی خود را منطبق با قوانین مالیاتی تهیه نمایند ده که صورتمنیا

حسابداري براي مقاصد عمومی تهیه نمایند و  شده رفتهیپذهاي مالی بایستی الزاماً بر اساس استانداردهاي  صورت
یکی از مصادیق مهم حسابرسی، اولویت اول با قوانین و مقررات مالیاتی  عنوان بهدیگر اینکه، در حسابرسی مالیاتی 

اي کارشناسان مالیاتی در  نداردهاي حسابداري و قضاوت حرفهاست و رعایت سایر قوانین و مقررات همچون استا
سود حسابداري نیز با  و دامنه کاربرد استانداردهاي حسابداري مقاصد عمومی است. دارد قرارهاي بعدي  اولویت

ا این سود ر استکنندگان از اطالعات مالی، سازمان امور مالیاتی  شود و چون یکی از استفاده این هدف محاسبه می
به بدین ترتیب و  .دهد مورد استفاده قرار می ،ادشدهو پس از تعدیل به شرح ی براي محاسبه درآمد مشمول مالیات

هاي مورد آزمون در این  ، فرضیهشده انیب روابطمقایسه سود حسابداري با سود مشمول مالیات، با توجه به  منظور
  :گردند میزیر تدوین  صورتتحقیق به 
 .ها طبق قوانین مالیاتی تفاوت معناداري  ها طبق استانداردهاي حسابداري و درآمد آن کتمیان درآمد شر

  .وجود دارد
 .ها طبق قوانین مالیاتی تفاوت معناداري  ها طبق استانداردهاي حسابداري و هزینه آن میان هزینه شرکت

  .وجود دارد
 .د داردمیان سود حسابداري و سود مشمول مالیات تفاوت معناداري وجو.  

م، به دلیل اظهارنظر صریح نسبت به  م ق با توجه به بندهاي گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 
اي با این عنوان مطرح نشده  ، فرضیه کننده یدگیرسحسابداران رسمی  توسط کفایت دفاتر و اسناد و مدارك مؤدي
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همچنین در مورد طرح فرضیه سوم و ارتباط آن با دو فرضیه دیگر باید عنوان گردد که طبق مفاد قانون  .است
  .شود می) ریالی و یا در نرخ(هاي قانونی  مستقیم، درآمد مشمول مالیات در برخی موارد شامل معافیتهاي  مالیات

  
- .گیري متغیرها و شیوه اندازه  

هاي تحقیق، اطالعات به دست آمده با استفاده از  ها جهت آزمون یافته به منظور تجزیه و تحلیل داده
ها از آمار  و براي آزمون فرضیه اند شده یبررس spssآماري  افزار نرمصفحات گسترده و  افزار نرمامکانات 

توصیفی جهت توصیف نمودن هاي آمار  پس از استخراج اطالعات به وسیله روش. گردیداستنباطی استفاده 
ویلکاکسون  دار عالمت آزمون رتبه عدم پذیره نرمال بودن آمار استنباطی با توجه به  روش بهترین شاهدات وم

، حسابرس و يمؤد ياظهارنظرهاها، به بررسی تفاوت میان  به فرضیه توجه با .استهاي جفت شده  براي داده
در مجموع و به تفکیک درآمدها،  مالیاتی در خصوص سود حسابداري و درآمد مشمول مالیات ادارات امور

  .پرداخته شد) نوع حسابرس(قبول و متغیر کنترلی  هاي قابل هزینه
گونه  دهند و همان آمار توصیفی نمونه مورد بررسی را نشان می ها و متغیرها و شیوه محاسبه آن جداول زیر

ها و درآمد مشمول  بداري شرکتداري میان سود حسا شود از نظر توصیفی در مجموع اختالف معنی که مشاهده می
بنابراین براي بررسی بهتر و علمی در ادامه از آمار . مالیات تشخیصی و قطعی شده ادارات امور مالیاتی وجود دارد

