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 ارشد کارشناسی نامه پایان اصالت نامه تعهد

 
 

 .............................نشجویی ره دااینجانب ......................... دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به شما

....... ....................................نوان ..تحت ع ......................... که در تاریخ ................ از پایان نامه خوددر رشته 

 عهد می شوم:سیله متدینوب ،با کسب نمره ......................... و درجه .................... دفاع نموده ام

وردهای ز دستاو در مواردی که اقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده این پایان نامه حاصل تح .1

ویه های ر و مطابق ضوابط علمی و پژوهشی دیگران )اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و ... ( استفاده نموده ام،

 موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست ذکر و درج کرده ام.

ه ها و دانشگا ر سایرپایان نامه قبال برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی )هم سطح، پایین تر یا باالتر( داین  .2

 موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.

و ...  اختراع ، ثبتچنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب .3

 م.نمای ز حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذاز این پایان نامه داشته باشم، ا

 انشگاهیاحد دوچنانچه در هر مقطع زمانی خالف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را بپذیرم و  .4

نه هیچ گو لی اممجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصی

 شت.ادعایی نخواهم دا

 خانوادگی ونام امن                                                                                                                          

 وامضا اریخت                                                                                                                         
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  : به تقدیم

                  الی بخصدو  مدن المللدی درک اسدتاندارد بدی تمام افرادی که حتی یک کلمه این پایان نامه می تواندد در                 

 را یاری نماید. مالیاتی، آنانموضوع 
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ایدن پدژوهش  ه و ارائدهقدردانی فراوان از استادان فاضل و اندیشمند آقایان دکتر تاالنه و جناب آقای جنگی که در تهی

 نهایت عنایت را به اینجانب مرحمت فرمودند.
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  دهیچک

رک زبان مشت نیا که ،یدارد به نام حسابدار یبه زبان مشترک ازیشده قطعا ن جادیا یو دهکده جهان یتجارت فعل روند

حث برجام از ب بخصوص بعد رانیباشد. در ا یم ییو پاسخگو تیجهت شفاف یالملل نیب کپارچهی یاستانداردها ازمندین

 دایپ یشتریتوجه ب تیلآن، قاب یافشا وهیبر درآمد و ش اتیمبحث مال ژهی( و بوIFRS) یالملل نیاستاندارد ب یاجرا ریتاث

 نیا یبررس جهیتپرسشنامه به آن پرداخته شده است. ن 96 قیاز طر یو روان یاز دو جهت مال قیتحق نیا یکرده که ط

رک مشت لستورالعمد کی یاجرا ،یاسیس ،یاقتصاد ،یدهد قطعا در صورت وجود بستر مناسب فرهنگ ینشان م قیتحق

پرداخت  تیضار نیضمن تام یاتیدر اظهارات مال شتریب ییو دقت و پاسخگو تیشفاف یتواند مبنا یم یاتیو مال یمال

 شود. یگذار خارج هیسرما شتریو جذب ب اتیکننده مال افتیکننده و در

 شتریب ییاجرا یررسب مندازیبار انجام شده است ن نیاول یندارد و برا یو سابقه قبل نهیشیپ چیه قیتحق نیازآنجا که ا اما

 91 یمتوال سه سال یط یشرکت بورس 30 یبود که با بررس یتر در پژوهش پرسشنامه ا قیدق یریگ جهینت لیجهت تکم

 تاینها  IFRS)یمبنا(ی و  بر اساس سود حسابدار یداخل یاتیمال نیقوان اساسبر  اتیدر دو قالب محاسبه مال 93تا 

 یم اتیالو کاهش پرداخت م شیدچار افزا یبه شکل کل تیبطور خالصه، شرکت ها بر اساس نوع فعال دیمشخص گرد

برو رو تایمال داختمحور با کاهش پر یموجود یپرداخت و شرکت ها شیمحور با افزا ییدارا یشوند که شرکت ها

 خواهند بود.

 یبررس ،مان ز ازمندین شتریب جیمرحله پاسخگو است و استنتاج نتا نیموجود تا ا طیشرا یط قیتحق نیاست ا یهیبد

 و بستر مناسب تر خواهد بود . شتریب

 

 

 : واژگان کلیدی

 ، ثبات ، قابلیت مقایسه  شفافیت ، پاسخگویی ، کتمان درآمد
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 فصل اول؛

 کلیات پژوهش

 مقدمه -1-1

 از یبه مجموعه ا یواقع ازین ،یزبان کسب و کار و تجارت است در دهکده جهان  ،ی که حسابدار ییاز آن جا

کند. به  فهیوظ انجام یالملل نیب یوجود دارد که در مقام زبان مشترک کسب و کارها یجهان یحسابدار یاستانداردها

شدن  یاست؛ جهان ریناپذ اجتناب یشدن امر یموجود تجارت و کسب و کار، جهان یها هیبا توجه به رو گر،یعبارت د

 هیخاص بازار سرما یازهایو ن ها تیبلکه حساس ست،ین گرانید یها دگاهید یبدون چون و چرا رشیپذ یبه معنا

 یشتریاعمال الزامات ب هیبازار سرما ازین حسب بر ،یاطالعات تیشفاف شی. به منظور افزاردیمورد توجه قرار گ دیکشور با

بازار  شتریهرچه بو پاسخگویی  یاطالعات تیشفاف موجب که یالملل نیب یاستانداردها یریبکارگ یاست. برا ازیمورد ن

کشور،  یو حسابرس یفعاالن حرفه حسابدار یتمام با مشارکت دیکشور شود، با یالملل نیب گاهیجا یو ارتقا هیسرما

شدن نشان  یارائه گردد. تجربه جهان یهدف نیبه چن یابیدست نهیبه یشود که در آن راهکارها لیتکم ینقشه راه مطلوب

ضابطه گذار و  یدولت، و سازمان ها ران،یهستند. در ا یو برطرف شدن تیاهم دهد فرصتها مهم اند و چالش ها، کم یم

 اریمخابرات، تجارت، و کسب وکار بس یساخت ریز یها شرفتیپ لی. امروزه به دلاند رفتهیپذ شدن را یناظر، جهان
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متقابل سازمان ها  یو همکار یهمفکر ازمندین یحسابدار یالملل نیب یاستاندارد ها یاست. اجرا شدهی متصل و جهان

 .iباشد یمی اتیسازمان بورس، و سازمان امور مال ،یجامعه حسابداران رسم ،یچون سازمان حسابرس یمرتبط ینهادها و

کالت مش دارند را یمل یحسابدار یها هیو روIFRS نیها حق انتخاب ب تمام شرکت ای یکه برخ ییدر کشورها

 ردیار بگکبه  اتیمال مشمول محاسبه درآمد یمتفاوت برا اسیدو مق تواندی شرکت م کی: شودی م داریپد یشتریب

ی ت براکن اسموضوع مم نیبود. ا خواهد اتیمحاسبه درآمد مشمول مال یدو نقطه شروع متفاوت برا یدارا نیبنابرا

ود ممکن وج نیا هستند، مشکل نباشد اما با یو پروژه و موضوعات متنوع حسابدار یمال نیقوان یکه دارا ییکشورها

 .شود داریپد یموضوعات خاص باشند مشکالت ای یحسابدار نیبر قوان یمتک یاتیمال یها هیکه رو یاست زمان

 

IFRS کوچک و متوسط یها شرکت یبرا SMEs 

 هیآنها ته یصلا اند و هدف نگارش شده تیذهن کیاستانداردها تنها با  عمده، IASC ی میقد تهیکم اتیدر سرتاسر ح

 تیفعال نیآغاز یها حال در سال نیبزرگ فهرست شده در بورس بوده است. با ا یها شرکت یقیتلف یمال یها صورت

IASB از یجهت نسخه مناسب ییها درخواست IFRS کوچک و موسسات متوسط یشرکت ها یبرا SMEs  ارائه

و کارکنان  هریمد اتیه یاز اعضا یاریبود که بس یدرحال نیا وآغاز نمود  2448خود را در سال  پروژه IASB. شد

افظت از هت محمنظور ج نیخود دور خواهد کرد. به هم یاصل فهیرا از وظ اتیه کار، نیارشد معتقد بودند که ا یفن

 میتقد IASBرهیمد اتیه سییگزارش خود را به ر میپروژه، مامور شد تا به طور مستق شرفتیپروژه عضو گزارشگر پ

 کند.



