
9 

Journal of Accounting Advances, (2021) 13(2): 69-96 

DOI: 10.22099/JAA.2022.40892.2142 

 

Journal of Accounting Advances (JAA) 
Journal homepage: www.jaa.shirazu.ac.ir/?lang=en 

 

 

 

Present A Framework for Income Tax Accounting in Iran 

Mahtab Jahromi1, Bita Mashyekhi *2 

 
1. Corresponding author, PhD in Accounting, Department of Accounting, Faculty of 

Management, University of Tehran, Iran. mahtab.jahromi@gmail.com 

2. Associate Professor of Accounting, Department of Accounting, Faculty of Management, 

University of Tehran, Iran. mashaykhi@ut.ac.ir 

 

ARTICLE INF ABSTRACT 

 

Received: 2021-05-22 

Accepted: 2022-01-21 

 

Move of the standard setters in Iran towards the employment of 

international financial reporting standards and the importance of 

the role of tax laws in accounting in Iran have given attention to 

the theoretical aspects of accounting for income tax. In this 

regard, in this research, different approaches to tax accounting on 

income from theoretical and historical aspects have been 

investigated and the most important components of each 

approach, according to the research literature, have been 

extracted and submitted to 52 questionnaires. A questionnaire 

was arranged in three areas: allocation or non-allocation 

approach (30 items), different approaches to allocation (46 

items), and disclosure cases (13 items). The results show that the 

allocation approach (versus the non-allocation approach), 

comprehensive allocation approaches, and balance sheet 

approaches (versus partial allocation and income approaches) to 

the first and second and eleventh categories of disclosure in the 

third area ( Disclosure) was confirmed. 
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1-Introduction 

Financial accounting refers to the principles of recognition and 

measurement that the company uses in preparing its annual reports, i.e., 

determining the accounting profit and loss of the period. In contrast, tax 

accounting refers to the set of recognition and measurement rules that a 

company uses in preparing its tax return, that is, in determining the taxable 

profit (or tax loss) of the period. These rules are set by the tax authorities 
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and determine the income tax paid by the company .Differences in tax laws 

and accounting rules cause the pre-tax profit in the financial statements to be 

different from the taxable profit under the tax law. Differences between 

taxable profit and profit before accounting tax can be divided into two 

general categories: permanent differences and temporary differences. 

Permanent differences are items of income, expense, or profit and loss that 

are reported for accounting purposes but are never included in the 

calculation of taxable profit. Temporary differences arise when the tax base 

of an asset or liability is different from its carrying amount in the financial 

statements. In other words, temporary differences can be seen as 

components of accounting profit that are included in the calculation of 

taxable profit but in a different period from the period recognized for 

financial reporting. Income tax allocation is the result of the same difference 

in the reflection of an income or expense item in the financial statements 

against the tax return. Different allocation approaches along with 

justifications for each approach are examined in this study. The issue of 

allocation is one of the most important issues of the last 70 years of 

accounting. 

 

2- Research Questions 

The main question of this research is: What is the appropriate 

framework for income tax accounting in Iran? 

 

3- Methods 

From the perspective of purpose, the present study is on the one hand, in 

the category of descriptive research and on the other hand, in the group of 

exploratory research. One of the most common research strategies is survey, 

which is also of this type. In terms of implementation outcome, this research 

is an applied research, because it is an attempt to answer one (or more) 

problems in the real world. Also, in order to collect data and according to 

the nature of the question ahead, a questionnaire tool has been used. In the 

present study, in order to answer the main research question regarding the 

appropriate income tax accounting framework in Iran, the electronic 

questionnaire - and face-to-face questionnaire in very limited cases - has 

been used. In order to design a questionnaire in this study, the researcher 

first studied valid texts in the field of income tax accounting methods to get 

acquainted with the various methods, the strengths and weaknesses of each 

of them and the views of critics and supporters of each approach. Then, 
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based on the research literature and the opinion of accounting experts, 

questionnaire items have been compiled. The resulting questionnaire 

includes introduction, contextual variables (such as age, gender, level of 

education, specialization and work experience), and three separate sections 

on statements related to the main research topic. The first part of the 

statements contains 30 items to measure the respondents' views on the 

allocation or non-allocation of income tax, in which the respondents must 

express their views in a five-point Likert scale from strongly agree to 

strongly disagree. The second part of the statements includes 46 items to 

measure the respondents' views on income tax accounting approaches from 

various aspects (such as comprehensive allocation versus partial allocation, 

net tax approach, balance sheet approach versus profit and loss approach), 

which is similar to the first part. It is possible to provide answers in the form 

of a five-point Likert scale from strongly agree to strongly disagree. It is 

worth noting that in order to reduce the respondents' bias, the propositions 

related to different approaches have not been separated from each other. 

Also, some propositions are designed in such a way that it is possible to 

derive a hybrid approach. The third section of the statements contains 13 

items to gauge respondents' views on the presentation and disclosure of 

income tax information in the financial statements. In order to collect 

questionnaire data, more than 220 questionnaires were distributed 

electronically and 8 questionnaires were distributed in person, of which, a 

total of 52 questionnaires were received. 

 

4- Results 

The results show that the allocation approach (versus the non-allocation 

approach), comprehensive allocation approaches, and balance sheet 

approaches (versus partial allocation and income approaches) to the first and 

second and eleventh categories of disclosure in the third area (disclosure) 

were confirmed. 

 

5- Discussion and Conclusion 

Comparison of the results of this study with international standards 

shows that the creation of combined approaches, the use of different tax 

rates for items that are first reflected in the tax return and then financial 

statements and vice versa, disclosures, and agreement with the reduction of 

transfer tax items, are one of the cases that is different from the international 

financial reporting standards (International Accounting Standard No. 12) 



12 

and shows the opinion of domestic experts and can be a guide for the 

standardization body in setting a new standard or making amendments to the 

standard. 

 

Keywords: Income Tax Accounting, Tax Allocation, Tax Measurement, 

Tax Disclosure   
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 ارائه چارچوبی برای حسابداری مالیات بر درآمد در ایران

 

 *2، بیتا مشایخي1مهتاب جهرومي

 

شگری المللی گزاربه سمت به کارگیری استانداردهای بین حرکت نهاد استانداردگذار در ایران چکیده:

بر  ی مالیاتابدارمالی، و اهمیت نقش قوانین مالیاتی در حسابداری در ایران، توجه به ابعاد نظری بحث حس

و  1396های درآمد را بیش از پیش با اهمیت نموده است. در همین راستا، در این پژوهش که طی سال

بررسی  مورد ویکردهای مختلف حسابداری مالیات بر درآمد از ابعاد نظری و تاریخیانجام گرفت، ر 1397

 ه از روشستفادهای هر رویکرد، با توجه به ادبیات پژوهش، استخراج و با اترین مولفهقرار گرفته و مهم

ص یا عدم تخصی در سه حوزه: رویکرد نظر ارائه گردیده است. پرسشنامهصاحب 52پیمایشی و پرسشنامه، به 

ردیده گویه( تنظیم گ 13گویه(، و موارد افشا) 46گویه(، رویکردهای مختلف در تخصیص) 30تخصیص)

ع یص جامدهد که رویکرد تخصیص)در مقابل رویکرد عدم تخصیص(، رویکردهای تخصاست. نتایج نشان می

یازده  وای اول و دوم های )در مقابل رویکردهای تخصیص جزیی و سود و زیانی( در مورد بخشو ترازنامه

 شد.ودمند بااند ستونوع افشا در خصوص حوزه سوم)افشا( تایید شد. این نتایج برای نهاد استانداردگذار می
 

هاا دارایی گیری مالیات، افشایاندازه، تخصیص مالیات، حسابداری مالیات بر درآمد:هاکلیدواژه

 .های مالیاتیو بدهی

 مقدمه .1

 دنیاا ایان در چیاز های  باودن قطعای دربااره" :گفت که بود فرانکلین بنجامین بار اولین

 اهمیات و گریزناپذیری(. 2007،  گیلن و هگارتی) "مالیات و مرگ جز به، گفت سخن تواننمی

 عصار در کاه اسات اهمیتای باا موضاوع اندازه همان به حاضر دوران در هامالیات کارای وصول

 یک، مالیاتی کارای سیستم هر مرکزی هسته، گذشته سال 200 مشابه نیز امروزه. بود فرانکلین
                                                           

 mahtab.jahromi@gmail.com                            رانی، دانشگاه تهران، تهران، اتیریدانشکده مد یحسابدار دکتری .1

 mashaykhi@ut.ac.ir             مسئول(، سندهی)نورانی، دانشگاه تهران، تهران، اتیریدانشکده مد یگروه حسابداراریدانش. 2

 16/11/1400: پذیرش  30/9/1400اصالحات:   18/3/1400دریافت: 
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 چاارچوب. اسات مالیااتی هایبادهی و درآمادها محاساهه بارای مناساب گیریاندازه چارچوب

، اسات اهمیات حاائز مالیاتی متخصصان برای که اندازه همان به درآمدها محاسهه و گیریاندازه

 از حادی تاا مالیاات گیریانادازه هایچارچوب تمام تقریهاً. است مهم نیز مالی حسابداران برای

 حساابداری باین ارتهاا  ایان. کنندمی استفاده مالیات محاسهه برای هاشرکت مالی هایصورت

 نیاز برانگیاز چاالش و پیچیده، است ناپذیراجتناب که اندازه همان به مالیاتی حسابداری و مالی

 گزارشاات تهیه در شرکت که دارد اشاره گیریاندازه و شناخت اصول به مالی حسابداری .هست

 حساابداری، مقابال در. گیاردمی کاار به، دوره حسابداری زیان و سود تعیین یعنی، خود ساالنه

 اظهارناماه تهیاه در شارکت کاه دارد اشااره گیریانادازه و شاناخت قواعاد مجموعه به مالیاتی