  .استنباطی استفاده خواهد گردید
  ها ها و چگونگی استخراج و محاسبه آن متغیر جدول 

  منبع  ها داده  نحوه محاسبه  ها متغیر
  هاي مالیاتی پرونده  درآمد مشمول مالیات  در جدول  شده عنوانبه شرح   ل مالیاتدرآمد مشمو

صورت سود و زیان مندرج در   سود خالص  يحسابداربر اساس استانداردهاي   سود حسابداري
به ادارات   اظهارنامه مالیاتی تسلیمی

  امور مالیاتی
  هاي مالیاتی پرونده  ـــــــ  م م قتابر اساس مواد   قبول هاي قابل هزینه

  هاي مالیاتی پرونده  ـــــــ  م م ق تا  بر اساس مواد   درآمدها
  
  
  

                                                        
 Statistical Packages For Social Science (SPSS) 

  0.000(آزمون كلموگروف اسمرينوف، براي مقادير مورد بررسی به دلیل کوچکتر بودن مقدار احتمالp ( از
 .نرمال بودن نشان دارداز برقرار نبودن پذيره ) α=0.05(داری  سطح معنی
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  میلیون ریال –ها  توصیفی مربوط به متغیر آمار جدول 

عنوان متغیر
تعداد 
میانگین   ترین بیش  کمترین  نمونه

  نمونه
خطاي 

  استاندارد
انحراف 

معیار نمونه

  درآمد           
مودي- درآمد ابرازي            

  حسابرس- شده دییتأدرآمد            
              سازمان- شده دییتأدرآمد 

  هزینه           
  يمؤدها پس از تعدیالت  هزینه           
  ها پس از تعدیالت حسابرس هزینه           
  ها پس از تعدیالت سازمان هزینه           

سابداريسود ح            
مودي-درآمد مشمول مالیات            
  حسابرس-درآمد مشمول مالیات           
تشخیصی-درآمد مشمول مالیات            

  قطعی-مالیاتدرآمد مشمول            
  

 .ها آزمون فرضیه  
به  ها و معافیت قبول هاي قابل هزینه، درآمدها و ساختار اثرگذاري نوع ها و بررسی آزمون فرضیه به منظور

 طبق مالیات میان سود حسابداري طبق استانداردهاي حسابداري و سود مشمول معنادار تفاوت اي که منجر به گونه
 تفاوت میان اظهارنظر حسابرس و ادارات امور مالیاتی باشد بدین ترتیب dگردند، چنانچه  می قوانین مالیاتی

   :شوند میفرض صفر و فرض مقابل به صورت زیر تعریف 
  .پاسخ به فرضیه پژوهش منفی است: 
  .پاسخ به فرضیه پژوهش مثبت است: 

  
فرضیه  =αبا سطح معناداري  )=p(مقایسه مقدار احتمال  در نتایج آزمون حاکی از آن هستند که

مقایسه را به تفکیک اظهار چنانچه  .نمود دییتأتوان هر سه فرضیه را  می %و با اطمینان ) p<α(شود  صفر رد می

                                                        
  شده توسط  ھا پس از اعمال تعدیالت، ابرازشده توسط مؤدی و تعیین متوسط میزان درآمد و ھزینه جدولاین

. دھند حسابرس و مأموران تشخیص مالیات در طي دوره مورد بررسی را نشان مي

0 1 2 1 2: 0 0dH          

1 1 2 1 2: 0 0dH          
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مؤدي و حسابرس و تشخیص و قطعی صادره توسط ادارات امور مالیاتی طبق قوانین مالیاتی و طبق استانداردهاي 
  . حسابداري انجام دهیم نتایج به شرح زیر خواهند بود

  الیاتیم قوانینحسابداري با  ، هزینه و سود طبق استانداردهايمقایسه درآمد جدول 

ي طبق قوانین مؤدابرازي     
  مالیاتی

ابرازي حسابرس طبق قوانین 
  مالیاتی

ادارات امور  دییتأمورد 
  مالیاتی

ري
دا

ساب
 ح

اي
ده

دار
ستان

ق ا
طب

  

  کوچکتر  بزرگتر  برابر  کوچکتر  بزرگتر  برابر  کوچکتر  بزرگتر  برابر  
                    درآمدها
نتیجه 
  آزمون