 

 
 ط

 

اف مصوب شده است، اهد یتمام یبرا IFRS که اتخاذ یجنوب یقایآفر ایو  وزلندیقبرس، ن ا،یمانند استرال ییدر کشورها

ار بکاهش  یبرا دیمف یاز بورس، راه خارجموسسات  ایکوچک و  یها شرکت درIFRS  ی ریممکن است به کارگ

 ها باشد.  شرکت نیا تیمسئول

خود مصوب  یقیتلف یمال یها صورت یتنها برا را IFRS کشورها مانند فرانسه و آلمان که یموضوع که چرا برخ نیا

ن نخواهد رعت روشسکشورها برقرار است، به  نیدر ا اتیو مال یحسابدار نیب یارتباط تنگاتنگ که نیاند، ضمن ا کرده

امر تا  نی. ادبو SMEبرای  IFRS از ینسخها یو استدالل برا یزن در چانه شرویاروپا پ سونیاوصاف کم نیشد. با ا

 .باشدی م ییپامشترک ارو یاتیمال یمبنا کیو پس از آن  یمشروط از حسابدار یاستانداردساز دگاهید انگریب یحدود

 یاج را به یلم نیوانقانتشار، هنوز  یو برا یمقاصد داخل یبرا ا،یانجام شده در دن یهای از حسابدار یاریبسدر واقع، 

ارد که وجود د یاریبسی است که هنوز موضوعات حسابدار یدر حال نیا رندیگی به کار م یالملل نیو قواعد ب نیقوان

وق و شهود، حقنام یهایی دارا یحسابدار موضوعات شامل نیبماند، ا یتاکنون باق یالملل نیب یها باعث شده تفاوت

 د، ازجملههستن یمل نیقوان یباعث ابقا یمتعدد لیدال .باشدی م یمال یو ابزارها نیقوان ریو سا یتعهدات بازنشستگ

با  یمل نیقوان شتریبطابق وجود دارد از جمله ت زین یبهتر لی. دال"گانهیب"و مقاومت در برابر نفوذ رییتغ یبرا لیعدم تما

 .iiدرآمد در هر کشور عیتوز و اتیمحاسبات مربوط به مال
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 بیان مسئله  -1-2

ی خواهد داشت. ، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی متفاوتی در پ جهانی سازی استانداردهای حسابداری پیامدهای اقتصادی

ت که اگر ین استدوین استانداردهای حسابداری از شرایط محیطی و اقتصادی هر جامعه متاثر می شود و اعتقاد بر ا

امدهای وز پیط اقتصادی داخلی کشورها تدوین نشود، ممکن است منجر به براستانداردهای حسابداری بر اساس شرای

بوده و  برخوردار الزم نامساعد شود. استفاده از استانداردهای حسابداری جامعه ای که در آن بازار سرمایه، از کارآمدی

ای  امعهفته، در جمالکیت بخش خصوصی در صنایع رشد نموده و تفکیک مالکیت از مدیریت به طور نسبی صورت گر

باتبع  دارد،نکه بازار سرمایه آن ضعیف، و تمرکز مالکیت در دستان دولت است و تفکیک مالکیت از مدیریت وجود 

 سودمند نخواهد بود.

ر داخل کشور مشارکت و سرمایه گذاری د با توجه به شرایط جدید سیاسی ایران )برجام( و حضور شرکتهای خارجی و

ی و شفافیت بیشتر ( به منظور افزایش سطح پاسخگویIFRSاستانداردهای گزارشگری مالی بین المللی )و نیاز به اجرای 

ین دو طرف مالیات دهنده و ب غیر مالی، آثار مالی و 12و متعاقبا بکار گیری و اجرای استاندارد مالیاتی بین المللی شماره 

 ین پژوهش مورد بررسی قرارمیگیرد.ان ایجاد میشود که طی ا مالیات گیرنده و عوامل متاثر از

بزرگترین چالش در بخش اجرای استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی ، بخش مالیاتی ان میباشد که به جهت بسته 

بودن درب های اقتصادی کشور ، محدود به سیاست های داخلی و متناسب با شرایط موجود بوده ، بنوعی که در 

مالیاتی بیشتر مد نظر بوده تا استانداردهای  بین المللی ، ازاین جهت نیز نیاز کمتری در محاسبه مالیات  ، قوانین 

بکارگیری استانداردها وجود داشته که بزودی تحت تاثیر شرایط جدید نیازمند تغییر منطبق با استانداردهای مذکور 

اسایی و ثبت مالیات انتقالی و همینطور شیوه خواهیم بود . ابعاد اجرای این استاندارد  بیشترین تاثیر را روی نحوه شن

افشای ان خواهد داشت بدیهی است افرایش یا کاهش مالیات قابل پرداخت تحت تاثیر تفاوتهای زمانی پرداخت قرار 
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میگیرد و قاعدتا بدلیل عدم تغییر نرخ و قوانین مالیاتی داخلی در تفاوتهای موقتی در مجموع تغییری حاصل نمیشود که 

دید ماحصل اتفاقات مذکور چه تاثیری در مقبولیت و باور دو طرف مالیات دهنده و مالیات گیرنده از جهت مالی و باید 

 روانی خواهد داشت.

 

 

 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق  -1-3

وجه ت با بهتر، یریگ میمکان تصما -فراهم نمودن  قیاز طر یخارج یها هیجذب سرما شیکشور و افزا سکیر کاهشـ 

 .یالملل نیبه استفاده از مورد توافق ب

 یبورسها در یرگذا هیبه سرما یگذارن در تنوع بخش هیکمک به سرما ،یالملل نیبورس ب لینمودن امکان تشک فراهمـ 

 .رانیدر بورس ا یخارجی متقابل شرکتها رشیکشورها و پذ ریشرکتها در بورس سا رشیمختلف جهان، امکان پذ

رتبه  ساتموس رینظ یالملل نیب یبهتر کسب و کار در کشور توسط نهادها یابیو امکان ارز سهیمقا تیقابل شیافزاـ 

 .یبند

 مختلف. یاستانداردها یبر مبنا یمال یصورتها هیته نهیدر زمان و هز ییجو صرفهـ 

ی کیفیت اطالعات و ارتقا تیشفاف شیجهت افزا XBRL -چون  ییهاینمودن امکان استفاده موثرتر از فناور فراهمـ 

 اطالعات . 

 .یالملل نیکشور از منظر ب یاطالعات تیشفاف گاهیجاـ 

 .یالملل نیاز تجربه و دانش ب استفادهـ 

 

 اهداف اساسی از انجام تحقیق  -1-4
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 ـ بررسی رویکرد اجرای استاندارد مالیاتی بین المللی و رویه های افشاء

 اجرای استاندارد مالیاتی بین المللیـ بررسی منفعت پذیری در رویه 

 ـ بررسی واقع گرایی در اظهارهای مالیاتی

 ـ بررسی رویه های اعتماد و جذب سرمایه

 ـ بررسی رویکرد کاهش زمان و هزینه

 عمومی  مالیات بر درآمد طی استاندارد بین المللی و بهره برداری از خدمات تناسب بین پرداخت ـ بررسی 

 

 ( Nی : )جامعه آمار -1-5

 جامعه آماری تحقیق حاضر را مدیران و کارشناسان حوزه حسابرسی و مالیات تشکیل می دهد.

 

 روش تجزیه و تحلیل داده ها -1-6

ه نمود. ستفادمعموالً برای تجزیه وتحلیل آماری اطالعات در یک تحقیق ، می توان از چند آزمون آماری مختلف ا

وان مواقع، ت ر ایندبنابراین الزم است در انتخاب آزمونها، منطق خاصی رعایت گردد. یکی از معیارهای مورد استفاده 

سیار بدرست است، احتمال   0H  مناسب است که وقتی آزمون است. بدین معنی که یک آزمون آماری در صورتی 

 (.124 ،1372یمی ،نادرست است، احتمال زیادی باشد که آن را رد نماید )کر  0Hضعیفی باشد که آن را رد کند و وقتی 

کنیک های از ت در این تحقیق به منظور آزمون فرضیات از روش های آمار توصیفی استفاده می شود. در مطالعه حاضر

 .استفاده می شود spssتحلیل همبستگی و تحلیل عاملی با کمک نرم افزار 

 فرضیه ها و سواالت تحقیق
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د. قیق می زنجه تحرکانه و علمی که برای نتیاصوالً فرضیه عبارتست از آنچه که محقق بدنبال آن می گردد یا حدس زی

ا گمان یحدس  یعنی پیشنهادی ارائه می دهد که می توان آن را در محک آزمایش علمی سنجید. فرضیه عبارت است از

 وزدیکترین نشخیص اندیشمندانه درباره ماهیت، چگونگی و روابط بین   پدیده ها، اشیاء و متغیرها که محقق را در ت

 (.  1377نماید) حافظ نیا،ن راه برای کشف مجهول کمک میمحتمل تری

 فرضیات تحقیق  -1-7

وانین فاوت با قده و ت( اجرای استاندارد مالیاتی بین المللی به معنی محاسبه مالیات بر اساس سود حسابداری بو1فرضیه

یشتر اعث دقت بباختی مالیاتی بحساب مالیات انتقالی در نطر گرفته و نهایتا افشاء خواهد شد که این ثبات روش و یکنو

 و شفافیت میشود. 

ت کننده دریاف واتی بین المللی در نهایت منافع و رضایت هردو طرف پرداخت کننده ( اجرای استاندارد مالی2فرضیه

 مالیات را تامین خواهد کرد . 

ی ساب دارایحده در ( تاثیر اجرای استاندارد مالیاتی بین المللی به جهت در نظرگیری مالیات مازاد پرداخت ش3فرضیه

  مالیاتی واقعی شود. مالیات انتقالی میتواند باعث افزایش ارایه اظهار

 وخت کننده ن پردا( استفاده از یک روش و برداشت ثابت وشفاف از استانداردهاو قوانین میتواند اعتماد طرفی4فرضیه

 . دریافت کننده مالیات را بیشتر و جذب سرمایه گذاران خارجی وانگیزه فعالیتی آنان راافزایش دهد

مان داری ) کتر حساباتی در ایران میتواند باعث کاهش و حذف پنهان کاری د( اجرای استاندارد بین المللی مالی5فرضیه

صرفا ه باشد. )هزین درامد( و همینطور عدم استفاده از مشاوران ویارابطان کاهش مالیات ونهایتا صرفه جویی درزمان و

 پرداختن به عملیات حسابداری به جای حساب سازی(.
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ات بین مالی تناسب المللی باتوجه به شرایط موجود به تنهایی نمیتواند ضامن ( اجرای استاندارد مالیاتی بین6فرضیه

قبیل  لی ازبردرآمد پرداختی وبهره برداری از خدمات و امکانات عمومی توسط اشخاص و شرکت ها باشد چون مسای

موارد  متاثر از نیز ریتروابط وشرایط سیاسی و تغییرات ناگهانی  قوانین اقتصادی و شرایط فرهنگی و از همه مهمتر مدی

 فوق جای بررسی و اصالح اساسی دارد.