 ایان. بنددمی کار به دوره( مالیاتی زیان یا)  مالیات مشمول درآمد تعیین در یعنی، خود مالیاتی

 مشاخص را شارکت توساط پرداختای درآمد بر مالیات و شده وضع مالیاتی مراجع توسط قواعد

 شاودمی موجاب حسابداری قواعد و مالیاتی قوانین در تفاوت (.2007، گیلن و هگارتی)کنندمی

 مالیااتی قاوانین طها  مالیاات مشامول سود با مالی هایصورت در مالیات کسر از قهل سود تا

کاامال مانعکک کنناده  نیسال مع کیدر  یپرداختن /یپرداخت اتیمالدر نتیجه، . باشد متفاوت

 ی) طها  اساتانداردهاانیادر صاورت ساود و ز افتهیو معامالت انعکاس  دادهایرو یاتیمال امدیپ

باا  ماالی هایصاورت در کاه اسات این رو پیش سوال حال. نخواهد بود( همان سال یحسابدار

 پاسا  یافتن؟ مالیات و تفاوتی که قوانین با استانداردهای حسابداری دارند چگونه باید رفتار کرد

 بار مالیاات حساابداری بارای مختلفی رویکردهای ارائه به منجر متوالی هایدهه طی سوال این

 یبار درآماد در مجموعاه اساتانداردها اتیانهاود اساتاندارد مالکاه حاال آن .است شده درآمد

تاا  شاده اساتموجاب  یماال یهااقالم صورت یبرخ نییعقانون در ت تیو اولو رانیا یحسابدار

ها از ارقام محاسهه شده طه  استاندارد یازهیآمی ایرانی هاو ترازنامه شرکت انیصورت سود و ز

 حساابداری مناساب : چاارچوبمساله اصلی این پژوهش نیز به شرح ذیل اسات باشد. نیو قوان

لذا در این پژوهش، با نگاه نظاری و تااریخی، رویکردهاای  ؟است کدام ایران در درآمد بر مالیات

گویه در سه حوزه رویکارد تخصایص  89مختلف حسابداری مالیات بر درآمد بررسی و با تنظیم 

ای مرتهط باا ایان یا عدم تخصیص، رویکردهای مختلف حسابداری مالیات بر درآمد و موارد افش

های طراحی شاده، نظر مورد پرسش قرار گرفته است و پک از آزمون فرضیهصاحب 52حوزه، از 

 ها برای شرایط داخلی مناسب باشد، استخراج شده است. رویکردی که از نظر آن
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 یگاردآور نحوه شامل پژوهش روش سپک و پژوهش پیشینه و نظری مهانی ابتدا ادامه در

 پیشانهادها یزن نهایت در و شد خواهد ارائه نتایج نحوه آزمون فرضیه ها و، هاآن تحلیل وها داده

 .گرددمی ارائه پژوهش هایمحدودیت و

 

 . مباني نظری و پیشینه پژوهش2

های بین سود مشمول مالیات و سود قهل از کسر مالیات حساابداری به طور خالصه، تفاوت

هاای دائمای های موقتی. تفاوتهای دائمی و تفاوتداد: تفاوتتوان در دو طهقه کلی جای را می

بارای اهاداح حساابداری های غیر عملیاتی هساتند کاه نااقالمی از درآمد، هزینه، یا سود و زی

های ماوقتی شوند. تفاوتی سود مشمول مالیات وارد نمیشوند اما هرگز در محاسههگزارش می

اتی یک دارایی یا بادهی متفااوت از ارزش دفتاری آن در شوند که مهنای مالیهنگامی ایجاد می

تاوان باه صاورت اجزایای از ساود های موقات را میهای مالی باشد. به بیان دیگر، تفاوتصورت

ای متفااوت از شاوند اماا در دورهی سود مشمول مالیات وارد میحسابداری دید که در محاسهه

 حاصال هماین درآماد بر مالیات تخصیص .وندشای که برای گزارشگری مالی شناسایی میدوره

 مالیااتی اظهارنامه مقابل در مالیهای صورت در هزینه یا درآمد قلم یک انعکاس زمان تفاوت در

هاای اصالی در ادامه عمده رویکردهای مختلف در حسابداری مالیات بار درآماد و ویژگای. است

گروه مشااوره ی)ماال یگزارشاگر یاروپاا و شاورا یمال یگروه مشاوره گزارشگرها که توسط آن

آوری گردیده، ارائاه و ساپک باه ( جمع2011، 1یمال یگزارشگر یاروپا و شورا یمال یگزارشگر

 شود.پیشینه پژوهش پرداخته می

 

 رویکرد مالیات جاری. 1-2

نیز مورد اشاره  "2رویکرد مالیات پرداختنی جاری"تحت این رویکرد که گاهی با عنوان 

فقط هزینه مالیات جاری، یعنی مهلغی که بر مهنای سود دوره جاری و مطاب  گیرد، قرار می

شود. های مالی شناسایی میشود، در صورتقواعد تعیین شده توسط مراجع مالیاتی تعیین می

یابد، هایی که در حساب سود و زیان نمایش میدر نتیجه، برآورد مهلغ مالیات جاری روی هزینه

شود. های زمانی نمیین رویکرد تالشی برای تخصیص آثار مالیاتی تفاوتگذارد. در اتاثیر می

-شود و در یک دورهبرای مثال، زمانی که برای اهداح مالیاتی از استهالک تسریعی استفاده می
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ی حسابداری مزیت مالیاتی بیشتری نسهت به رقم ثهت شده برای اهداح حسابداری دریافت 

فرض  .شود و این وضعیت در دوره بعدی عکک خواهد بودنمیای شناسایی شود، هی  بدهیمی

وجود  ی گزارشگری چنین بدهیحسابداری رویکرد مالیات جاری این است که در پایان دوره

های مالیات آتی باالتر از حد رود هزینهکند که گرچه انتظار میگونه استدالل میندارد و این

ادهای آتی است، نظیر کسب سود و عدم تغییر قوانین نرمال باشد اما این مهم مشرو  به روید

 یگزارشگر یاروپا و شورا یمال یگروه مشاوره گزارشگر) مالیاتی پیش از بازگشت مورد انتظار

شود، شامل که تحت این رویکرد در ترازنامه گزارش می . در نتیجه، بدهی مالیاتی(2011ی ،مال

ها خواهد نهای مهالغ پرداخت شده بابت این مالیاتهای جاری و پیشین ممالیات بر درآمد دوره

بود. چنانچه مهالغ پرداخت شده بابت مالیات مازاد بر بدهی مربوطه باشد، این رقم مازاد به 

 (.2015ارنست اند یانگ، ) شودعنوان دارایی گزارش می

ت سود که باب از نظر طرفداران این رویکرد، این روش حسابداری با گزارش مهلغ مالیاتی

ال ود سشرکت دقیقا قابل پرداخت است، معنادارترین اطالعات را در خصوص اثر مالیاتی س

 انستبتوان سادگی آن دشاید ترین مزیت این روش را روشن همچنین،کند. جاری فراهم می

 . (2011ی ،مال یگزارشگر یاروپا و شورا یمال یگرگروه مشاوره گزارش)

ه ها نوعی هزینکه مالیاتی مخالفان تخصیص مالیات حتی در صورت پذیرش اینبه عقیده

ست، ها مناسب نیای مشابه سایر هزینهکسب و کار هستند، تخصیص مالیات بر درآمد به شیوه

. کندنمی یجادایات بر درآمد هی  درآمدی سنجند اما مالها بهای ایجاد درآمد را میزیرا هزینه

های بدهی با تعریف بدهی مطابقت ندارد زیرا برخالح سایرانتقالی ، بدهی مالیاتی همچنین

گر و زارشگشناسایی شده برای اهداح گزارشگری مالی، هی  قرارداد روشن یا ضمنی بین واحد 

ت بدهی باب عمر واحد تجاری دولت ی زمانی دردولت وجود ندارد. به همین دلیل، در هی  نقطه

 (.2010ن، کالی و همکارا) های واحد تجاری نداردادعایی نسهت به دارایی انتقالی مالیاتی

 

 رویکرد تعدیل بها. 2-2

شود، مهتنی بر این نیز شناخته می 4که با نام رویکرد خالص از مالیات 3رویکرد تعدیل بها

های مالیاتی ها یا بدهیهای موقتی( منجر به داراییهای زمانی ) یا تفاوتفرض است که تفاوت

 گذارندهای مهنایشان اثر میها یا بدهیها بر ارزش دفتری داراییشوند بلکه آنانتقالی نمی
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های دریافتنی رای مثال، مهلغ حساب(. ب2016، 5المللی حسابداری)هیات استانداردهای بین

 –های آتی های وجه نقد در سالناشی از فروش اقساطی بابت مشمول مالیات بودن دریافت

، 6هیات استانداردهای حسابداری مالیشود)کاهش داده می –شوند که مطالهات وصول میزمانی

1992.) 