  

P= -
Z=  

=α  P=  -
Z=  

=α  P=  -
Z=  

=α  

                    ها هزینه
نتیجه 
  آزمون

  

P=  -
Z= 

=α  P=   -
Z=  

=α  P=   -
Z=  

=α  

                    سود
نتیجه 
 =P  آزمون

-
Z= 

=α  P= 
-
Z= 

=α  P= 
 -
Z= 

=α  

  .استاین ردیف نتیجه مقایسه سود حسابدراي با درآمد مشمول مالیات قطعی شده 
      
P= 

-
Z= 

=α  

  
قطعی تشخیص و  ،شده توسط حسابرس سود حسابداري با درآمد مشمول مالیات تعیین نتایج آزمون مقایسه

است، که با وجود تفاوت آماري،  در جدول زیر آمدهشده توسط ادارات امور مالیاتی به تفکیک نوع حسابرس 
  .نیستدر نتیجه آزمون موثر ) عضو جامعه حسابداران رسمی مؤسساتسازمان حسابرسی و یا (نوع حسابرس 

  فکیک نوع حسابرسآزمون مقایسه سود حسابداري با درآمد مشمول مالیات به ت نتایج جدول 
ابرازي حسابرس طبق قوانین     

  درآمد مشمول مالیات قطعی  درآمد مشمول مالیات تشخیصی  مالیاتی

  کوچکتر  بزرگتر  برابر  کوچکتر  بزرگتر  برابر  کوچکتر  بزرگتر  برابر

ري
دا

ساب
 ح

اي
ده

دار
ستان

ق ا
 طب

ود
س

  

 سازمان
                    حسابرسی

نتیجه 
  آزمون


P= 

-
Z=  

=α  
P= 

-
Z=  

=α  
P= 

 -
Z=  

=α  

 مؤسسات
                    حسابرسی

نتیجه 
  آزمون


P= 

-
Z=  

=α  
P= 

-
Z=  

=α  
P= 

-
Z=  

=α  
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ه توسط مؤدي و حسابرس و تشخیص و قبول اظهارشد هاي قابل مقایسه به تفکیک درآمدها و هزینه نتایج
   :استقطعی صادره توسط ادارات امور مالیاتی طبق قوانین مالیاتی و طبق استانداردهاي حسابداري به شرح زیر 

  از دیدگاه مؤدي، حسابرس و ادارات امور مالیاتی ها درآمد میان مقایسهنتایج  جدول 
  تفاوت درآمدهاي مالیاتی

  سازمان = س حسابر  حسابرس = مؤدي 
  سازمان  >حسابرس   حسابرس  >مؤدي 
 سازمان  <حسابرس   حسابرس  <مؤدي 

P= P= 

-Z= -Z= 

=α  =α  

  
  از دیدگاه مؤدي، حسابرس و ادارات امور مالیاتی مالیاتی قبول قابل هاي هزینه میان مقایسهنتایج  جدول 

  سازمان = حسابرس   سازمان =مؤدي  حسابرس =  مؤدي
سازمان  >حسابرسسازمان >مؤدي  حسابرس  > مؤدي

سازمان  <حسابرسسازمان <مؤدي  حسابرس  < مؤدي

P=  P= P= 
-Z= -Z= -Z= 

=α  =α  =α  

  
، حسابرس و مؤدي دیدگاهدرآمد مشمول مالیات از  اي میان هچنانچه مبتنی بر توضیحات گذشته، مقایس

به شرح  )است =αکوچکتر از سطح معناداري  pمقدار احتمال (نتایجی  انجام شود ادارات امور مالیاتی
شده توسط  و تعیین مؤديکه میان درآمد مشمول مالیات ابرازي  شود ه میجدول زیر به دست خواهند آمد و دید

  .رس و نیز تشخیص و قطعی شده ادارات امور مالیاتی تفاوت معناداري وجود داردحساب

  از سه دیدگاه مذکور مقایسه میان درآمدهاي مشمول مالیاتنتایج  جدول 

  