 

 سواالت تحقیق:  -1-8

ه مطالبه شد جرای استاندارد مالیاتی بین المللی  باعث صحت و شفافیت در مالیات ابرازی و مالیاتتا چه حدی ا -1

 میشود ؟ 

اخت الیات وپرددارد  مالیاتی بین المللی در مجموع رضایت و منافع کدامیک از طرفین دریافت کننده ماجرای استان -2

 کننده مالیات را تامین خواهد کرد؟ 

 میدهد؟  ستاندارد مالیاتی بین المللی انگیزه ارایه اظهارنامه واقعی و خوداظهاری را افزایشایا اجرای ا -3

ده الیات گیرنمد اعتماد بین طرفین مالیات دهنده و جرای استاندارد مالیاتی بین المللی باعث ایجابه چه شکلی ا -4

 وجذب سرمایه گذاران جدید خارجی میشود؟ 

 ن جهت پوششابراز کرداجرای استاندارد  مالیاتی بین المللی باعث کاهش عملیات بیهوده حسابدارا چطور میتوان -5

 ی شود؟ الیاتنفع کارفرما و کاهش هزینه های غیرمتعارف به مشاوران و واسطه های م درامدهای مشمول مالیات به

ط ستاندارد مالیاتی تاچه حد میتواند تناسب بین هزینه امکانات عمومی استفاده شده توساجرای این ا -6

 یات تا چهمال های شرکتهاواشخاص جهت ایجاد درآمد و مالیات پرداختی انان را برقرارکند؟ در واقع پرداخت کننده

 سطحی از پرداخت خود رضایت دارند؟
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هت ومی ج)مالیات بردرامد وجوهی است که دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی بابت استفاده امکانات و خدمات عم

 ایجاد درامد اخذ میکند(.

 

 محدودیت ها و مشکالت تحقیق   -1-9

  ،بلیت رتبط، قامافشاء بدون بررسی در سایر حوزه های که گزارش گری مالیات بین المللی و محدود بودن موضوع

 تعمیم، قابلیت دقیق نخواهد داشت.

 اند، به ت نشدهبسیاری از ادبیات موضوع، مربوط به اظهار نظرهای مدیران آکادمیک است که در دامنه وسیعی تس 

ت و حتی نظرا رای آزمودنمنظور منطبق کردن اصول و نتایج یافته شده در این حوزه الزم است مطالعات تجربی ب

 نتایج یافته شده در سایر سازمان ها حوزه های مرتبط انجام شود.

 شی انگیز امکان همکاری پرسش شوندگان در پاسخگویی؛ برای رفع مشکل احتمالی در این خصوص از گزینه های

 و تسهیلگر استفاده می شود.

 رار کار ق وص انتخاب تسهیل گر خبره در دستورعدم کفایت تسهیل گر در پرسش از پرسش شوندگان؛ در این خص

 می گیرد.

 ات توضیح عدم آشنایی پرسش شوندگان با آیتم های مورد سوال؛ در این خصوص قبل از پرسش و حین انجام از

 غیر مداخله کننده استفاده می شود.

 مراحل انجام تحقیق -1-10
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ی شود و ائه مو در فصل دوم ادبیات نظری تحقیق ار در این تحقیق نخست در فصل اول کلیات تحقیق ارائه شده است

جم نتیجه صل پنفدر فصل سوم روش شناسی تحقیق و در فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها بیان می شود و نهایتا در 

 گیری و پیشنهادات ارائه خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسایی و تبیین مسأله تحقیق

 مصاحبه های مدونمطالعات ادبیات و پیشینه تحقیق و انجام 

 تدوین چارچوب نظری تحقیق 
 

 روش تحقیق

 طراحی پرسشنامه

 گردآوری داده ها
 

تجزیه و تحلیل داده ها و 
 اولویت بندی متغیرها

نتیجه گیری و 
 پیشنهادها



 

 
 م

 

 

 
                                                           

i  27 شماره ،یحسابدار . فصلنامه مطالعاترانیدر ا یحسابدار یالملل نیب یاستانداردها رشی. موانع پذ1389، پوریو شراره عل یعل یرحمان 
i i Christopher Nobes and Robert B Parker,(2010) "Comparative International Accounting"12th 
Edition,chapter14,"The context of financial reporting by individual companies". 
 
 

 ؛فصل دوم

 مروری بر ادبیات تحقیق

 
 

 

 مقدمه -2-1

 به تا یابد رشد کنندگان استفاده نیازهای با منطبق و باشد روز به است ناچار حسابداری سریع، های پیشرفت عصر در

 روابط گیپیچید المللی، بین سطح در مبادالت افزون روز رشد با. نیاید حساب به شده مستهلک خدمت یک عنوان

. رارگرفتق توجه مورد حسابداری استانداردهای سازی هماهنگ جهانی، رقابت فضای در وکار کسب تراکم و تجاری

 وعلیپور، رحمانی) .است شده انجام خصوص این در بسیاری تحقیقات و شده درک کامال جهانی جامعه در نیاز این

1389) 

 توسط1973 سال در المللی بین حسابداری استانداردهای کمیته جهانی، جامعه پیشرفت و رشد با انطباق جهت در

 با هلند و ی،مکزیکغرب آلمان فرانسه، ژاپن، استرالیا، کانادا، انگلیس، آمریکا، کشور حسابداری ای حرفه های انجمن

 (1391 عربی، و )سجادی .شد تشکیل حسابداری المللی بین استانداردهای تدوین هدف
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 استاندارد 41، 2001 الس آوریل تا و نموده حسابداری المللی بین استانداردهای انتشار به اقدام 1974 سال از کمیته، این

 مشابه نهادی به بدیلت این کمیته ساختار تجدید با 2001 سال در. یافت انتشار مزبور کمیته توسط حسابداری المللی بین

 دوینت هیئت توسط استانداردهای منتشره. گشت المللی بین حسابداری استانداردهای تدوین هیئت عنوان با

 13، 2001 سال زا. شوند می  مالی نامیده گزارشگری المللی بین استانداردهای حسابداری، المللی بین استانداردهای

 صطالحا است ذکر شایان است، شده تصویب حسابداری المللی بین استانداردهای تدوین هیئت توسط استاندارد

 حسابداری المللی بین استانداردهای در بردارنده حقوقی و مفهومی لحاظ به مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای

 (1391 مرفوع، و )حصارزاده .شود می نیز

تهیه صورت  برای اختیاری یا اجباری طور به مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای کشور، 120 از بیش در امروزه

 دگان استانداردهایش پذیرفته جمع به هنوز که کشورهایی برای (1393 )صفرزاده، .گیرد می قرار استفاده مورد مالی های

 خصوص دراین مطالعه کافی پذیرش، از پیش که رسد می نظر به ضروری اند، نشده اضافه مالی گزارشگری المللی بین

 تنهای اند، رسانده مانجا به مرحله را مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای که کشورهایی تجربیات از و شده انجام

 مختلف شورهایک سیاسی مذهبی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، محیط تفاوت به توجه گرچه. ببرند را استفاده

 .بود خواهد اهمیت حائز نیز

مالی  ایه صورت 2005 سال از که نموده ملزم را عضو های دولت اروپا، اتحادیه عضو کشورهای است ذکر شایان

 . دهند ارائه مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای با مطابق را بورسی تجاری واحدهای تلفیقی

 این کلیدی به های تنسب و حسابداری ارقام بر المللی بین به ملی استانداردهای انتقال از ناشی تغییرات تاثیر بررسی

 استفاده و دیگر یمال تحلیلگران گذاران، سرمایه استفاده مورد عملکرد، های شاخص عنوان به شده یاد اقالم که دلیل

 (1390 روز، )رام .است برخوردار فراوانی اهمیت از گیرد می قرار کنندگان
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 آلمان کشور در ها بررسی -2-2

مطابق  ایدب بورسی تجاری واحدهای تلفیقی مالی صورت های اروپا، اتحادیه عضو کشورهای سایر مانند آلمان در

صورت  2005 الس ابتدای از توانند، می بزرگ تجاری واحدهای. شود تهیه مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای

 .تهیه کنند ت(تجار قانون با مطابق )و نه مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای با مطابق جداگانه مالی های

 اصلی شاخص سه شرکت، 90 به متعلق تلفیقی صورت های بررسی از ( پس2008) پردهرت و سیلوا فولبیر،

MDAX, 30DAX, SDAX بالقوه رفتار اثرات آزمون مطالعه این هدف. دادند قرار تحلیل و تجزیه مورد را 

 نسبت مالی و صورت های وضعیت بر امروز( مالی لیزینگ با مشابه ای شیوه )در عملیاتی های اجاره برای حسابداری

 .بود کلیدی مالی های

 

 :بودند زیر قرار از بررسی مورد های نسبت

 iiگذاری سرمایه شدت 

 iiها دارایی به سهام صاحبان حقوق نسبت 

 iiسهام صاحبان حقوق به بدهی نسبت 

 iiPM سود حاشیه 

 iiROA ها دارایی بازده 

 iiROCE شده گرفته کار به سرمایه بازده 

 iiROE سهام صاحبان حقوق بازده 



 

 
 و

 