 کند:میطه  این دیدگاه یک دارایی دو جریان مجزا از منافع فراهم 

ور؛ هاده بهراستف ( توانایی آن در ارائه خدمت: توانایی درآمدزایی یا کاهش هزینه ناشی از1)

 و 

 (.کاهندگیِ مالیات( ح  کسب مزایای مالیاتی) 2)

ر بطو یابند الزم است تاحسابداری مشترک تحق  نمی یچون این دو منفعت در یک دوره

ها تحلیل کاهی داراییکه قابلیت مالیاته موازات آنبنابراین، ب .مجزا به حساب گرفته شوند

تقلیل  نیز رود، بخشی از بهای تمام شده دارایی کاهش یافته و ارزش دفتری گزارش شده آنمی

رای اهداح ب، زمانی که نمونه به عنوان(. 1992، )هیات استانداردهای حسابداری مالی یابدمی

ائه نایی ارتر از تواشود، ح  کسب مزایای مالیاتی سریعمالیاتی از استهالک تسریعی استفاده می

ب شود. در نتیجه، زمانی که واحد تجاری بخشی از ح  کسخدمت توسط دارایی مصرح می

لی نتقاکند، شرکت باید به جای شناسایی یک بدهی مالیاتی امزایای مالیاتی را مصرح می

دهای نداررا منعکک کند)هیات استا جداگانه، با کاهش ارزش دفتری دارایی مربوطه آن مصرح

های استهالک استفاده از رویکرد خالص از مالیات برای دارایی (.2016، المللی حسابداریبین

، لیی ماشود)هیات استانداردهای حسابدارپذیر به صورت یک فرآیند تخصیص بها نگریسته می

ی اقتصادی ین روش جنههکنند که اطرفداران رویکرد خالص از مالیات استدالل می (.1992

المللی نی بیکند)هیات استانداردهاتر منعکک میمالیات را منصفانه مالکیت یک دارایی کاهنده

 (. 2016، حسابداری

انتقاد هیات استانداردهای حسابداری مالی به این رویکرد این است که تحت استانداردهای 

 زمانیشوند. بدیهی است منصفانه اظهار می ها به ارزشالمللی گزارشگری مالی گاهی داراییبین

شود، مزایای مالیاتی کسب شده توسط واحد تجاری در های منصفانه استفاده میکه از ارزش

گذشته و مزایایی که در آینده کسب خواهند شد، نامربو  هستند. مشکل دیگر آن است که 

های خاص تعیین کرد، مانند تفاوتتوان با یک دارایی یا بدهی های زمانی را نمیبرخی از تفاوت
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زمانی ناشی از حسابداری مهنای نقدی برای اهداح مالیاتی و حسابداری مهنای تعهدی برای 

گزارشگری مالی، و روش حسابداری تکمیل قرارداد برای اهداح مالیاتی و روش درصد تکمیل 

های واحد تجاری هیها و بدکه گزارش داراییدر نهایت این برای حسابداری گزرشگری مالی.

)هیات  سازدشان درک وضعیت مالیاتی کلی واحد تجاری را دشوار میخالص از آثار مالیاتی

 .(1992، استانداردهای حسابداری مالی

 

 های موقترویکرد تفاوت. 3-2

 9بدهی -ارایییا رویکرد د 8محور که با نام رویکرد بدهی ترازنامه 7های موقترویکرد تفاوت

 IAS 12 المللی حسابداری است. درشود، رویکرد زیربنای استانداردهای بیننیز شناخته می

یا  تفاوت بین ارزش دفتری یک دارایی"های موقت به این صورت تعریف شده است: تفاوت

هلغ م". مهنای مالیاتی نیز بصورت "آن 10بدهی در صورت وضعیت مالی و مهنای مالیاتی

ری یک دفت شود. در جایی که ارزشتعریف می "دهی برای اهداح مالیاتیمنتسب به دارایی یا ب

منط   .شودیمدارایی باالتر از مهنای مالیاتی اش باشد، یک بدهی مالیاتی انتقالی شناسایی 

که نر ایدارایی داللت دارد ب کهای موقت متکی بر این فرض است که گزارش یرویکرد تفاوت

 با نرخ ت آنی آن قابل بازیافت است و هرگونه پیامد مالیاتی ناشی از بازیافمهلغ اظهارشده

تری تی بزرگالیامالیات قانونی خواهد بود. بنابراین، اگر بازیافت یک دارایی منجر به هزینه م

 گروه)ستاامی ست، ثهت یک بدهی الزمالیات ا کاهنده نسهت به زمانی شود که آن دارایی کامالً 

های معکوس شدن تفاوت(. 2011ی، مال یگزارشگر یاروپا و شورا یمال یمشاوره گزارشگر

د شود؛ اما واحهای آتی میمالیات منجر به کاهش سود مشمول مالیات دوره موقتی کاهنده

ت ل مالیاشموجود سود مکند که وهای مالیاتی انتقالی را شناسایی میتجاری تنها زمانی دارایی

  (.1395سازمان حسابرسی، های موقتیِ کاهنده مالیات محتمل باشد)در مقابلِ تفاوت

رود  قابل اِعمال در زمانی که انتظار می ِهای مالیاتیتحت این رویکرد، آثار مالیاتی با نرخ

شوند. گیری میهارزش دفتری یک دارایی ) یا بدهی( قابل بازیافت ) یا بازپرداخت( شود، انداز

های های معوق در ترازنامه برای بازتاب تغییر در نرخ مالیات یا تحمیل مالیاتمانده مالیات

های موقت، استفاده از هر دو شوند. همچنین، در بکارگیری رویکرد تفاوتجدید تعدیل می

، داریالمللی حسابتواند ممکن باشد)هیات استانداردهای بینروش تخصیص جامع و جزئی می
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)هیات پذیرفته شده است IAS 12که در حال حاضر، رویکرد تخصیص جامع در  (2016

 (.2021، المللی حسابداریاستانداردهای بین

های مالی ی منصفانه و کامل صورتی طرفداران رویکرد تفاوت موقت، برای ارائهبه عقیده

ی های مالی شناسایدر صورتهای موقت های حاصل از تفاوتها و بدهیضروری است که دارایی

دهی ی  بهباشد و  آنشوند. برای مثال، اگر ارزش دفتری یک دارایی بیش از مهنای مالیاتی 

ص های موقت استدالل خواهند کرد که خالشناسایی نشود، حامیان منط  رویکرد تفاوت

 تمام های موقتچون رویکرد تفاوت. های واحد تجاری بیش از واقع ارائه شده استدارایی

ت دهد که کل هزینه مالیادهد، این رویکرد اطمینان میهای زمانی را پوشش میتفاوت

 ،تر مالیاز کسشناسایی شده در یک دوره با حاصل نرخ مالیات قانونی اِعمال شده بر سود قهل ا

تواند یایدار مپی نسهتًا برابر است. این رابطه ،به استثنای اقالمی که هی  پیامد مالیاتی ندارند

. شددمند با، سودر برآورد نرخ موثر مالیاتی که در آینده بر سود شرکت قابل اِعمال خواهد بود

هنای مرد، ها بطور عینی مشخص بوده و در اکثر مواها و بدهیبه عالوه، ارزش دفتری دارایی

گروه )تهای ذهنی اسها نیز مشخص است. بنابراین، نیاز کمی به استفاده از قضاوتمالیاتی آن

 (.2011ی، مال یگزارشگر یاروپا و شورا یمال یمشاوره گزارشگر

 هاهندطه  نظر منتقدان این رویکرد، گرچه درست است که به میزانی که یک دارایی ک

د، مالیات باش تر از حالتی است که دارایی کامال کاهندهمالیات نیست، هزینه مالیاتی آتی بیش

فتری رزش دصورت عدم شناسایی یک بدهی مالیاتی انتقالی، ااما این بدان معنا نیست که در 

ا و روپا یمال یگروه مشاوره گزارشگر)های شرکت بیش از واقع گزارش شده استخالص دارایی

 (.2011ی، مال یگزارشگر یشورا

 

 رویکرد اقالم تعهدی. 4-2

شاود، ها و درآمدها شناساایی میآثار مالیاتی تمام هزینه ،11بر اساس رویکرد اقالم تعهدی

شاوند یاا در وضاع که این آثار مالیاتی در وضع مالیاات دوره جااری لحاای میصرح نظر از این

های آتی. بنابراین، هی  تمایز بنیادینی بین مالیات انتقاالی و مالیاات جااری وجاود مالیات دوره

مالیات جاری به دلیل داشاتن پیامادهای نقادی، احتمااال  ندارد، گرچه اطالعات مربو  به وضع

افشا خواهد شد. نتیجه بکارگیری این رویکرد آن است که هزینه مالیاات برابار اسات باا بادهی 
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شود و بابات آثاار مالیاتی که از ضرب یک نرخ قانونی در سود قهل از مالیات هر سال حاصل می

هاای دوره قهال و تنزیال دارناد و همچناین مالیاتمهادالتی که هی  پیامد مالیاتی باه هماراه ن

کند که هر بخش از مالیات وضع شده بارای دوره این رویکرد همچنین الزام می. شوندتعدیل می

های دوره بعد است در قالب یک دارایی یاا بادهی در نظار جاری که مربو  به درآمدها و هزینه

شود، دارایی یاا بادهی مالیااتی اسایی میای که آن قلم مربوطه شنگرفته شده و سپک در دوره

برای این  "رویکرد اقالم تعهدی"در این جا از اصالح  باید به عنوان درآمد یا هزینه لحای گردند.

روش استفاده شده است تا تاکید شود که این روش صرفا هماان کااربرد مفهاوم اقاالم تعهادی 

ا فرض کنیم که در آن ابتادا یاک هزیناه برای تمام اثرات مالیاتی است )به جای آنکه فرایندی ر

هاای به میزان مالیات دوره جاری شناسایی شده و سپک تعدیالتی بر روی آن باه دلیال تفاوت

کناد، ایان که این روش از مفهوم اقالم تعهادی اساتفاده میگیرد(. تأکید بر اینزمانی انجام می

انی بایاد شناساایی شاوند کاه صاراحتاً ها تنها زمها و بدهیسازد که دارایینکته را برجسته می

بار اسااس رویکارد اقاالم  های آتی واحاد تجااری باشاند.های نقدی دورهنادارای اثری بر جری

گیری باه ارزش کند، اثرات مالیاتی انادازهگونه که مفهوم اقالم تعهدی ایجاب میتعهدی و همان

هاای تجدیاد ارزیاابی و تفاوت شوند. همچنین آثاار مالیااتی مازادهاایشناسایی می 12منصفانه

هاا نیاز ناوعی شوند)به دلیل آنکاه آنتسعیر ارز خارجی که در سایر اقالم سودجامع گزارش می

هاای ماوقتی در مقابل، در این رویکرد برای تفاوت شوند.شناسایی درآمد هستند(، شناسایی می

اسایی اولیه دارایای در یاک شود، مانند شنکه تفاوت زمانی نیستند، اثرات مالیاتی شناسایی نمی

تنزیال مهاالغی کاه تاأثیر همچنین،  ترکیب تجاری به مهلغی مازاد بر مهنای مالیاتی آن دارایی.