  قطعی =حسابرس  تشخیص =رسبحسا  قطعی =مؤدي  تشخیص =مؤدي  حسابرس =مؤدي
  قطعی >حسابرستشخیص  >رسبساح  قطعی >مؤديتشخیص >مؤدي  حسابرس >مؤدي
  قطعی <حسابرستشخیص  <رسبحسا  قطعی <مؤديتشخیص <مؤدي  حسابرس <مؤدي

P= P=  P=  P= P=  
-Z=  -Z=  -Z= -Z=   -Z=  
=α  =α  =α  =α  =α  
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 .یه پیشنهادهاگیري و ارا نتیجه  
عواملی همچون ایرادات  تأثیرگذاري و هاي مستقیم بوده است در این تحقیق، تاکید بر ساختار قانون مالیات

ها و فرآیندهاي ناکارآمد مالیاتی، اطالعات ناکافی در  ها، قوانین و فرآیند اجراي مالیات، نظام سیاست سویی ناهمو 
هاي عملیاتی سازمان امور مالیاتی و نیز افزایش  که به افزایش هزینه(مورد مؤدیان و ضعف فرهنگ پرداخت مالیات 

بر ایجاد تفاوت میان سود حسابداري و درآمد مشمول مالیات ) اند شکایات و فرار مالیاتی بیشتر منجر گردیده
ي آزمون برا .این تفاوت باشند ایجادکنندهتوانند از دالیل  اند، هرچند که می تشخیصی و قطعی شده لحاظ نشده

بایست اثر کلیه متغیرهاي ناخواسته را همچون عوامل نهادي یا اجتماعی، عوامل مربوط به  فرضیات در ابتدا می
هاي مربوط به نرخ بهره که ممکن است بر میزان درآمدها،  هاي تورمی و سیاست هاي مالیاتی، سیاست سیاست

از آنجایی که هدف اصلی این تحقیق . ، خنثی شوندگذارندتأثیرهاي قانونی مالیاتی  قبول و معافیت هاي قابل هزینه
ها است، بنابراین در خصوص اثرات سایر  مقایسه سود حسابداري با سود مشمول مالیات و بررسی علل تفاوت آن

شود که تأثیر  کند به عبارتی دیگر فرض می نمی اظهارنظر گونه هیچ شده اشارهها  متغیرهایی که در باال به آن
هاي مالیاتی قانونی  تشخیص مالیات در خصوص اعمال معافیت مأمورانبر عملکرد حسابرسان و  ذکرشدهي متغیرها

هایی که حسابرسی  قبول بودن، در مورد پرونده ها از دیدگاه قابل بر درآمدها و سود حسابداري و نیز بررسی هزینه
در وضعیت مطلوب فرض . ها وجود ندارد میان آن تفاوتی از این لحاظ گونه هیچباشند و  اند، یکسان می مالیاتی شده

نتایج به بدین ترتیب . اختالفی وجود نداشته باشد یا این اختالف در حداقل خود باشد گونه هیچبر این است که 
  :توان برشمرد می به شرح زیرها را  از آزمون فرضیه دست آمده
. واد م(مالیاتی ها از دیدگاه قوانین  درآمدي شرکت و ساختار نوع  تا و نوع و شرایط ) م م ق

، هر کدام به تنهایی )م م قتا  مواد (قبول از دیدگاه قوانین مالیاتی  هاي قابل ها به عنوان هزینه پذیرش هزینه
ها نوع  با توجه به یافتهالبته  .د مشمول مالیات باشنددرآمتفاوت میان سود حسابداري و  جادکنندهیاتوانند عامل  می

هاي مالیاتی هنگام تهیه  دارند و بر اساس بررسی پرونده ادشدهیرآمدها اثرگذاري بیشتري در ایجاد تفاوت د
قبول موجب اختالف نظر و تفسیرپذیري بیشتري  هاي قابل ها به عنوان هزینه اطالعات، نوع و شرایط پذیرش هزینه

  .شوند ها می شدن روند رسیدگی تا قطعیت پرونده، حسابرس و ادارات امور مالیاتی و در نتیجه طوالنی يمؤدمیان 
.  که در سطح اگرچه نتیجه کلی حاکی از آن است %میان سود حسابداري طبق  اختالف معناداري