                                                                                                                                                                                           

 iiTIE بهره هزینه پوشش دفعات 

 iiTCE شده گرفته کار به سرمایه گردش 

 iiEPS سهم هر سود 

 iiP/E هرسهم سود به قیمت نسبت 

 iiB/M بازار ارزش به دفتری ارزش نسبت 

 iiCE شده گرفته کار به سرمایه 

 صنعت و مد های وهگر برای ویژه به ها، شرکت از توجهی قابل تعداد بر عمده گذاری سرمایه تاثیر آمده دست به نتایج

 یا و کسر صورت رد گذاری، سرمایه فرایند به توجه با توجهی قابل طور به ها نسبت تمام که داد نشان را فروشی خرده

 نسبت بر مالی گریگزارش المللی بین استانداردهای که شد استنتاج اینگونه و شده متاثر دو هر در یا و کسر مخرج در

 .است شده مالی های نسبت در اثر بهبود باعث و داشته تاثیر مالی های

 

 

 اسپانیا کشور در ها بررسی -2-3

 ارقام حسابداری بر را مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای پذیرش اثرات (2007) الینز و جارن گارسیا، فرر کالو،

 اسپانیا صورت های مالی آیا اینکه اول: نمودند تمرکز هدف دو بر هایشان بررسی در آنها. نمودند بررسی اسپانیا در

 اسپانیا ملی حسابداری استانداردهای از برخی و مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای از شرکت ها برخی که زمانی

 بر مالی گزارشگری المللی بین پذیرش استانداردهای اثرات تعیین دوم و خیر؟ یا باشند می مقایسه قابل کنند می استفاده
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 المللی بین استانداردهای از استفاده مالحظه قابل اثرات غیر از استفاده با که اسپانیا، در مالی گزارشات بودن مربوط

 .شد اندازه گیری مالی های نسبت و مالی ارقام بر مالی گزارشگری

 

 

 

 

 انگلستان کشور در ها بررسی -2-4

با  مطابق باید بورسی تجاری واحدهای تلفیقی مالی صورت های اروپا، اتحادیه اعضای سایر مانند انگلستان در

 تجاری را ایواحده سایر که است این انگلستان دولت سیاست. شود تهیه مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای

 بین استانداردهای کارگیری به. کنند استفاده مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای از تمایل درصورت نماید مجاز

 :است مجاز زیر موارد در مالی گزارشگری المللی

 بورس در شده پذیرفته تجاری واحدهای تمام جداگانه و منفرد مالی صورت های 

 بورسی غیر تجاری واحدهای 

 عمومی انتفاعی واحدهای سایر 

 نماید، در هیهت مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای اساس بر را خود مالی صورت های واحد تجاری که درصورتی

 کارگیری انتخاب به قح البته. داشت نخواهد را ملی استانداردهای از استفاده حق استثنایی موارد جز به بعدی های دوره

 (1391مرفوع، و )حصارزاده. گردد محدود ناظر نهادهای توسط تواند می المللی بین یا ملی استانداردهای

 دوره زمانی در کلیدی مالی های نسبت بر مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای اثر ارزیابی به (2013) بتو ساو

 که بود FTSE 100شاخص  در شده فهرست سهامی شرکت 65 شامل او نمونه. پرداخت انگلستان در 2007 تا 2003
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 بعدی عامل نیز ها داده به قابلیت دسترسی. شدند انتخاب کوچک به بزرگ از انگلیس سرمایه بازار بندی رتبه طبق بر

 های نسبت و شده آوری جمع FAMEو  شرکت ها اطالعات داده پایگاه از ها داده تمامی. بود نمونه حجم انتخاب

 :زیرند قرار از بررسی مورد

  ROE سهام صاحبان حقوق بازده 

 ROCE شده گرفته کار به سرمایه بازده 

 ROA ها دارایی بازده 

 PM سود حاشیه 

 NAT ها دارایی خالص گردش 

 ST سهام گردش 

 CR جاری نسبت 

 LQR نقد نسبت 

 GR اهرمی نسبت 

و  7دینگی )نسبت نق (، 6و  5 )نسبت وری و بهره کارایی چهارم(، تا اول )نسبت سودآوری: گروه چهار در را آنها وی

 .کرد بندی دسته (9 سرمایه )نسبت ساختار ( و8

 

 

 پرتغال کشور در ها بررسی -2-5
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 المللی ای بیناستاندارده اجرای تاثیر گیری اندازه خصوص در را خود مطالعه هدف (2009) کوردیرو و کوتو سیلوا،

 شرکت های مالی اطالعات بر مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای اجرای اثر گیری اندازه برای مالی گزارشگری

 موسسات ه جزپرتغالی )ب ای( شرکت های ترازنامه و و زیانی سود تلفیقی )حساب های حساب های بر پرتغال، دولتی

 .بود الیم های و نسبت اقتصادی اقالم برخی میان های تفاوت تعیین آن ها بعدی هدف. گذاشتند شی(ورز و مالی

 : زیر موارد شامل مالی صورت های اقالم از عبارتند آن ها بررسی مورد اقتصادی اقالم

 نامشهود های دارایی 

 مشهود ثابت های دارایی 

 ها گذاری سرمایه 

 معوق مالیات های 

 کاال و مواد موجودی 

 نقد وجوه 

 مالیات از پس سود 

 اقلیت حقوق 

 ذخایر و وام ها 

 :بود زیر موارد شامل آن ها بررسی مورد مالی های نسبت و

 اهرمی نسبت GR 

 هرسهم سود به قیمت نسبت P/E 

 سهم هر سود iiEPS 



 

 
 تت

 

                                                                                                                                                                                           

 بر اساس را خود مالی صورت های بایست می که بود لیسبون سهام بازار در شده پذیرفته شرکت 39شامل آنها نمونه

 سال سهام( در ارباز شرکت های تلفیقی )حساب های مالی گزارشات از ها داده. کردند می تهیه اروپا اتحادیه مقررات

 و مالی ارشگریالمللی گز بین استانداردهای طبق بر هم 2005 سال پایان و 2004 سال پایان اطالعات حاوی که 2006

 آمار تحلیل و انجام تجزیه برای شده استفاده روش. اند شده استخراج پرتغال حسابداری استاندارهای طبق بر هم

 .بود خطی رگرسیون مدل های و ها نسبت ای خوشه تحلیل و تجزیه توصیفی،

 :اند شده خالصه سطح سه در ، تحلیل و تجزیه از حاصل نتایج

 بودند، ل افزایششام کلی طور به که را مهمی و آماری توجه قابل تغییرات زیان و سود صورت و ترازنامه اقالم تمام .1

 .کردند ثبت

 .دادند نشان را ارزش کاهش سود به قیمت و سهم هر سود نسبت .2

شرکت  این در نسرمایه گذارا برای بیشتری ریسک مثال، عنوان به. دهد می نشان را کاهش متوسط طور به اهرم نسبت .3

 .دهد می نشان را ها

 

 ترکیه کشور در ها بررسی -2-6

شده  تهیه مالی صورت های از آمده دست به مالی های نسبت ارزش میان تفاوت بررسی به (2007آکتاس ) و آگکا

 زمانی مشخص دوره یک در ترکیه حسابداری ملی استانداردهای و مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای مطابق

 را 2005و  2004سال های  برای استامبول بهادار اوراق بورس از شده فهرست شرکت147 از ای نمونه آنها. پرداختند

 مورد را زیر مالی های و نسبت دادند قرار استفاده مورد را زیان و سود صورت و ترازنامه های داده و کردند انتخاب

 :دادند قرار تحلیل و تجزیه
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 CR جاری نسبت 

 QR آنی نسبت 

 LQR نقد نسبت 

 iiIT کاال موجودی گردش 

 iiRT دریافتنی حساب های گردش 

 iiAT ها دارایی گردش 

 iiTLR ها بدهی کل نسبت 

 iiLTLR مدت بلند های بدهی نسبت 

 PM سود حاشیه 

 ROA ها دارایی بازده 

 ROE سهام صاحبان حقوق بازده 

 iiEF سهام صاحبان حقوق فاکتور 

 مبنای بر و ترکیه حسابداری ملی مبنای استانداردهای بر ها نسبت از مجموعه دو میان تغییرات تحلیل برای

 در شده پذیرفته شرکت های زیان و سود و در ترازنامه مندرج اطالعات از که مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای

 هم تفاوت ها که دهد می نشان نتایج.  نمودند استفاده T آزمون از آن ها بودند، آمده بدست ترکیه بهادار اوراق بورس

 ها نسبت این. است بوده توجه قابل ها نسبت از مورد برخی در ها بخش مورد در هم و بررسی مورد نمونه کل در

 در ها بدهی کل نسبت و سهام صاحبان حقوق بازده ها، گردش دارایی کاال، موجودی گردش نسبت نقدی، نسبت شامل

 .باشد نمونه می کل در ها دارایی گردش و نقدی نسبت و بخش ها



 

 
 جج

 

                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 چک جمهوری کشور در ها بررسی -2-7

 انداردهای بیناست طبق بر ها داده توسط شده محاسبه مالی نسبت 16 در تفاوت (2012) کووا کوبی و چاوسکا جیندری

تصادفی  صورت به شرکت ها. نمود مقایسه را چک حسابداری ملی استانداردهای برطبق و مالی گزارشگری المللی

 فاوت های نسبتت و کردند استفاده بزرگ یا متوسط اندازه با شرکت 18 شامل ای نمونه از نویسندگان. شدند انتخاب