ی افازایش یاا کااهش در پرداخات فوری بر جریانات نقدی واحد تجاری نداشته و نشان دهناده

 .های آتی هستند، با منط  رویکرد اقالم تعهدی سازگار استمالیات در دوره

هاای اناد کاه اقاالم تعهادی و پایش پرداختطرفداران رویکرد اقالم تعهدی بر این عقیده

 های ارائه شاده توساطها و بدهیبکارگیری این رویکرد، با تعریف دارایی هشناسایی شده بواسط

ماد آید کاه درآها، یک بدهی زمانی بوجود میمطابقت دارند. از نظر آن IASBچارچوب نظری 

ل مالیااتی آید که یک هزینه قابل قهاومالیاتی ایجاد شود و یک دارایی زمانی بوجود میمشمول 

 .(2011ی، مال یگزارشگر یاروپا و شورا یمال یگروه مشاوره گزارشگر)متحمل شود
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 تخصیص جامع در مقابل تخصیص جزئي. 5-2

ی یاا بنادهاای موقات صارح نظار از زماندر تخصیص جامع، اثرات مالیااتی تماام تفاوت

تنهاا  ی،جزئا صیتخصا رویکارد تحتیابد. در مقابل، شان تخصیص میاحتمال معکوس پذیری

معکاوس  ینایبشیقابل پ ندهیدر آ رودیانتظار م یکه در مجموع و بطور منطق یاعتهارات معوق

 اتیامال یبصورت کل بها نیمع کسالیبر درآمد در  اتیمال نهی. هزشوندیدر دفاتر ثهت م ،شوند

ساال  در یعیجمت ایکه بصورت ناخالص  ییبها شود،یم فیآن سال تعر اتیقابل انتساب به عمل

ح قابال بوضاو یانتقاال یاتیااعتهاار مال ن،ی. بنابراشودیشرکت وضع م هیعل یآت یو سالها یجار

 دیاکه با است یمهلغ انگریب یانتقال یاتیمال یاست. مانده حساب بده یبده کیبه عنوان  فیتعر

 رکتشاگذشته  یو سالها یسال جار اتیکه قابل انتساب به عمل یپرداخت شود، رقم ندهیدر آ

 (.2016)وُلک و همکاران،  است

 اتیامال یروش مناسب حسابدار دهدیبر درآمد نشان م اتیمال یحسابدار یهاتعدد روش

ت. باوده اسا ریاساال اخ 70موضوعات  نیزتریاز جمله بحث برانگ یمال یهابر درآمد در صورت

 یاساتانداردها ئاتیه وAPB)) یاصاول حساابدار ئتی، هCAP)) یحسابدار یهاهیرو تهیکم

 اند. موضوع را مورد توجه قرار داده نیا یهمگ (FASB) یمال یحسابدار

شاانزدهم  هیاصاالح بیتصاو نیو همچنا 1909در ساال  یشرکت اتیقانون مال بیتصو با

 نیاد. با اش لیفدرال تهد یاتینظام مال یمد به بخش دائمبر درآ اتی، مال1913در  یقانون اساس

جناگ  یطبر اموال بود.  اتیدوم، مال یاز جنگ جهان شیپ یاتیمال یدرآمدها یحال، منهع اصل

ر با اتیاموجاب شاد تاا مال %38باه  %19ها از بر درآمد شرکت اتینرخ مال شافزای دوم یجهان

د تعادا شیو افازا یدوم، توساعه اقتصااد ی. به دنهاال جناگ جهاانابدی یشتریب تیدرآمد اهم

ارد کاردن وامر منجر باه  نی. اافتندی تیسود هر سهم اهم رینظ ییارهایسهامداران رخ داد و مع

ماد بار درآ اتیامال یریگبار انادازه دیتأک .دیگرد ترسهیارائه ارقام سود قابل مقا یبرا ییفشارها

 یهاهیارو تاهیدوران باود. کم نیاا یساود طا یریگدرباره اندازه یعموم یمنعکک کننده نگران

د. شاباه آن اعطاا  هیانیصدور ب اری، اخت1938شکل گرفت و در سال  1936در سال  یحسابدار

 صیتخصا یباه مساأله تنمنتشر شد که شامل پرداخ 1939در سال  تهیکم نیا یهیانیب نیاول

بار  ده در حاوزه مالیااتهاای انجاام شاترین پژوهش، برخی از مهم1جدول شماره  بود. اتیمال

 دهد.های زمانی بطور خالصه نشان میدوره –درآمد را به تفکیک رویکردها 
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 : خالصه پیشینه پژوهش1جدول 

 FASB عصر

 1973 -تا کنون 

 APB عصر

1973 - 1959 

 CAP عصر

1959 - 1936 
 رویکرد

 1983 -دِنت  رزنفیلد و

 1963 –فرمگن 

درینک واتر و ادواردز 

- 1965 

 عدم تخصیص 1958 - دیویدسن

 1974 –ویلر و گالیارت 

 1981 –نِیر و ویگانت 
 تخصیص جزئی 1959 -پاول  

 1974 –بیرمن و دیکمن 

 1983 –دفلیز 

 1962 –دریک 

 1963 -بیرمن 
 روش خالص از مالیات 

 انتقالی روش 1957 –شیلد  1963 -هیکک  1990 –رزنفیلد 

 روش بدهی 1957 –مونیتز   1987 –نرنهرگ 

 1976 – گرال و لمکه

 1986 –کیسینجر 

 1963 –ترامهل 

 1966 – پری

 1966 -بلک 

 های ترکیهیروش 

 

پردازد می های فوق، جریانی از پژوهش ها در حسابداری مالی به این مهمعالوه بر پژوهش

رکت را شرزش های انتقالی ابزاری برای مدیریت سود هستند یا توانایی تعیین اکه آیا مالیات

 کنندها کمک میکنندگان صورتهای مالی در ارزیابی وضعیت مالی شرکتداشته و به استفاده

به رویکرد  ها این است که با توجهساز این دسته از پژوهش(. زمینه2021)گورلیتز و دابلر، 

نده دهشاننهای انتقالی ، مالیات12ی شماره حسابدار یالمللنیاستاندارد ب پذیرفته شده در

الی ری متحمل هزینه یا پرداخت نقدی محتمل مالیات در آینده هستند و بنابراین، حسابدا

ر و برووِهای انتقالی مستلزم برآورد میزان عدم قطعیت و قضاوت مدیریت است)برای مالیات

دهد ارقام های انجام شده دراین حوزه نشان می(. نتایج بسیاری از پژوهش2018ناردینگ، 

اومان و شاو، ب؛ 2014تقالی با ارزش شرکت در ارتهاطند) مانند، هانلون و همکاران، مالیات ان

کاران (. همچنین، نتیجه پژوهش انجام شده توسط میر و هم2016؛ جانستون و کاچر، 2016

یاتی ه مالبینی مالیات پرداختی آتی و هزیندهد مهالغ مالیات انتقالی پیش( نشان می2021)

 خشد.بآتی را بههود می
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 شناسي پژوهش. روش3

 رد درآماد بار مالیات حسابداری مناسب چارچوب: از است عهارت پژوهش این اصلی سوال

ن رویکارد و بنابراین، هدح از انجام پژوهش، پاسخگویی به سوال فاوق و یاافت؟ است کدام ایران

 نیاا ، زیارااستی قضاوت ینمونه بردار مناسب حسابداری مالیات بر درآمد، با استفاده از رویکرد

د از افرا که الزم است یبدست آوردن اطالعات یبرا توانیاست که م یریگنمونه وهیتنها ش وهیش

 هند، موردداطالعات مورد نظر را ارائه  توانندیعلم و دانش مربوطه هستند و م یدارا که یخاص

 ساو یک زا، هدح منظر از حاضر سوال پژوهش(. 1395فرد و همکاران،  ییاستفاده قرار داد)دانا

 بنای)گیردمی قرار اکتشافی هایپژوهش گروه در، دیگر سوی از و توصیفی هایپژوهش زمره در

 کاه گیاردمی انجام زمانی اکتشافی پژوهش(. 1389، نیاحافظ از نقل به؛ 1396، همکاران و مهد

 در العااتیاط یاا ندارد وجود زیادی اطالعات، است رو روبه آن با پژوهشگر که ایپدیده مورد در

 راختیاا در، اناد شاده حال گذشاته در پژوهشای موضوعات یا مشابه مسائل که چگونهاین مورد

 در کاه شاوندمی انجاام ایمساأله ماهیت بهتر درک برای اکتشافی مطالعات، حقیقت در. ندارد

 زا یکای(. 1395، همکااران و فارد دانایی)اسات شاده انجاام اندکی بسیار هایبررسی آن مورد

. باشادمی ناوع ایان از نیاز حاضار پاژوهش که است پیمایش، پژوهشی هایاستراتژیترین رایج

 باه هااآن پاسا  طریا  از ماردم عقایاد و باورهاا، هانگرش یمطالعه برای برای عموماً پیمایش

 ردماو ابزارهای مجموعه و( 1396، همکاران و مهد بنی)شودمی استفاده شده مطرح هایپرسش

، ارمندسااخت مصاحهه، پرسشنامه از عهارتند پژوهش نوع این در هاداده گردآوری جهت استفاده

 یاک هشپژو این، اجرا ینتیجه منظر از(. 1394، نایهی)محتوا تحلیل و مشاهده، عمی  مصاحهه