لی وجود دارد و قوانین مالیاتیاستانداردهاي حسابداري و درآمد مشمول مالیات تشخیص و قطعی شده منطبق بر 
  . ست و رسیدگی این دو تاثیري بر نتایج حاصل ندارداختالف بسته به نوع حسابرس نی این

. قبول و  هاي قابل باید توجه داشت که درآمدهاي معاف از مالیات به طور موقتی یا دایمی، هزینه
ها که بر  هاي مالیاتی مربوط به سود، تنها منجر به مشمول مالیات شدن یا نشدن بخشی از درآمدها و هزینه معافیت

هاي مستقیم  در قانون مالیات چون به بیانی دیگر. اند، خواهد گردید حسابداري محاسبه شده اساس استانداردهاي
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ها تابع قانون مالیاتی  به جز استهالك که شرکت(ها  درآمدها و هزینه براي محاسبه) ماده  تبصره بند الف و (
هاي محاسباتی همان  ست، بنابراین روشالزام به رعایت اصول، موازین و استانداردهاي حسابداري گردیده ا) هستند
اختالفات  جادکنندهیاباشند و آنچه در تئوري حسابداري به عنوان عوامل  حسابداري می استانداردشدههاي  روش

) هاي ارزشیابی تفاوت(گیري در حسابداري مالی و مالیاتی  هاي مربوط به مبانی مختلف اندازه موقت ناشی از تفاوت
موجب تفاوت میان سود حسابداري و درآمد مشمول مالیات  ذکرشدهموارد  بر بنار کشور ما شوند، د شناسایی می

در مورد اختالفات موقت ناشی  همچنینوجود ندارد، ) تعاریف(گردند و بر این اساس تفاوتی نیز در مبانی      نمی
 )اي دوره هاي بین فاوتت(بندي اقالم بدهکار و بستانکار در صورت حساب سود و زیان  شده از تفاوت زمان

ها هزینه آن را به صورت دوگانه منطبق بر استانداردهاي  چنانچه شرکت ،تنها در مورد استهالك .است نیچن نیا
در نتیجه تفاوت مورد بررسی در . تواند مطرح باشد حسابداري و قوانین مالیاتی محاسبه نمایند تفاوت ارزشیابی می

هاي دایمی ناشی از مقررات خاص یا  هاي مستقیم تنها شامل اختالف نون مالیاتاین تحقیق با توجه به ساختار قا
گیرند و با شیوه  گردد که به دالیل اقتصادي، سیاسی یا اداري مورد توجه قرار می هایی می امتیازها و محدودیت

هاي  بحث اختالفم"توان گفت  محاسبه سود خالص مبتنی بر استانداردهاي حسابداري ارتباطی ندارد و در کل می
موقت و تخصیص مالیاتی در حال حاضر در کشور ایران مورد ندارد هرچند که در اغلب کشورهاي صنعتی این 

بنابراین مبتنی بر ، )، ص شباهنگ، (".موضوع مطرح است و جایگاه خود را در تئوري حسابداري دارد
لیاتی در ادارات امور مالیاتی، مبحث تخصیص ها و شیوه انجام رسیدگی ما رویه مرسوم حسابداري در شرکت

  .مالیات موضوعیت ندارد
.  پس از قطعی شدن "توان اظهار داشت که  می انیمؤدهاي مالیاتی  و بررسی پرونده شده کسببا نتایج

شود و به  تفاوت مالیات قطعی و ذخیره منظور شده، اصالح اشتباه تلقی می به مالیات از سوي مقامات مالیاتی ما
از نظر مبناي تخصیص مالیات بر درآمد، مبناي عدم تخصیص اتخاذ . گردد اب تعدیالت سنوات قبل منظور میحس
گري با مالیات بر درآمد ابرازي طبق اظهارنامه مالیاتی برابر  شود زیرا مالیات بر درآمد از نظر اهداف گزارش می