 تحلیل عبارت و جزیهت مورد های نسبت. نمودند مقایسه نمونه این به توجه با T آزمون از استفاده با را آنها مالی های

 :از بودند

 :سودآوری های الف(نسبت

 ROE سهام صاحبان حقوق بازده

 ROA ها دارایی بازده

 ROS سهامداران بازده

 ROCE شده گرفته کار به سرمایه بازده

 

 :نقدینگی های نسبت ب(

 CR جاری نسبت

 QR آنی نسبت

 LQR نقد نسبت



 

 
 حح

 

                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 :بدهی های نسبت ج(

 بدهی نسبت

 iiسهام صاحبان حقوق نسبت

 مالی اهرم

 

 :فعالیت های نسبت د(

 iiها دارایی گردش نرخ

 کاال موجودی گردش نرخ

 دریافتنی حساب های گردش

 پرداختنی حساب های گردش

 کاال موجودی گردش دفعات

 دریافتنی حساب های گردش دفعات

 

 المللی گزارشگری نبی استانداردهای طبق بر گزارشگری نوع 2میان آماری نظر از مهمی تفاوت که داد نشان مطالعه، این

 چک ر جمهورید شرکت ها کلی بندی رتبه در تواند می اما ندارد وجود چک حسابداری استانداردهای طبق بر و مالی

 .گذارد اثر
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 سوئد کشور در ها بررسی -2-8

 المللی بین استانداردهای پذیرش اثرات بررسی منظور به را بورس در شده پذیرفته سوئدی شرکت 132( 2011هلمن)

 :داد رقرا تحلیل و تجزیه مورد زیر حالت سه در ترازنامه در مندرج ارقام و خالص سود بر مالی گزارشگری

 خالص سود و سهام صاحبان حقوق ارقام بررسی .1

 سرمایه ر بازارب مبتنی زمان، طول در کشور این اما است، مالیاتی قوانین و دولت شدید نفوذ تحت سوئدی حسابداری .2

 تحت یشترب و قرار گرفته مالیات نفوذ تحت کمتر توجهی قابل صورت به تواند می حاضر حال در سوئد. است شده

 .باشد سرمایه بازار نیروهای نفوذ

 می عمالخاص ا زمینه یک در که شرایطی با تعامل در حسابداری المللی بین استانداردهای تصویب چگونگی درک .3

 .شود

 مالی استفاده گزارشگری المللی بین استانداردهای و سوئد ملی استاندارهای میان مطابقت تحلیل و تجزیه برای ها داده

 از با استفاده را مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای و حسابداری المللی بین استانداردهای اثرات تحقیق، این. شد

 سهام، حقوق صاحبان یعنی مالی صورت های خاص اقالم مطلق ارزش. داد قرار بررسی مورد مقایسه قابلیت شاخص

 بود 2005 گزارشات ساالنه عمدتاً ها داده منبع. کردند آوری جمع دستی صورت به ها دارایی و ها بدهی خالص، سود
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 المللی استانداردهای بین به تبدیل اسناد یا 2004 ساالنه گزارشات موقت، گزارشات از نیز موارد برخی در اما

 .شد استفاده مالی گزارشگری

 

 

 

 فنالند کشور در ها بررسی -2-9

به  را مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای پذیرش تحت کلیدی های نسبت تغییرات (2009) ساهستروم و النتو

لمللی ا بین استانداردهای پذیرش از ناشی اقتصادی پیامدهای مورد در ها پژوهش بین شکاف کردن پر منظور

 پس کلیدی مالی های نسبت چگونه اینکه تشخیص داشت؛ هدف یک تنها آنها مطالعه. نمودند بررسی مالی گزارشگری

 دهندمی  نشان و نندک می تغییر مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای به ملی حسابداری استانداردهای از تغییر از

 باعث ریحسابدا خاص مسائل مورد در گیرانه سخت الزامات و منصفانه ارزش های بر مبتنی حسابداری پذیرش که

 .شود می       مالی های نسبت و حسابداری ارقام در شده مشاهده تغییرات

 

انتقالی شرکت  ارشاتگز از استفاده با ها داده. دادند قرار تحلیل و تجزیه مورد را شرکت 91شامل ای نمونه نویسندگان

 قتصادیبعد ا سه کننده توصیف های شاخص آنها. شدند آوری جمع شرکت ها شده منتشر گزارشات و فنالندی های

 .ادندد قرار تحلیل و تجزیه مورد و کرده گیری اندازه را نقدینگی و بدهی اهرم سودآوری، شامل شرکت ها

 :است زیر موارد شامل ها نسبت این

 PM سود حاشیه 

 ROE سهام صاحبان حقوق بازده 



 

 
 ذذ

 

                                                                                                                                                                                           

 ROCE شده گرفته کار به سرمایه بازده 

 ER سهام صاحبان حقوق نسبت 

 GR اهرمی نسبت 

 CR جاری نسبت 

 QR آنی نسبت 

 P/E هرسهم سود به قیمت نسبت 

 استانداردهای ایمبن بر که زیانی و سود صورت های و ها ترازنامه اغلب که دهد می نشان مطالعه این از حاصل نتایج

هم  درصد( با 5سطح )در معناداری تفاوت شدند، تهیه فنالند حسابداری استانداردهای و مالی گزارشگری المللی بین

رکت های ش برای کلیدی حسابداری های نسبت مقدار مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای پذیرش با. دارند

 و توسط افزایشم طور به اهرمی نسبت و سودآوری نسبت مانند هایی نسبت. کند می تغییر توجهی قابل طور به فنالندی

 می هشکمی کا میزان به آنی نسبت و سهام صاحبان حقوق نسبت و سود هرسهم به قیمت نسبت مانند هایی نسبت

 رد تغییرات. نمودند شناسایی را بودند مالی های نسبت در تغییر اصلی دلیل که استانداردهایی همچنین نویسندگان. یابد

 ، %9شده گرفته ارک به بازده سرمایه ،%19 سهام صاحبان حقوق بازده ،%12 سود حاشیه در افزایش از عبارتند ها نسبت

 ایه نسبت ، %7/0سهام  حقوق صاحبان نسبت ، %11 هرسهم سود به قیمت نسبت در کاهش و %9/2اهرمی نسبت

 . %2/0جاری  نسبت و %1/0آنی نسبت مانند نقدینگی
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 فصل سوم

 روش اجرای تحقیق
 

  مقدمه -3-1

 گوناگون هایهپدید بین منطقی روابط به مربوط حقایق کشف توانترین هدف اجرای انواع تحقیق را میبنیادی

 از ژوهشپ موضوع عوامل ساختن مرتبط و هاپدیده مابین فی روابط اکتشاف و کاوش منظوربه پژوهشگر. دانست

در  (.1375وی، نب)گویند می علمی تحقیق روش آن، به که نمایدمی استفاده منطقی و منظم هایرویه از ایمجموعه

 نمونه مطالعه، مورد جامعه تحقیق، هایفرضیه و اهداف تحقیق، روش به ترتیب، راستای بیان روش علمی تحقیق حاضر،

 وردم آماری هایشرو استفاده را تبیین خواهیم نمود. ضمناً مورد تحقیق متغیرهای و اطالعات آورینحوه جمع آماری،

 .شوندمی تشریح و معرفی تحقیق نیز هایفرضیه آزمون برای استفاده

 

    تحقیق روش -3-2

ت که الی اساندیشه انتخاب روش تحقیق مناسب باشد. این در حمحقق پس از تعیین و تنظیم موضوع باید در 

-امی می، هنگانتخاب روش تحقیق، بستگی به اهداف، ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. بدین ترتیب

 نه آنها و نیز دامتوان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش، هدف

 (.1380اشد )نادری و سیف نراقی،مشخص ب
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اند در تومی رود، زیرا نتایج حاصل از آناین تحقیق از جنبه هدف، از نوع تحقیقات کاربردی به شمار می

ه ز بعد نحومچنین امورد استفاده قرار گیرد. ه گران، محققان و سایر عالقمندانتصمیمات مدیران، حسابداران، تحلیل

دازد که پرط میگیرد، زیرا به توصیف شرایهای پژوهش، در گروه تحقیقات توصیفی قرار میاستنباط در خصوص فرضیه

د به های موجوداده به این ترتیب، از نظر استداللی، استدالل استقرایی است. همچنین، از آنجایی که از طریق آزمایش

نامه طریق پرسش که ازنرفت. ضمنًا به علت ایهای اثباتی قرار خواهد گای خواهیم رسید، تحقیق ما در گروه تئورینتیجه

 یابیم، تحقیق حاضر در گروه تحقیقات پیمایشی خواهد بود.های مورد نظر دست میبه داده

 

  تحقیق هایضیهسواالت و فر -3-3

شود طرح میمهای مطرح شده در فصول پیشین، در مطالعه حاضر این پرسش باتوجه به مبانی نظری و استدالل

 سواالت ستیابی به پاسخدر ایران چه آثاری دارد؟ و در راستای د آن افشای شیوه و المللیبین مالیاتی قوانین ایاجر که

 گردد:می مطرح زیر هایتبیین شده، فرضیه مطالب اساس بر مطرح شده و همچنین

یاتی به وانین مالقوت با بوده و تفاالمللی به معنای محاسبه مالیات بر اساس سود حسابداری اجرای استاندارد مالیاتی بین .1

 ت بیشتر وعث دقحساب مالیات انتقالی در نطر گرفته و نهایتاً افشاء خواهد شد که این ثبات روش و یکنواختی، با

 شود.شفافیت می

تأمین  امالیات ر کنندهتکننده و دریافالمللی در نهایت منافع و رضایت هر دو طرف پرداختاجرای استاندارد مالیاتی بین .2

 خواهد کرد.