 رد مطارح مسأله( چند یا)یک به پاس  جهت در تالشی زیرا، شودمی محسوب کاربردی پژوهش

 . است واقعی دنیای

ها و برحسب ماهیت سوال پیش رو، از ابزار پرسشانامه آوری دادههمچنین، به منظور جمع

استفاده شده است. در پژوهش حاضر، جهت پاسخگویی باه ساوال اصالی پاژوهش در خصاوص 

چااارچوب مناسااب حسااابداری مالیااات باار درآمااد در ایااران، از اباازار پرسشاانامه الکترونیااک و 

به منظور طراحای پرسشانامه ار محدود بهره گرفته شده است. پرسشنامه حضوری در موارد بسی

در این پژوهش، محق  ابتدا به مطالعه متون معتهر در زمیناه روشاهای حساابداری مالیاات بار 

هاا و دیادگاه ها، از نقا  قوت و ضعف هر یک از آندرآمد پرداخته تا ضمن آشنایی با انواع روش
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یابد. سپک، با تکیه بر ادبیات پژوهش و نظر متخصصین  منتقدان و طرفداران هر رویکرد آگاهی

های پرسشنامه شده اسات. پرسشانامه حاصال شاامل مقدماه، حسابداری، اقدام به تدوین گویه

ای )نظیر سن، جنک، سطح تحصیالت، تخصاص و ساابقه کاار(، و ساه بخاش متغیرهای زمینه

 شااملها، گزاره اول باشد. بخشمیهای مربو  به موضوع اصلی پژوهش مجزا در خصوص گزاره

 بار مالیاات تخصایص عدم یا تخصیص خصوص در پاسخگویان دیدگاه سنجش جهت گویه 30

 تاا موافا  کاامال از گاناهپنج لیکرت طیف یک در را خود نظر باید پاسخگو افراد که است درآمد

 دیادگاه سانجش جهات گویاه 46 شااملهاا، گزاره دوم بخاش .نمایناد مشخص مخالف کامال

 نظیار) مختلاف هایجنهاه از درآماد بار مالیات حسابداری رویکردهای خصوص در پاسخگویان

 مقابال در ایترازنامه رویکرد، مالیات از خالص رویکرد، جزئی تخصیص مقابل در جامع تخصیص

 لیکارت طیاف یاک قالاب در هاپاسا  ارائاه، اول بخاش مشاابه که است( زیانی و سود رویکرد

 کااهش جهات کاه اسات ذکار شاایان. است پذیرامکان مخالف کامال تا مواف  کامال از گانهپنج

اند. نشاده تفکیاک یکادیگر از مختلف رویکردهای به مربو  هایگزاره، دهندگانپاس  سوگیری

 ترکیهای رویکاردی اساتخراج امکاان کاه اندشاده طراحی نحوی به هاگزاره از برخی، همچنین

 در پاساخگویان دیادگاه سانجش جهات گویاه 13 شاملها، گزاره سوم بخش .باشد پذیر امکان

 مشاابه کاه است مالی هایصورت در درآمد بر مالیات به مربو  اطالعات افشای و ارائه خصوص

 مخاالف کاامال تا مواف  کامال از گانهپنج لیکرت طیف یک قالب در هاپاس  ارائه، قهل هایبخش

 است. 1397و  1396دوره زمانی این پژوهش نیز سال  .است پذیرامکان
 

 جامعه و نمونه آماری. 1-3

 مقااطع آموختگاان دانش شامل آماری جامعه، حاضر پژوهش تخصصی موضوع به توجه با

. اسات ها(حسابداری )و ازجمله اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه دکتری و ارشد کارشناسی

 ناوع این در. گردید استفاده قضاوتی بردارینمونه رویکرد از، فوق جامعه از گیرینمونه منظور به

 هدفمناد بارداری نمونه از ایشاخه زیر و غیراحتمالی هایبردارینمونه جمله از که بردارینمونه

 قارار موقعیات بهترین در، نیاز مورد اطالعات برای که شوندمی انتخاب نمونه برای افرادی، است

 کاه گیاردمی قارار اساتفاده ماورد هنگامی قضاوتی برداری نمونه طرح، تر دقی  بیان به. دارند

 منظاور باه. هاساتآن جساتجوی در پژوهشاگر کاه انداطالعاتی دارای افراد از محدودی طهقه

 8 تعااداد و الکترونیکاای بصااورت پرسشاانامه 220 از باایشای، پرسشاانامه هااایداده گااردآوری
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 .گردید دریافت پرسشنامه 52 تعداد مجموع در که گردید توزیع حضوری بصورت پرسشنامه

 بادون یراز نمود حاصل اطمینان آن پایایی و روایی از باید، پرسشنامه از استفاده صورت در

 اتکاایی قابال یجنتاا آن کارگیری به، پرسشنامه( اعتماد قابلیت)  پایایی و( اعتهار) روایی ارزیابی

 ایاو  یلفاد وهیپرسشنامه معموال با ش ییروا یبررس (.1396، همکاران و مهد بنی)کندنمی ارائه

س، کارشنا یصورت که تعداد نی؛ به ا ردیگینظران صورت ماز کارشناسان و صاحب ینظرخواه

ن آناا اریاو سپک، پرسشانامه در اخت گرددیم ییشناسا یتخصص نهیاستاد و صاحب نظر در زم

را باه  مفهاوم مادنظر تواننادیم شانامهساواالت پرس ایکه آ شودیها سوال مقرار گرفته و از آن

 (.1395مهد و همکاران،  ی)بنندینما انیب یخوب

اده دقارار  ینفر از صاحب نظران رشته حساابدار 7 اریپژوهش حاضر، پرسشنامه در اخت در

شاده،  تافایدر یِاصاالح شانهاداتی. پک از اِعمال پدیگرد افتیدر شانینفر از ا 5شد و نظرات 

از  ،شپاژوه یرهاایاز متغ کیاگیری هار انادازه ی. به عالوه، بارادیگرد عیتوز ییپرسشنامه نها

 .دهدیم شیپرسشنامه را افزا ییروا ز،یکار ن نیاستفاده شد که ا ختلفسوال م نیچند

 ییاهاآزماون   یاشده با پرسشانامه، معماوال از طر یگردآور یهاابزار داده ییایپا یبررس

 نیبا یدرونا یکرونهاخ بر همهساتگ یآلفا .ردیگیصورت م یعامل لیکرونهاخ و تحل یمانند آلفا

)  یاناهیزگساواالت چناد  ی( باراری)بله و خ یانهیدارد و عالوه بر سواالت دو گز دیسواالت تأک

 1تاا  0 نیمثهات و با دیاکرونهااخ با یمقدار آلفا .ردیگیمورد استفاده قرار م زی( نکرتیل فیط

 پایاایی، شادبا 7/0 مساوی یاتر بزرگ متغیر هر به مربو  سواالت برای آلفا مقدار چنانچه. باشد

 ازای به و توسطم حد در پایایی، باشد 7/0 تا 5/0 بین آلفا مقدار اگر و؛ دارد قرار مطلوبی حد در

پایاایی یابی . نتایج ارز(1396، همکاران و مهد بنی) بود خواهد ضعیف پایایی 5/0 از کمتر آلفای

 ها در ادامه ارائه گردیده است.و همچنین تحلیل داده

 

 روش تجزیه و تحلیل داده ها. 2-3

. تاس شده استفاده تایی پنج لیکرت طیف از، حاضر پژوهش در شده طراحی پرسشنامه در

 :گردید استفاده زیر قاعده از، لیکرت طیف هایگزینه( کدگذاری) سازیکمی منظور به

 ترتیب به 5 تا 1 اعداد، است بررسی مورد متغیر تایید بیانگر مواف  پاس  که سواالتی در -

 تخصایص موافا  کاامال و موافا  حدی تا، نظر بی، مخالف حدی تا، مخالف کامال هایپاس  به
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 .یافت

 باه 5 تاا 1 اعاداد، اسات بررسای ماورد متغیر تایید بیانگر مخالف پاس  که سواالتی در -

 لفمخاا کاامال و مخاالف حادی تاا، نظار بای، مواف  حدی تا، مواف  کامال هایپاس  به ترتیب

 .یافت تخصیص

 ارزیابی لیهاو نمونه 20 مهنای بر کرونهاخ آلفای، پرسشنامه پایایی ارزیابی منظور به، سپک

 :است زیر جدول شرح به آن نتایج که، گردید

 

 آلفای کرونباخنامه با استفاده از : نتایج ارزیابي پایایي پرسش2جدول 

 موضوع مورد بررسی پرسشنامه
 تعداد

 گویه ها 
 شماره سواالت

آلفای 

 کرونهاخ

بخش اول 

 گزاره ها
 89/0 30الی  1 30 تخصیص یا عدم تخصیص مالیات بر درآمد

بخش دوم 

 گزاره ها

 772/0 9الی  1 9 رویکرد خالص از مالیات

 755/0 22و  12 2 های انتقالیتنزیل یا عدم تنزیل مالیات

 714/0 24الی  18 7 تخصیص جامع در مقابل تخصیص جزئی

 - 21/2 25و  17، 14، 13 4 ای در مقابل سود و زیانیرویکرد ترازنامه

 647/0 43و  33الی  31 4 رویکرد ترکیهی یا واحد

مه گیری اقالمی که ابتدا در اظهارنااندازهنرخ 

 یابندانعکاس می
 909/0 40و  39، 37 3

های گیری اقالمی که ابتدا در صورتاندازهنرخ 

 یابندمالی انعکاس می
 702/0 41و  38، 35 3

 

 دوم بخاش هایزیرمجموعاه اکثار، همچنین و هاگزاره اول بخش پایایی، فوق جدول طه 

 در پاسخگویان دیدگاه ارزیابی خصوص در. دارد قرار مطلوبی حد در و بوده 7/0 از بیش هاگزاره

 رویکارد) زیاانی و ساود رویکارد مقابال در( ماوقتی هاایتفاوت) ایترازناماه رویکارد خصوص

 باین منفای همهساتگی از نشاان کاه گشات منفای رقمای کرونهااخ آلفای(، زمانی هایتفاوت