تنها تفاوتی که روش . اختنی، شده استهاي پرد عدم پذیرش تخصیص مالیات باعث پذیرش روش مالیات. است
شود با روش مالیات پرداختنی دارد این است که مغایرت بین بدهی مالیاتی  مالیات پرداختنی که در ایران استفاده می

شده در برگ قطعی صادره از سوي اداره امور مالیاتی اصالح اشتباه در محاسبه  در ترازنامه و مالیات بر درآمد تعیین
                                                        

 تشخیص درآمد مشمول مالیات  اند اسناد و مدارک مثبته کافی برای صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلف
ھای زیر تقسیم  صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه. خود نگاھداری کنند

  : شوند می
صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت ھای شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل  –الف 

اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردھای  موضوع قانون تجارت ھستند و باید دفاتر و
  . پذیرفته شده حسابداری نگاھداری کنند

آیین نامه مربوط به روش ھای نگھداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی  –2تبصره
صول و موازین و استانداردھای تنظیم صورت ھای مالی نھایی بر اساس نوع فعالیت و ھمچنین رعایت ا

پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تھیه و 
 .به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواھد رسید
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هاي پرداختنی مغایرت مزبور،  گردد، در صورتی که در روش مالیات و به تعدیالت سنوات قبل منظور می تلقی شده
گردد و در صورت  تغییر در برآورد یا اصالح در برآورد و در نتیجه دسترسی به اطالعات جدید محسوب می

نی مالیات بر درآمد در هاي ایرا همچنین در شرکت .شود دوره تعیین مغایرت گزارش می انیز وحساب سود 
یابد، نه با آن برخورد  دهد انعکاس می و به عنوان آخرین رقم که سود را کاهش می انیز وقسمت انتهایی سود 

گردد بلکه یک حالت  افشا شود و نه از طرف دیگر توزیع سود تلقی می رمترقبهیغشود که قبل از اقالم  اي می هزینه
توان گفت که رویه حسابداري مالیات بر درآمد در واحدهاي  بنابراین در کل می .گردد بینابینی با آن برخورد می

تجاري ایرانی به جز شیوه برخورد با مغایرت بین ذخیره مالیات بر درآمد و مالیات بر درآمد طبق برگ قطعی 
پرداختنی هاي  مالیاتی در دوره تشخیص مغایرت مزبور، بر شیوه عدم تخصیص مالیات بر درآمد و روش مالیات

گردد و چگونگی  هاي معوق شناسایی و محاسبه نمی استوار است و براي آثار مالیاتی انتقالی به سنوات آتی، مالیات
که اشاره شد، آخرین رقم کاهنده سود  گونه هماندر صورت حساب سود و زیان نیز  درآمد برانعکاس مالیات 

  )، ص شورورزي، ( ".گیرد الیات صورت نمیم يا دوره انیمتخصیص  و استدوره مالی در این صورت 
. و  هاي مستقیم طبق قانون مالیات اي میان دیدگاه سازمان امور مالیاتی چنانچه مقایسه ادشدهموارد ی بر بنا

توان به شرح زیر  می را آننتایج  ،انجام پذیرد طبق استانداردهاي حسابداري و حسابرسی جامعه حسابداران رسمی
(احمدي،  سشم( :برشمرد

  حسابرسی مالی و مالیاتی مقایسه جدول 
  حسابرسی مالیاتی  حسابرسی مالی

  .گردد منجر به تشخیص مالیات می  .شود هاي مالی می نسبت به صورت اظهارنظرمنجر به 
  .شواهد باید قطعی باشند  .باشند کننده قانعشواهد باید 

  .قبول نیست قابل يریگ نمونهرسیدگی بر اساس   .شود استفاده می يریگ نمونهگیرد و از  اهمیت مورد توجه قرار می
  .رندیرپذیتفسقوانین مالیاتی بسیار   .استانداردهاي حسابداري کمتر قابل تفسیر هستند

انحراف از استانداردهاي حسابداري حداقل در موارد عمده توسط مدیر 
  .شود حسابرسی و یا شریک موسسه مشخص می

  .نیست نیچن نیا

  
) سود حسابداري(در پایان به منظور کاهش تفاوت میان سود مشمول مالیات طبق استانداردهاي حسابداري 