 یی مالیاتب داراالمللی به جهت درنظرگیری مالیات مازاد پرداخت شده در حساتأثیر اجرای استاندارد مالیاتی بین .3

 تواند باعث افزایش ارائه اظهار مالیاتی واقعی شود. انتقالی، می

-فتنده و دریاکناختاعتماد طرفین پرد توانداستفاده از یک روش و برداشت ثابت و شفاف از استانداردها و قوانین می .4

 گذاران خارجی و انگیزه فعالیتی آنان را افزایش دهد. کننده مالیات را بیشتر و جذب سرمایه

و  ان درآمد(اری )کتمکاری در حسابدتواند باعث کاهش و حذف پنهانالمللی مالیاتی در ایران میاجرای استاندارد بین .5

رداختن پد )صرفاً ینه باشجویی در زمان و هزاوران و یا رابطان کاهش مالیات و نهایتاً صرفهطور عدم استفاده از مشهمین

 جای حساب سازی(.به عملیات حسابداری، به

تواند ضامن تناسب بین مالیات بر درآمد المللی باتوجه به شرایط موجود، به تنهایی نمیاجرای استاندارد مالیاتی بین .6

ها باشد چون مسائلی از قبیل روابط و از خدمات و امکانات عمومی توسط اشخاص و شرکتبرداری پرداختی و بهره
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شرایط سیاسی و تغییرات ناگهانی قوانین اقتصادی و شرایط فرهنگی و از همه مهمتر مدیریت نیز متأثر از موارد فوق، 

 جای بررسی و اصالح اساسی دارد.

 

  آماری نمونه و جامعه -3-4

یا  وکه تدریس  استدر زمینه حسابداری مالیاتی  نظرصاحبجامعۀ آماری مطالعۀ حاضر، شامل تمامی اساتید 

د، نمونه سترده باشبسیار گ تواندیم. از آنجایی که جامعۀ آماری این مطالعه اندداشتهی در زمینه حسابداری مالیاتی امقاله

ده است. گفتنی شنفر درنظر گرفته  96و جامعه نامحدود برابر با  درصد 10با توجه به فرمول کوکران در سطح خطای 

ن در ر استان تهرادو بنابراین، اساتید شاغل  شودیمی در دسترس استفاده ریگنمونهی از روش ریگنمونهاست برای 

 اولویت خواهند بود.

 

  اطالعات آوریجمع ابزار و هاروش -3-5

 ق،یتحق ینظر حثمبا نیو تدو هیته یبرا ،است یفیاز نوع توص کهنیبا توجه به ا قیتحق یهاداده یدر گردآور

ها، امهالت، روزنت، مقامتون، مجال و کتب ترجمه شده ن،یو الت یاز مطالعه منابع فارس یریگبا بهره یامطالعات کتابخانه

 نییعموضوع ت نخست منابع مرتبط با ،منظور نی. بدشودیم یآورجمع یبردارشیاز روش ف ق،یمرتبط با موضوع تحق

مآخذ  نابع وم ،همت گماشته و در مرحله بعد کیدرجه اعتبار هر  کشف منابع و دیخواهد شد. سپس نگارنده به تحد

 یبرا و گرددیم یبندو طبقه یبنددسته یشده به صورت موضوع یگردآور اطالعات مطالعه خواهد شد و قیتحق

 و قیه تحقبمربوط  یرهایمتغ لیو تحل هیو تجز یمنظور بررسو درخور انتخاب خواهد شد. به مناسب نیعناو کیهر

 .ودشیم فادهها استداده یگردآور یها، از ابزار پرسشنامه برادر ارتباط با آن یجامعه آمار یهادهیا سنجش 

 

 و متغیرهای تحقیق ها مدل -3-6

در زمینه حسابداری  نظرصاحبای و با استفاده از کسب نظرات اساتید نامهصورت پرسشپژوهش حاضر به

لبته اند داشت. ق نخواهها و متغیرهای مستقل، وابسته و کنترلی آماری در آن مصداشود، لذا موضوع مدلمالیاتی اجرا می

االت خش، به سواین ب که در های مورد نیاز از پرسشنامه استفاده خواهد شدمنظور گردآوری دادهالزم به ذکر است که به

 شود:مربوطه، پراخته می
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 پرسش نامه 

 

 بسیار

 موافقم
 مخالفم موافقم

 بسیار

 مخالفم 

 فرضیه اول

 المللی، موجب دقتمحاسبه مالیات بر اساس استانداردهای بین

         شود.بیشتر و شفافیت می 

 شترایران، موجب دقت بی محاسبه مالیات بر اساس قوانین مالیاتی

 شودو شفافیت می 
        

 تالمللی، موجب ثبامحاسبه مالیات بر اساس استانداردهای بین

         شود.روش و یکنواختی می 

 موجب ثبات، محاسبه مالیات بر اساس قوانین مالیاتی ایران

 .شود یم یکنواختیروش و  
        

 فرضیه دوم

 هکنندالمللی، منافع و رضایت پرداختبیناجرای استانداردهای 

 کند.مالیات را تأمین می 
        

 کنندهاجرای قوانین مالیاتی ایران، منافع و رضایت پرداخت

 کند.مالیات را تأمین می 
        

 ه کنندالمللی، منافع و رضایت دریافتاجرای استانداردهای بین

 کند.مالیات را تأمین می
        



 

 
 صص

 

                                                                                                                                                                                           

 اتالیکننده ماجرای قوانین مالیاتی ایران، منافع و رضایت دریافت

 کند.را تأمین می 
        

  فرضیه سوم

 زادالمللی، موجب درنظرگیری مالیات مااجرای استانداردهای بین

 شود.پرداخت شده در حساب دارایی مالیات انتقالی می 

        

 درنظرگیری مالیات مازاداجرای قوانین مالیاتی ایران، موجب 

 شود.پرداخت شده در حساب دارایی مالیات انتقالی می 

  

 

 

 

 

      

 المللی، موجب افزایش ارائه اظهار اجرای استانداردهای بین

 شود.مالیاتی واقعی می

         

 ییاتاجرای قوانین مالیاتی ایران، موجب افزایش ارائه اظهار مال

 شود.واقعی می 

         

 فرضیه چهارم

 اختتواند اعتماد طرفین پردالمللی میاجرای استانداردهای بین

 کننده مالیات را بیشتر کند.کننده و دریافت

        

ده و کنن تواند اعتماد طرفین پرداختاجرای قوانین مالیاتی ایران می

 کننده مالیات را بیشتر کند.دریافت
        

 گذارانتواند جذب سرمایهالمللی میاجرای استانداردهای بین

 خارجی و انگیزه فعالیتی آنان را افزایش دهد. 

        

 گذاران تواند جذب سرمایهاجرای قوانین مالیاتی ایران می

 خارجی و انگیزه فعالیتی آنان را افزایش دهد.
        

 فرضیه پنجم

 پنهانالمللی موجب کاهش و حذف اجرای استانداردهای بین

 شود.کاری در حسابداری )کتمان درآمد( می
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 کاریاجرای قوانین مالیاتی ایران موجب کاهش و حذف پنهان

         شود.در حسابداری )کتمان درآمد( می 

 انالمللی موجب عدم استفاده از مشاوراجرای استانداردهای بین

  زینههجویی در زمان و و یا رابطان کاهش مالیات و نهایتاً صرفه 

         گردد.می

  یا واجرای قوانین مالیاتی ایران موجب عدم استفاده از مشاوران 

         دد.گریمجویی در زمان و هزینه رابطان کاهش مالیات و نهایتاً صرفه

 ششمفرضیه 

 هاییالمللی باتوجه به شرایط موجود، به تناجرای استاندارد بین

 تواند ضامن تناسب بین مالیات بر درآمد پرداختی و نمی 

 برداری از خدمات و امکانات عمومی توسط اشخاص و بهره

         ها باشد.شرکت

 نانیمسائلی از قبیل روابط و شرایط سیاسی و تغییرات ناگهانی قو

 یآفریناقتصادی و شرایط فرهنگی و از همه مهمتر مدیریت، نقش 

         سازند.المللی را متأثر میهای بیناجرای استاندارد 

 

 

  توصیفی آمار -3-7

-ژوهش، میانگین، میانه، انحراف معیار، بیشینه و کمینه میپ این در شده استفاده توصیفی آماری هایشاخص

 یز استفادهنحاضر  تواند به عنوان بخشی از آمار استنباطی تحقیقهای مختلف میباشند. گفتنی است بررسی درصد پاسخ

 گردد.