 انجام درستی به هاپاس  که کدینگاین به توجه با. دارد نامهرده سوال 4 به شده داده هایپاس 

 اداماه در، ترتیاب ایان باه. گردید حذح هاتحلیل از 25 و 17، 13 سوال سه ناچار به، بود شده
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 انجاام 14 ساوال از اساتفاده باا تنهاا مربوطه موضوع خصوص در نظران صاحب دیدگاه ارزیابی

 بخاش ساواالت همچناین و دوم بخاش سواالت که سایراین به توجه با، عالوه به. گرفت خواهد

، گیرنادمی قارار بررسای و تحلیال ماورد جداگاناه بصورت یک هر(، افشا و ارائه)  هاگزاره سوم

 ساواالت از بخش آن برای ابتدا، پژوهش این در .ندارد مصداق هاآن برای کرونهاخ آلفای بررسی

 معیاار، بناابراین و گیرندمی قرار تحلیل مورد شانوابسته سواالت همراه به و ترکیهی بصورت که

 مرکاب گردیاد، نمارات ارائه و در جدول فوق محاسهه هاآن پایایی بررسی جهت کرونهاخ آلفای

 باا همچناین و ای محساوب شادهفاصاله متغیر عنوان به نمرات آن گرفتن نظر در با و محاسهه

 در. گارددمی اساتفاده هااپارامتریک بارای تحلیال آن فنون از، جامعه توزیع بودن نرمال فرض

 عناوان به، گیرندمی قرار ارزیابی مورد منفرد و جداگانه صورت به که سواالتی سایر پاس ، مقابل

 .انادشاده تحلیال و تجزیاه ناپارامتریاک فناون از استفاده با و شده گرفته نظر در ایرتهه متغیر

 خصاوص در. شاودمی ارائاه اساتنهاطی آماار و توصیفی آمار بخش دو در سواالت آماری تحلیل

 گارایش عنوان به میانه، تجمعی درصد، فراوانی جدول ارائه با هاداده توصیفای، رتهه متغیرهای

 توصایف، مقابال در. گیاردمی انجاام پراکنادگی شااخص عناوان باه دامناه وهاا، داده مرکزی

 مرکازی گارایش عناوان باه میاانگین، تجمعای درصد، فراوانی جدول ارائه با ایرتهه متغیرهای

، ناایهی)گیردمی انجاام پراکنادگی هایشااخص عناوان باه معیاار انحاراح و واریانک وها، داده

 دو آزماون از اساتفاده بااای، رتهاه متغیار باا ساواالتی از استنتاج و استنها ، عالوه به(. 1394

 .پاذیردمی انجام جامعه یک میانگین آزمون از استفاده با ایفاصله هایداده استنها  وای، جمله

 خاواهیممی که رودمی کار به زمانی، شودمی خوانده نسهت آزمون گاهی که، ایجمله دو آزمون

 حادی تاا، نظار بای هایپاسا  نسهت، پژوهش این در. کنیم بررسی جامعه در را خاصی نسهت

 6/0 نظار مورد نسهت، ترتیب این به و شده سنجدیده سوال هر پاس  در مخالف کامال و مخالف

 بارای نیاز جامعاه یاک میاانگین آزماون. شاودمی گرفتاه نظار در( گزیناه پنج از گزینه سه) 

 یگزیناه)  3 از بیشاتر جامعاه میانگین که آیااین بررسی هدح با و( ایفاصله) کمی متغیرهای

 .گیردمی انجام خیر یا است( نظربی

 

 های پژوهش. یافته4

باا آن هاای مارتهط و آزماون گونه که بیان گردید؛ در این پژوهش از ابزار پرسشنامههمان

ها کاه یاک هادح مشاخص را ها استفاده شد. در این راستا هر دسته از گزارهجهت تحلیل داده
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هاای دادند، به صورت جداگانه ماورد بررسای قارار گرفتاه و کلیاه آزمونمورد سنجش قرار می

هاا( بکارگرفتاه شاد. ها )بسته به پارامتریک یاا ناپاامتریاک باودن آنآماری مرتهط در مورد آن

 ای به صورت ذیل بود:ای از وضعیت متغیرهای زمینههخالص

 دهند.یل مینفر را آقایان تشک 36نفر را بانوان و  16ه، دهندپاس  52از مجموع  جنسیت:

درصد از  56سال بوده و حدود  63سال تا  24دامنه سن پاسخگویان بین  سن:

 سال سن داشتند. 33سال و کمتر از  26دهندگان بیش از پاس 

از  %13ه و ساله بود 6درصد پاسخگویان دارای سابقه کار حداکثر  60بیش از  سابقه کار:

 باشند.سال می 18ها دارای سابقه کاری بیش از آن

یاز در ننفار  21ها بوده و نفر از پاسخگویان از اعضای هیئت علمی دانشگاه 15تخصص ها: 

در  نفار 9ن، ها، اشتغال داشاته اناد.همچنییها و کارگزارنهادهای مالی بازار سرمایه، نظیر بانک

جاه باه باشند. با تونفر در زمینه حسابدار رسمی دارای تخصص می 6زمینه حسابرسی داخلی و 

که برخی پاسخگویان در چنادین حاوزه مختلاف دارای تخصاص هساتند، مجماوع فراوانای این

 باشد.یممورد  71برابر با ) تعداد پاسخگویان( و  52های این متغیر زمینه ای بیش از پاس 

 در گویانپاسا  دیادگاه سانجش جهت ایگزینه پنج یگویه 30 شاملها گزاره اول بخش

 رد گیاری که نتیجهاین به توجه با. باشدمی درآمد بر مالیات تخصیص عدم یا تخصیص خصوص

 وعمجما بارای ابتادا، گیاردمی انجام تجمیعی بصورت سواالت تمامی پاس  مهنای بر بخش این

 گاذارینام هادح متغیار عناوان باا و محاساهه( میاانگین) مرکب اینمره گوپاس  هرهای پاس 

اوانای توزیاع فر .گرفات انجاام حاصله ارقام مهنای بر استنهاطی و توصیفی تحلیل سپک؛ گردید

هاا آن در های توصایف دادهمتغیر هدح به همراه درصد فراوانی، درصد تجمعی و سایر شااخص

نماره )طه  اطالعات موجود، کمترین میانگین نظارات  قابل مشاهده است. 4و  3جداول شماره 

های اسا پاست. همچنین، تنهاا میاانگین  87/4و بیشترین میانگین برابر با  73/2مرکب( برابر 

ف یا تا حدی باشد، بدین معنا که این افراد در مجموع مخالمی 3پنج نفر از پاسخگویان کمتر از 

ا باهقه وسط طاند. به عالوه، بیشترین میزان فراوانی در مخالف با تخصیص مالیات بر درآمد بوده

 بود. 4تا  5/3ی مرکب بین نمره
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 های پرسشنامهاره: توزیع فراواني متغیر هدف بخش اول گز3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های پرسشنامههای توصیفي متغیر هدف بخش اول گزاره: آماره4جدول 

های آماری مطرح در بخاش اول با توجه به موضوع مورد بررسی، فرضیه پژوهشی و فرضیه

 پرسشنامه بدین شرح است:

 .مواف  هستندهای مالی حسابداران با تخصیص مالیات بر درآمد در صورتفرضیه پژوهشي: 

μاست) 3مساوی  –تر ها کوچک(: میانگین پاس 𝐻0فرضیه صفر) ≤ 3 .) 

μاست) 3تر از ها بزرگ(: میانگین پاس 𝐻1فرضیه مقابل) >  ()ادعا( 3

فراوانی درصد معتبر درصد تجمعی

Valid <۳ 5 9.6 9.6

۳ - ۳.۵ 13 25 34.6

۳.۵ - ۴ 20 38.5 73.1

۴ - ۴.۵ 8 15.4 88.5

۴.۵ - ۵ 6 11.5 100

کل 52 100

متغیر هدف

آماره انحراف معیار

3.74 0.08

حد پایینی 3.58

حد باالیی 3.90

3.67

0.33

0.57

2.73

4.87

2.13

0.90

0.40 0.33

-0.61 0.65

آماره های توصیفی

متغیر هدف میانگین

فاصله اطمینان 95% از 

میانگین

میانه

واریانس

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

دامنه

دامنه میان چارکی

ضریب چولگی

ضریب کشیدگی
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با توجه به شود. ( استفاده میt-testبرای آزمون فرضیه فوق از آزمون میانگین یک جامعه )

 ه،یضااز آزماون فر شیشود، پمحسوب می کیآمار پارامتر یهاآزمون از جمله آزمون نیکه ااین

ا مهام با نیاا اسات. یضارور یماورد بررسا یها در جامعه آمارداده عینرمال بودن توز یبررس

کاه  گارددانجام می 13لکیو – رویشاپو ( KS) رنوحاسمی –کولموگوروح  هایآزمون یریبکارگ

 قابل مشاهده است: 5نتایج آن در جدول شماره 

 

 ( KS) رنوفاسمی –آزمون کولموگوروف : نتیجه 5جدول 

 

 رنوحاسامی –کولموگاوروح  آزماون ی، معناادار%95 نانیکه در سطح اطمبا توجه به این

 یسات)بنباه نرماال ا کینزد ایها نرمال داده عیشود و توزنمی صفر رد هیاست، فرض %5از  شیب

مویاد  نیاز ویلاک -نتایج آزمون شاپیرو (. 1394 ،یومیو فعال ق ی؛ مومن1395مهد و همکاران، 

 نرمال بودن توزیع متغیر هدح است.