  :گردند هاي تحقیق، موارد زیر پیشنهاد می نتایج و یافته بر بناو درآمد مشمول مالیات طبق قوانین مالیاتی 
. زیرمجموعهگیرد که  انجام می ها توسط سازمان حسابرسی با توجه به اینکه فرآیند تدوین استاندارد 

اي  گري مالیاتی بر طبق استاندارد حسابداري ویژه وزارت امور اقتصادي و دارایی است، در صورتی که گزارش
مالی در راستاي مفیدتر و قابلیت اتکاي بیشتر، بر اساس قوانین مالیاتی و اصول  گري گزارشهمانند دیگر اجزاي 

تالش مدیریت "، یافته کاهشدر این تحقیق  یادشدهاي موجود از جمله موارد ه ، تفاوتگردد الزامیحسابداري 
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گري مالی و مالیاتی  و بنابراین گزارش )لرگانی،  صمدي("گردد میبراي انجام حساب آرایی محدود 
هاي  افزایش کیفیت رسیدگی مالیاتی از هزینه ي کنند که در نتیجه واحدهاي تجاري شفافیت بیشتري پیدا می

به منظور تدوین استاندارد  .کاسته خواهد شدمالیاتی  مؤدیانعملیاتی سازمان، فزونی شکایات و نارضایتی 
   .دار اهتمام الزم صورت گیرد حسابداري مالیات بر درآمد، توسط مراجع صالحیت

. هاي  ها و معافیت در مفاد مواد مربوط به درآمدها، هزینه ،سازي و تفسیرپذیر نبودن جهت سادگی، شفاف
.و اصالح صورت گیرد تجدیدنظرهاي مستقیم  قانون مالیات
. براي کاهش ) افزایش چتر مالیاتی(هاي مالیاتی موازي و گسترده  منابع جدید مالیاتی و همچنین سیستم

.ها ایجاد گردند حساسیت دستگاه مالیاتی بر سود شرکت
. بداري صورت گیردبیشتري میان قوانین مالیاتی و استانداردهاي حسا سازي هماهنگ.
.  بررسی شوند ، موانع موجوداجرایی شدن هر چه بیشتر حسابرسی مالیاتیبه منظور.
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Comparison between Income and Taxable Income  
 
Abstract 
The aim of this study was to investigate the reasons for the difference between accounting 

profit and taxable income of companies and explore the significant differences are noted. In the 
context of tax laws and accounting standards were examined and causes of the differences in 
earnings structure, expenditure structure and other statutory waivers were sought. The data was not 
normal for a hypothesis test; the Wilcoxon non-parametric statistical methods were used. The data 
sample consists of 325 firm-years, the information contained in the tax returns and tax audit report 
by offices affairs of Tax  of listed companies in Tehran Stock Exchange during the period 1384 to 
1388 are completed. 

The obtained results indicate that Between the accounting income and taxable income of 
corporations and Also Between opinion members of the Society of community Public Accountants 
Or the audit organization There is significant differences with the tax administrations And the tax 
on companies that have been audited by the members of the Society of community Public 
Accountants Or the audit organization, The difference are not related to the type of auditor And tax 
audits performed by them has no effect on the results. 

The difference between the principles and rules that govern the financial and tax accounting 
and auditing caused differences between accounting income and income are taxed. According to 
the theoretical contentions, the difference of accounting due to permanent and temporary disputes 
which accountants accounting income adjusted for permanent disputes and problems arising from 
the temporary disputes are resolved by assigning interperiod taxes. However, due to the nature of 
conflict and different purposes in calculating these benefits, there is no possibility to absolute 
interact between and complete compliance. Also, according to the Law of Direct Taxes and based 
on customary accounting practices of companies that try to harmonize with laws as much as 
possible and how to handle the taxation in the department Affairs of Tax, In the our country 
discussion of tax allocation is not subjected and therefore can be the difference between the 
accounting income and the taxable income is limited only to the permanent differences. 

 
Keywords: Accounting income, Taxable income, Tax Audit, The Direct Tax Law.
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