 

 قیقهای تحکار رفته جهت آزمون فرضیهروش آماری به –استنباطی  آمار -3-8



 

 
 طط

 

                                                                                                                                                                                           

 فرض مونآز ای استفاده خواهد شد. برایتک نمونه tهای مذکور، از آزمون به منظور آزمون صحت فرضیه

 درجه k با t آزمون هآمار از که شوداستفاده می اینمونه یک t آزمون از مشخص مقدار یک با نمونه یک میانگین مقایسه

 درقآن هاداده حجم یا اشدب نرمال حتماً  هاداده توزیع  که شود توجه باید آزمون این از استفاده در .کندمی پیروی آزادی

-دادهر تجزیه و تحلیل به منظوگرفت. گفتنی است  نظر در نرمال را آن مرکزی حد قضیه از استفاده با بتوان که باشد زیاد

 استفاده خواهد شد. SPSSنرم افزار  21ها از نسخه 

 

 

  نامهپرسش روایی -3-8-1

 را نظر مورد متغیر دتوانمی و است شده انتخاب مناسب حد چه تا گیریاندازه ابزار اینکه یعنی روایی یا اعتبار

و  ورد نظر تهیه شدههای مراستای هدفها در اعتبار محتوایی بیانگر آن است که پرسش(. 1387 خاکی،) کند گیریاندازه

نظرات خبرگان و  (. در این پژوهش با استفاده از1390کند )مهدوی و نمازی، گیری میطور مناسب اندازههدف را به

ایی تبار محتوه از اعها قرار گرفت. بنابراین، پرسشنامای تدوین شد و مبنای بررسیاساتید رشته حسابداری، پرسشنامه

 است.برخوردار 

یرد. این گر میهایی است که از طریق پرسشنامه مورد سنجش قرااعتبار ساختاری، مربوط به مفاهیم یا ویژگی

 هایز روشات. یکی صورت غیرمستقیم، قابل مشاهده و ارزیابی اسطور مستقیم قابل مشاهده نبوده و تنها بهموضوع به

به هم  ست آمدهدهای مشابه است. اگر نتایج به نتایج پژوهش های پژوهش باآزمون اعتبار ساختاری، مقایسه یافته

که تا کنون پژوهشی در (. از آنجا1390شود )مهدوی و نمازی، گیری تأیید مینزدیک باشد، اعتبار ساختاری ابزار اندازه

 اری ابزاراختر ستوانست برای تعیین اعتباارتباط با موضوع پژوهش حاضر در ایران انجام نشده است، این شیوه نمی

ساتید دادی از ان و تعگیری مورد استفاده قرار گیرد. از این رو، برای آزمون اعتبار ساختاری از نظرات متخصصااندازه

سشنامه اری پردلیل عدم شناسایی مشکالت مفهومی توسط ایشان، اعتبار ساخترشته حسابداری استفاده شده است. به

 تأیید گردید.

 

 نامهپرسش پایایی -3-8-2

 در متغیرها گیریاندازه تکرار صورت در شده، انتخاب گیریاندازه ابزار اینکه یعنی گیریاندازه ابزار پایایی

-توان گفت که پایایی ابزار اندازههمچنین می(. 1387 خاکی،) کندمی ارائه را مشابهی نتایج حد چه تا یکسان، شرایط

کارگیری دست آید. به بیان دیگر، با بهگیری مجدد نیز بهتواند از اندازهدست آمده میای است که نتایج بهگیری، درجه



 

 
 ظظ

 

                                                                                                                                                                                           

 برای آلفای کرونباخ از حاضر، پژوهش های یکسان، باید نتایج یکسانی حاصل شود. درگیری در موقعیتابزار اندازه

 شد. استفاده گیریاندازه نتایج ثبات آزمون

. هاسترسشنامهپ پایایی یا و اعتمادپذیری گیریاندازه هایروش تریناز متداول یکی کرونباخ، آلفای ضریب

 در و مشابه رایطش تحت و وسیله همان با سنجش مورد هایصفت اگر که است این پرسشنامه پایایی یا اعتبار از منظور

 زانمی سنجش برای کرونباخ، آلفای شود. ضریب حاصل یکسان تقریباً نتایج شوند، گیریاندازه مجدداً مختلف هایزمان

 سواالت، از گویاناسخپ برداشت حد چه تا ببینیم خواهیممی در واقع. رودمی کاربه... و عقاید ها،نگرش بودن بعدی تک

 پیوستار یک روی بر که اعداد از ایدسته از عبارتند هامقیاس. هاستمقیاس پایه بر ضریب این اساس. است بوده یکسان

 تحقیقات در که قیاسم ترینرایج. شودمی داده اختصاص هاکیفیت کشاندن کمیت به جهت در رفتارها یا اشیاء افراد، به

است  استوار هاگویه  بودن وزن هم فرض بر کار اساس لیکرت، مقیاس در. است لیکرت مقیاس رود،می کاربه اجتماعی

 .)که در این مطالعه نیز استفاده شده است(
 

 فصل خالصه -3-9

 و تجزیه آماری هایروش و اطالعات گردآوری هایروش آماری، نمونه و جامعه شناسی،روش فصل، این در

حاظ هدف، تحقیق لاز  حاضر؛ پژوهش. گردید تشریح آن آزمون برای استفاده مورد تجربی مدل و فرضیه ها،آن تحلیل

ای هوع تئوریاز ن الل استقرایی؛ و همچنینکاربردی؛ از لحاظ نحوه استنباط، تحقیق توصیفی؛ از لحاظ استدالل، استد

 ق حاضر درابیم، تحقییهای مورد نظر دست میکه از طریق پرسشنامه به دادهعلت اینعالوه براین، به باشد.اثباتی می

 گروه تحقیقات پیمایشی است.

 در که ظرین چارچوب قالب در و فصل این در شده معرفی گیریاندازه هایروش از استفاده با آتی فصل در

 و تجزیه ردمو شده، گردآوری هایداده براساس پژوهش هایفرضیه گردید، تبیین حاضر فصل در حدی تا و دو فصل

 .گرفت خواهند قرار آماری بررسی و تحلیل
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 فصل چهارم

 تجزیه و تحلیل آماری
 

 مقدمه -4-1

ها و چگونگی تجزیه و در تحقیق، نحوه محاسبه آن در فصل پیشین، تعاریف عملیاتی متغیرهای مورد استفاده

شود. تجزیه و تحلیل های تحقیق پرداخته میتحلیل اطالعات، تشریح گردید. در فصل حاضر، به تجزیه و تحلیل یافته

ها و محاسبه مقادیر متغیرهای مورد نظر برای آوری دادهای است که طی آن، پس از جمعاطالعات، فرآیندی چند مرحله



 

 
 غغ

 

                                                                                                                                                                                           

ها، به تأیید یا رد های تحقیق، اطالعات حاصله مورد آزمون قرار گرفته و براساس نتایج حاصل از آزمونآزمون فرضیه

در این مطالعه  های پیشین به تفصیل بحث شد،طور که در فصلشود. همانها، پرداخته میهای تحقیق و تفسیر آنفرضیه

منظور تحلیل به .مورد بررسی قرار گیرد ،ایران در آن افشای شیوه و المللیبین مالیاتی قوانین اجرای شود تاتالش می

ارائه خواهند  هاهفرضی آزمون نتایج و توصیفی آمار ،ادامه در .شودمیاستفاده  SPSS و Excelهای افزارها، از نرمداده

 شد.

 

  تحقیق هاییافته -4-2

 .واهند شدخ ارائه ادامه در ،استنباطی آمار (2) و توصیفی آمار (1) بخش دو قالب در تحقیق هاییافته

 

 آمار توصیفی -4-2-1

مود، نده و خالصه آوری شده را پردازش کرتوان اطالعات جمعها میوسیله آنهایی را که بهطور کلی، روشبه

امعه جرامترهای حاسبه پامپردازد و هدف از آن، آمار صرفاً به توصیف جامعه یا نمونه می نوعنامند. این آمار توصیفی می

مامی اساتید شامل ت ،1396تابستان سال  طی جامعه آماری این پژوهش(. 1389یا نمونه تحقیق است )آذر و مومنی، 

 از آنجایی که .اندداشته تیمالیای در زمینه حسابداری امقالهکه تدریس و یا  است مالیاتیحسابداری  زمینهدر  نظرصاحب

و  رصدد 10طای خبسیار گسترده باشد، نمونه با توجه به فرمول کوکران در سطح  تواندیمآماری این مطالعه  هجامع

ز االت معکوس نیالزم به توضیح است که پرسشنامه شامل سو نفر درنظر گرفته شده است. 96جامعه نامحدود برابر با 

ه مقادیر بقادیر، مها و محاسبات، آن سواالت برگردانده شدند و تمامی هنگام اجرای تجزیه و تحلیلبوده است که به

معیارهای مینه )کو  بیشینهدر این قسمت، میانگین، میانه )معیارهای مرکزی(، انحراف معیار، مستقیم تبدیل گشتند. 

 آورده شده است. 1-4محاسبه و در جدول شماره  های دریافتیپراکندگی( پاسخ

 

 متغیرهای مورد مطالعه ای توصیفیه. شاخص1-4جدول 

 انحراف معیار کمینه بیشینه میانه میانگین هاسرفصل

 489/0 000/2 000/5 75/3 658/3 فرضیه اول -1



 

 
 فف

 

                                                                                                                                                                                           

 538/0 75/2 000/5 000/4 893/3 فرضیه دوم -2

 602/0 000/2 000/5 75/3 781/3 فرضیه سوم -3

 633/0 000/2 000/5 000/4 796/3 فرضیه چهارم -4

 602/0 000/2 000/5 75/3 776/3 فرضیه پنجم -5

 655/0 000/2 000/5 000/4 786/3 فرضیه ششم -6

 

های مربوط به فرضیه های داده شده به پرسشمقدار میانگین پاسخارائه شده،  1-4طورکه در جدول شماره همان

کننده مالیات را و دریافت کنندهدو طرف پرداخت المللی در نهایت منافع و رضایت هراجرای استاندارد مالیاتی بیندوم )

مربوط  یهاترین میانگین نیز مربوط به پرسشپایین(. 893/3( دارای باالترین میانگین هستند )برابر با مین خواهد کردتأ

المللی به معنای محاسبه مالیات بر اساس سود حسابداری بوده و تفاوت با اجرای استاندارد مالیاتی بین) به فرضیه اول