ش یابد ی تصادفی افزایی نمونهی آماری، هر چه اندازهشایان ذکر است که برای هر جامعه

ی احتمااالت، شود. این موضاوع در آماار و نظریاهتوزیع نمونه به سمت توزیع نرمال نزدیک می

ی مورد بررسای باه نام دارد. بنابراین، چنانچه تعداد مشاهدات در نمونه 14ی حد مرکزیقضیه

 عاه نرماالشود و حتی اگار جامها به توزیع نرمال نزدیک میمیزان کافی زیاد باشد، توزیع داده

ناابع (. م1395هاای پارامتریاک اساتفاده کرد)بنای مهاد و همکااران، توان از آزموننهاشد، می

همکااران،  مشاهده عنوان نموده اند) بنی مهاد و 30اد مشاهدات را باالی مختلف زیاد بودن تعد

هاای پاژوهش باا توجاه باه تعاداد داده ب،یاترت نیبه ا(. 1387؛ به نقل از آذر و مومنی، 1395

 جیاها و ارائه نتابخش ریدر سا یجامعه آمار یهاداده عیآزمون نرمال بودن توز یحاضر، از بررس

 د.شومی یمربوطه خوددار

 اجارا جامعه میانگین آزمون، پارامتریک آمار هایآزمون زیربنای فرض برقراری با، در ادامه

 آمده است: 6شد که نتایج آن در جدول شماره 

آماره درجه آزادی معناداری آماره درجه آزادی معناداری

متغیر هدف .114 52 .091 .958 52 .065

کولموگوروف - اسمیرنف شاپیرو- ویلک

آزمون نرمال بودن
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 میانگین جامعه برای متغیر هدف بخش اول پرسشنامهآزمون : نتیجه 6جدول 

 

 نااداریمع و، 51 عدد آزادی درجه، 249/9 عدد آزمون آماره مقدار، آزمون نتایج اساس بر

، ساتا %5 از کمتار هادح متغیار معنااداری آنکاه دلیل به. به دست آمد 00/0 برابر دنهاله یک

 هادح یرمتغ که مقدار شودمی برداشت چنین و شده رد 3 عدد باها داده میانگین برابری ادعای

 یاابیممی رد آن عالمات گرفتن نظر در و t ستون به مراجعه دارد. با 3 عدد با معناداری اختالح

 مهنی صفر فرضیه، ترتیب این به. است بیشتر 3 عدد از( ها داده میانگین) هدح متغیر مقدار که

 بـا نحسابدارا" که ادعا این و شده رد، است 3 مساوی – ترکوچکها پاس  که میانگیناین بر

 .دانست مردود تواننمی را "هستند موافق ماليهای صورت در درآمد بر مالیات تخصیص

در خصااوص  انیپاسااخگو دگاهیاجهاات ساانجش د هیاگو 46هااا، شااامل بخاش دوم گزاره

بال جاامع در مقا صیتخصا ریامختلف، نظ یهابر درآمد از جنهه اتیمال یحسابدار یکردهایرو

 و ،یانیاساود و ز کاردیدر مقابل رو یاترازنامه کردیرو ات،یخالص از مال کردیرو ،یجزئ صیتخص

 و باا محاساهه نماره یعایساواالت بصاورت تجم یبخش، برخ نیاست. در ا یهیترک یکردهایرو

ب مرکا متغیرهاای. گرفتنادقارار  یریاگ جهینت یمهنا یسواالت بصورت انفراد یمرکب، و برخ

 باشد:می 7جدول شماره بخش به شرح  نیشده در ا تعریف( نیانگی)م

 

 در بخش دوم پرسشنامه شده تعریف( نیانگیمرکب )م : متغیرهای7جدول 

 شماره سواالت هاتعداد گویه موضوع مورد بررسی نام متغیر مرکب

Net of Tax 9الی  1 9 رویکرد خالص از مالیات 

Discounting 22و  12 2 های انتقالیتنزیل یا عدم تنزیل مالیات 

Comprehensive 

Approach 
 24الی  18 7 تخصیص جامع در مقابل تخصیص جزئی

Compound 43، و 33الی  31 4 رویکرد ترکیهی یا واحد 

حد پایین حد باال

TargetVariable 9.249 51 .000 .000 .73654 .5767 .8964

Test Value = 3

متغیر t درجه آزادی
معناداری 

دو دنهاله

معناداری 

یک دنهاله

اختالح با 

میانگین

فاصله اطمینان 95 %
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 شماره سواالت هاتعداد گویه موضوع مورد بررسی نام متغیر مرکب

TEBL rate 
گیری اقالمی که ابتدا در اندازهنرخ 

 یابنداظهارنامه انعکاس می
 40و  39، 37 3

BETL rate 
گیری اقالمی که ابتدا در اندازهنرخ 

 یابندهای مالی انعکاس میصورت
 41و  38، 35 3

 

 تیاقابال ر  8شاماره بخاش در جادول  نیمرکب ا یرهایتمام متغ یفیهای توصشاخص

 است.

 های توصیفي متغیرهای هدف در بخش دوم پرسشنامه: آماره8جدول 

 

 ندشادواقاع  یریاگ جهینت یشده و مهنا لیو تحل هیتجز یکه به صورت انفراد ییها هیگو

. 46 و 45، 44، 42، 36، 34، 30، 29، 28، 27، 26، 14، 11، 10های شااماره هیااعهارتنااد از گو

 ،یراواناف عیاهستند، ارائاه توز یرتهه ا اسیمق یها که داراهیگو نیپاس  ا یفیتوص لیتحل یبرا

 . سودمند است انهیو م یعدرصد تجم

 

 

 

 

آماره
انحراح 

معیار
آماره

انحراح 

معیار
آماره

انحراح 

معیار
آماره

انحراح 

معیار
آماره

انحراح 

معیار
آماره

انحراح 

معیار

2.28 0.10 3.77 0.14 3.50 0.09 3.34 0.12 3.69 0.13 3.67 0.14

حد پایینی 2.08 3.48 3.32 3.10 3.42 3.40

حد باالیی 2.48 4.06 3.68 3.57 3.95 3.95

2.44 4.00 3.29 3.50 3.67 3.67

0.51 1.09 0.41 0.71 0.91 0.99

0.72 1.05 0.64 0.84 0.96 0.99

1.00 1.00 2.43 1.75 1.00 1.00

3.33 5.00 4.71 4.75 5.00 5.00

2.33 4.00 2.29 3.00 4.00 4.00

1.33 1.88 1.00 1.25 1.33 1.17

-0.63 0.33 -0.72 0.33 0.54 0.33 -0.37 0.33 -0.50 0.33 -0.65 0.33

-1.07 0.65 0.25 0.65 -0.55 0.65 -0.90 0.65 0.05 0.65 0.51 0.65

ضریب چولگی

ضریب کشیدگی

واریانک

انحراح معیار

حداقل

حداکثر

دامنه

دامنه میان چارکی

BETL rate

آماره های توصیفي

میانگین

فاصله اطمینان 

%95 از میانگین

میانه

نام متغیر ) معیار مرکب( Net Of Tax Discounting
Comprehensiv

e Approach
Compound TEBL rate
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 : تحلیل توصیفي گویه چهاردهم بخش دوم پرسشنامه1شکل 

 

 صاوصخ در پاسخگویان دیدگاه که به ارزیابی 14برای نمونه، تحلیل توصیفی گویه شماره 

 (زمانی هایتفاوت رویکرد) زیانی و سود رویکرد مقابل در( موقتی هایتفاوت) ایترازنامه رویکرد

در  "باشاد:بادین شارح می 14 هیاگوانجام پذیرفت. متن  1اختصاص دارد، مطاب  شکل شماره 

ر نظار د یایدارا کیا یو حساابدار یاتیامال یتفاوت در مهنا دیبا ،یانتقال یهااتیمال ییشناسا

 "هر دوره. یهانهیدرآمدها و هز ییحاصل از شناسا یزمان یهاگرفته شود و نه صرفاً تفاوت

مواف   یدکامال مواف  و تا ح ینهیها به دو گزدرصد از پاس  6/84مطاب  نمودار فوق، 

 مواف  است. یتا حد ینهیگز زیها نداده انهیاختصاص داشته و م

 برای هر یک از متغیرهای مرکب بخش دوم جامعه میانگین نتایج حاصل از آزمون

آنکه  لیبه دلآمده است. طه  اطالعات درج شده در این جدول،  9پرسشنامه در جدول شماره 

رد  3ها با عدد داده نیانگیم یبرابر یاست، ادعا %5کمتر از  اتیخالص از مال ریمتغ یمعنادار

ها( از عدد داده نیانگی)م اتیلخالص از ما ریمقدار متغکه دهد نشان می tستون عالمت شده و 

 کمتر است. 3
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 میانگین جامعه برای متغیرهای مرکب در بخش دوم پرسشنامهآزمون : نتیجه 9جدول 

 

 ست راا 3 مساوی –تر ها کوچکپاس  نیانگیکه مبر این یصفر مهن هیفرض ب،یترت نیبه ا

فق موا اتیخالص از مال کردیحسابداران با رو"ادعا که  نیتوان مردود دانست و انمی

 با یارآماره آزمون اختالح معناددر خصوص سایر متغیرهای مرکب نیز  شود.رد می "هستند

سازد که مقادیر و در نظر گرفتن عالمت آن روشن می tمراجعه به ستون رد لکن، دا 3عدد 

حسابداران  استنها  نمود که نیتوان چنیمبیشتر است. به این ترتیب،  3از عدد  مرکبمتغیر 

ا بین، رویکردهای تنزیل مالیات انتقالی، تخصیص جامع و ترکیهی مواف  هستند. همچن با

و  یاتیلنامه ماظهارکه ابتدا در ا ییها نهیمرتهط با درآمدها و هز یانتقال یهااتیگیری مالاندازه

های خ) نریفعل یاتیهای مالفاده از نرخشوند، با استمی ییشناسا یهای مالسپک در صورت

گیری اندازها بو همچنین، ( یاتیقابل اِعمال در زمان انعکاس اقالم در اظهارنامه مال یاتیمال

پک در و س یمال یهاکه ابتدا در صورت ییها نهیمرتهط با درآمدها و هز یهای انتقالاتیمال

 یاتیهای مالرخ) نیآت یاتیمال یهابا استفاده از برآورد نرخ شوند،یم ییشناسا یاتیاظهارنامه مال

 گردید. ت( موافقیاتیقابل اِعمال در زمان انعکاس اقالم در اظهارنامه مال

 فاده ازاست ها بصورت انفرادی بررسی شدند، باکلیه سواالتی که در بخش دوم و سوم گزاره

 سواالت ز ایناهای آماری مربو  به هر یک فرضیهای مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمون دو جمله

 به شرح زیر است:

حد پایین حد باال

Net Of Tax -7.232 51 .000 .000 -.71795 -.9172 -.5187

Discounting 5.306 51 .000 .000 .76923 .4782 1.0603

Comprehensive 

Approach
5.619 51 .000 .000 0.500 .3214 .6786

Compound 2.889 51 .006 .003 0.337 .1027 .5704

TEBLrate 5.178 51 .000 .000 0.686 .4200 .9518

BETLrate 4.886 51 .000 .000 0.673 .3965 .9496

Test Value = 3

متغیر t
درجه 

آزادی

معناداری 

دو دنهاله

معناداری 

یک دنهاله

اختالح با 

میانگین

فاصله اطمینان 95 %
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𝑃 :(𝐻0فرضیه صفر) ≥  .  )عدم موافقت با متن گویه( 0.6

𝑃) :(𝐻1فرضیه مقابل) <  (. )موافقت با متن گویه( )ادعا( 0.6

در  یه اترازنام کردیدرباره رو انیپاسخگو دگاهیسنجش دهمانطور که پیشتر اشاره شد، 

ر دایج آن ه نتانجام شد ک چهاردهم یهیهای گوپاس  یابیتنها با ارزی انیسود و ز کردیمقابل رو

 آمده است: 10جدول شماره 
 

 ای گویه چهاردهم: نتایج آزمون دو جمله10جدول 

 

 یده برابوده و نسهت مشاهده ش %5آزمون کمتر از  ریمتغ یکه معناداربا توجه به این

ابداران موافقت حس"بر  یمقابل مهن هیصفر رد شده و فرض هیاست، فرض 2/0گروه اول معادل 

 گردد.می دییتأ "يبده - یيدارا کردیبا رو

فظ یل حهای تکی نیز به همین ترتیب مورد تحلیل قرار گرفتند، لکن به دلسایر گزاره

 شود. ، بسنده میدتأیید قرار گرفتنهایی که مورد گزارهصرفا به ارائه  11جدول شماره  ایجاز، در

 

 ایهای تایید شده پس از انجام آزمون دو جمله: گویه11جدول شماره 

 موضوع مورد بررسی پرسشنامه
شماره 

 سوال

نتیجه 

 آزمون

بخش دوم 

 هاگزاره

وره های مالی مقدم بر دها در صورتدر مورد درآمدهایی که دوره شناسایی آن

یرا زارد، داظهارنامه مالیاتی است، بدهی مالیاتی انتقالی وجود ها در انعکاس آن

 یجادافرآیند تحق  درآمد تحت اصول حسابداری کامل شده و بنابراین، رویداد 

 ی بدهی رخ داده استکننده

26 
تایید 

 شد

وره دبر  ها در اظهارنامه مالیاتی مقدمدر مورد درآمدهایی که دوره شناسایی آن

اسایی لی شنها در دفاتر مالی است، باید دارایی مالیاتی انتقاشناسایی آنتحق  و 

 کرد.

29 
تایید 

 شد

گروه ها تعداد
نسهت 

مشاهده شده

نسهتِ 

آزمون

معناداری 

یک دنهاله

گروه 1 <= 3 8 .2 .6 .000a

گروه 2 > 3 44 .8

کل 52 1.0

Binomial Test

آزمون دو جمله ای

Q 14
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 موضوع مورد بررسی پرسشنامه
شماره 

 سوال

نتیجه 

 آزمون

الی ری مهای انتقالی مربو  به هزینه هایی که برای اهداح حسابدامانده مالیات

جدید تیات شوند باید بابت تغییر در نرخ مالزودتر از اهداح مالیاتی شناسایی می

 ارائه شوند.

36 
 تایید

 شد

نافع ست مچنانچه مهنای مالیاتی دارایی بیش از بهای تمام شده آن باشد، بهتر ا

های شود، از بمربو  به مالیات بر درآمدهای آتی که در زمان تحصیل شناسایی می

 تمام شده دارایی کسر شود.

46 
تایید 

 شد

بخش سوم 

 هاگزاره

 جاری یرغ یا جاری مهنای بر بایستترازنامه می در انتقالی هایمالیات بندی طهقه

 .گیرد انجام شانوابسته بدهی یا دارایی بودن
1 

تایید 

 شد

 یستند،ن ارتها  در ترازنامه حسابهای از یک هی  با که انتقالی مالیاتی مهالغ

 موقتی، هایتفاوت انتظار مورد بازگشت) معکوس شدن( تاری  به توجه بایست بامی

 .شوند بندی طهقه غیرجاری یا جاری قالب در

2 
تایید 

 شد

 هایبدهی توسط که انتقالی مالیاتی هایدارایی از بخش آن بابت انهاشته باید سود

 . شود محدود توزیع برای اند، نشده داده پوشش انتقالی مالیاتی
3 

تایید 

 شد

 اساییشن است، محتمل آن تحق  که میزانی به انتقالی باید مالیاتی دارایی یک

 .خالص به صورت یعنی، شود؛
6 

تایید 

 شد

 محتمل که میزانی به و شده شناسایی بایستانتقالی می مالیاتی هایدارایی تمام

 شود. گرفته نظر در ارزشیابی ذخیره نیابند، تحق  هادارایی آن است
7 

تایید 

 شد

 اجزای اصلی هزینه ) درآمد ( مالیات باید به صورت جداگانه افشا شود.
8 

تایید 

 شد

ه حاسهارتها  میان هزینه )درآمد( مالیات و سود حسابداری به همراه مهنای م

 های مالیات قابل اِعمال باید افشا شود.نرخ
9 

تایید 

 شد

ر سای مالیات جاری و انتقالی منظور شده به حساب حقوق صاحهان سهام و اجزای

 اقالم سود و زیان جامع باید افشا شود.
10 

تایید 

 شد

وقف تیان های عملیاتی بخش متوقف شده و سود/ زمالیات انتقالی مربو  به فعالیت

 باید بطور جداگانه افشا شود.
11 

تایید 

 شد

 /موقتی فاوتهای مالیاتی انتقالی به تفکیک هر نوع تها و بدهیدر هر دوره، دارایی

 زمانی باید افشا شود.
12 

تایید 

 شد

د جاری یا قهلی متحمل زیان شده باشد، شواهچنانچه واحد تجاری در دوره 

 پشتیهان شناسایی دارایی مالیاتی انتقالی باید افشا شود.
13 

تایید 

 شد
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 گیری و پیشنهادها. نتیجه 5

 یدارچارچوب مناسب حسااب" موضوع پژوهش به در این، گردید بیان نیز قهال که همانطور

 هاین فرضایهنتایج حاصل از آزمو پرداخته شد. نظران صاحب نگاه از "رانیبر درآمد در ا اتیمال

 یورود عناوان باه توانادارائاه گردیاد، می 11و  10، 9، 6پاژوهش کاه در جاداول شاماره  این

 ایان ایجنتا مقایساه. گیارد قارار استفاده مورد ایران در استانداردگذار نهاد توسط گیریتصمیم

جاامع  ) رویکارد تخصایص 12شماره  المللیبین رویکرد پذیرفته شده در استاندارده با پژوهش

 متفااوت مالیااتیهاای نرخ از اساتفاده، ترکیهی رویکردهای ایجاد که دهدمی ای( نشانترازنامه

 و شاوندمی مانعکک ماالیهای در صاورت ساپک و مالیااتی اظهارنامه در ابتدا که اقالمی برای

 کاه اسات ماواردی اقاالم مالیاات انتقاالی، ازو همچنین، موافقت با تنزیل  افشا موارد، بالعکک

 صااحب کنناده نظارمنعکک باشد؛ که ایان اماریادشده می المللیبین استانداردهای با متفاوت

 .استانداردگذار باشد نهاد عمل راهنمای تواندمی و بوده کشور داخل نظران

 یاریبسادانش کام  :بوده است لیپژوهش به صورت ذ نیا یرو شیپ تیترین محدودمهم

 تیدودمحا جاادیبر درآمد که باعث ا اتیمال یاز بحث حسابدار یو حرفه ا یدانشگاه یاز اعضا

اساتاندارد در خصاوص  نهود پرسشانامه، نمودند لیشد که پرسشنامه را تکم یدر اندازه نمونه ا

 شااغل یحرفاه ا یکم اعضاا ییآشنا،مختلف یکردهایبر درآمد و سنجش رو اتیمال یحسابدار

هاای آتای . همچناین بارای پژوهشبار درآماد اتیامال یبا مهاحث حساابدار یاتیه مالدر حوز

بار  تایامال یاطالعات حسابدار ایشود که آ یبررس یانهاپژوهش جداگ شود که طیپیشنهاد می

تاوان دو دساته پاژوهش می نیاانجاام ا یباشاد. بارااستفاده کنندگان سودمند می یدرآمد برا

ساتفاده ا اریاباشاد را در اختنمی باشاد ومی یانتقال اتیاطالعات مال یکه حاو یهای مالصورت

ر با یخاود مهنا ماتیکنندگان در تصامدر اساتفاده ایاکاه آ نماود یکنندگان قرار داد و بررسا

 نیاشارکت از ا کیاعملکارد  یابیاو ارز یابیشرکت و ارزش کیفروش سهام  ای دیخر ،ینگهدار

 .ردیگیقرار م یرفتارهای پژوهشدر حوزه ها پژوهش نیا ر؟یخ ای ندینمایاطالعات استفاده م
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