، باعث یکنواختیقوانین مالیاتی به حساب مالیات انتقالی در نطر گرفته و نهایتاً افشاء خواهد شد که این ثبات روش و 

های مربوط به ه شده به پرسشهای دادهمچنین مقدار میانه پاسخ .(658/3برابر با ( است )شوددقت بیشتر و شفافیت می

-کننده و دریافتدو طرف پرداخت المللی در نهایت منافع و رضایت هراجرای استاندارد مالیاتی بینهای دوم )فرضیه

-و قوانین می شفاف از استانداردها استفاده از یک روش و برداشت ثابت و(، چهارم )مین خواهد کردکننده مالیات را تأ

انگیزه فعالیتی آنان  گذاران خارجی وده مالیات را بیشتر و جذب سرمایهکننکننده و دریافتطرفین پرداختتواند اعتماد 

تواند ضامن تناسب به تنهایی نمی ،المللی باتوجه به شرایط موجوداجرای استاندارد مالیاتی بین( و ششم )افزایش دهد را

ها باشد چون امکانات عمومی توسط اشخاص و  شرکتمات و برداری از خدبهره درآمد پرداختی و بین مالیات بر

گی و از همه مهمتر مدیریت قوانین اقتصادی و شرایط فرهن شرایط سیاسی و تغییرات ناگهانی لی از قبیل روابط ومسائ

مربوط به  نیز همیانمقدار ترین پاییناست.  000/4( برابر با جای بررسی و اصالح اساسی دارد ،ثر از موارد فوقنیز متأ

ی محاسبه مالیات بر اساس سود االمللی به معناجرای استاندارد مالیاتی بینهای اول )مربوط به فرضیه یهاپرسش

افشاء خواهد شد که این ثبات  حساب مالیات انتقالی در نطر گرفته و نهایتاًه حسابداری بوده و تفاوت با قوانین مالیاتی ب

المللی به جهت ثیر اجرای استاندارد مالیاتی بینتأ(، سوم )دشوباعث دقت بیشتر و شفافیت می ،روش و یکنواختی

ه اظهار مالیاتی واقعی تواند باعث افزایش ارائمی ،نظرگیری مالیات مازاد پرداخت شده در حساب دارایی مالیات انتقالیدر

کاری در حسابداری تواند باعث کاهش و حذف پنهانمیالمللی مالیاتی در ایران اجرای استاندارد بین( و پنجم )شود



 

 
 قق

 

                                                                                                                                                                                           

زمان و هزینه  جویی در صرفهنهایتاً رابطان کاهش مالیات و یا طور عدم استفاده از مشاوران ومد( و همینکتمان درآ)

 .(75/3برابر با است ) (جای حساب سازی پرداختن به عملیات حسابداری، بهصرفاً -باشد 

مامی ته نیز در ر کمینها برابر عدد پنج است و کمترین مقدامقدار بیشینه در تمامی فرضیه عالوه براین، بیشترین

ننده کپرداخت دو طرف رهالمللی در نهایت منافع و رضایت اجرای استاندارد مالیاتی بینغیر از فرضیه دوم )ها بهفرضیه

ط به های مربوه پرسشبیشترین انحراف معیار، متعلق ( برابر عدد دو است. بمین خواهد کردکننده مالیات را تأو دریافت

الیات اسب بین مامن تنضتواند به تنهایی نمی ،المللی باتوجه به شرایط موجوداجرای استاندارد مالیاتی بینفرضیه ششم )

بیل لی از قائها باشد چون مسامکانات عمومی توسط اشخاص و شرکتبرداری از خدمات و بهره درآمد پرداختی و بر

موارد  ثر ازمتأ ت نیزگی و از همه مهمتر مدیریقوانین اقتصادی و شرایط فرهن شرایط سیاسی و تغییرات ناگهانی روابط و

-ه شده به پرسشهای داددهد دامنه پاسخ( که نشان می655/0( است )برابر با جای بررسی و اصالح اساسی دارد ،فوق

 کندگی است. های مربوط به این فرضیه دارای بیشترین پرا

ضو ع، یسانسلفوقدهندگان دارای مدرک دهندگان نیز الزم به ذکر است که اکثر پاسخدر مورد مشخصات پاسخ

 آمده است. 3-4و  2-4، 1-4دهندگان در نمودارهای شماره مشخصات پاسخ ایمیلهاند. نمودار و مرد بوده هیئت علمی

 دهندگان. جنسیت پاسخ1-4نمودار 

 
 

 دهندگان. سابقه کار پاسخ2-4نمودار 
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 دهندگان. سن پاسخ3-4نمودار 
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 دهندگان. میزان تحصیالت پاسخ4-4نمودار 

 
 

 
 دهندگانی پاسخعنوان پست سازمان. 5-4نمودار 

 
 

 آمار استنباطی -4-2-2
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ورت باال بودن صکه در گردد. الزم به ذکر است ای استفاده مینمونهتک tآزمون از  ،استنباطی آماردر بخش 

-تک tی آزمون صورت کمی پیوسته هستند، اجراهای پردازش شده بهکه داده( و این30تعداد مشاهدات )بزرگتر از 

 ای بالمانع خواهد بود.نمونه

 

 پایایی نتایج -4-2-2-1

 کرونباخ، لفایآ ضریب شد. استفاده گیریاندازه نتایج ثبات آزمون برای آلفای کرونباخ از حاضر، پژوهش در

 برداشت حد چه تا ببینیم خواهیممی  در واقع. رودمی کاربه... و عقاید ها،نگرش بودن بعدی تک میزان سنجش برای

ر جدول شماره دنتایج این آزمون  .هاستمقیاس پایه بر ضریب این اساس. است بوده یکسان سواالت، از گویانپاسخ

 ارائه شده است. 4-2

 

 پایایی نتایج با استفاده از آلفای کرونباخ. 2-4جدول 

 آلفای کرونباخ تعداد سواالت دهندگانتعداد پاسخ

96 22 859/0 

 

در  باشد.پایا می هاه، پرسشنامهستند( 8/0)بیش از  است 55/0ر آلفای کرونباخ، باالتر از اکه مقدباتوجه به این

 پرداخته خواهد شد.های تحقیق ادامه به بررسی نتایج آزمون فرضیه

 

 ولآزمون فرضیه ا -4-2-2-2

آمده  3-4ر جدول د. نتایج این آزمون گرددمیای استفاده نمونهتک tدر راستای آزمون فرضیه اول، از آزمون 

اال بیشتر از مقادیر باست و مقادیر حد  05/0مثبت و سطح معناداری کمتر از  tاست. باتوجه به نتایج این جدول، آماره 

 شود.میتأیید حد پایین است، لذا فرضیه اول تحقیق 

 

 های فرضیه اولپاسخ اینمونهتک tآزمون . 3-4جدول 

 نتیجه فرضیه %95فاصله اطمینان  میانگین تفاوت سطح معناداری درجه آزادی tآماره  فرضیه



 

 
 نن

 

                                                                                                                                                                                           

 حد باال حد پایین 

 تأیید 758/0 559/0 658/0 000/0 95 187/13 اول

 

 

 دومآزمون فرضیه  -4-2-2-3

 4-4زمون در جدول . نتایج این آگرددمیای استفاده نمونهتک t، از آزمون فرعی دومدر راستای آزمون فرضیه 

ر حد باال بیشتر از است و مقادی 05/0مثبت و سطح معناداری کمتر از  tآمده است. باتوجه به نتایج این جدول، آماره 

 شود.میدوم تحقیق تأیید  مقادیر حد پایین است، لذا فرضیه

 

 های فرضیه دومپاسخ اینمونهتک tآزمون . 4-4جدول 

 نتیجه فرضیه %95فاصله اطمینان  میانگین تفاوت سطح معناداری درجه آزادی tآماره  فرضیه

 حد باال حد پایین 

 تأیید 002/1 784/0 893/0 000/0 95 239/16 دوم

 

 

 سومآزمون فرضیه  -4-2-2-4

 5-4ر جدول شماره د. نتایج این آزمون گرددمیای استفاده نمونهتک t، از آزمون سوم در راستای آزمون فرضیه

ر حد باال بیشتر از است و مقادی 05/0مثبت و سطح معناداری کمتر از  tآمده است. باتوجه به نتایج این جدول، آماره 

 شود.تحقیق تأیید می سوم مقادیر حد پایین است، لذا فرضیه

 

 های فرضیه سومپاسخ اینمونهتک tآزمون . 5-4جدول 

 نتیجه فرضیه %95فاصله اطمینان  میانگین تفاوت سطح معناداری درجه آزادی tآماره  فرضیه

 حد باال حد پایین 

 تأیید 844/0 878/0 741/0 000/0 95 885/24 سوم

 



 

 
 هه

 

                                                                                                                                                                                           

 

 چهارمآزمون فرضیه  -4-2-2-5

-4ن در جدول شماره . نتایج این آزموگرددمیای استفاده نمونهتک t، از آزمون چهارم در راستای آزمون فرضیه

دیر حد باال بیشتر از است و مقا 05/0مثبت و سطح معناداری کمتر از  tآمده است. باتوجه به نتایج این جدول، آماره  6

 شود.تحقیق تأیید می چهارم مقادیر حد پایین است، لذا فرضیه

 

 های فرضیه چهارمپاسخ اینمونهتک tآزمون . 6-4جدول 

 نتیجه فرضیه %95فاصله اطمینان  میانگین تفاوت سطح معناداری درجه آزادی tآماره  فرضیه

 حد باال حد پایین 

 تأیید 844/0 668/0 796/0 000/0 95 319/12 چهارم

 

 پنجمآزمون فرضیه  -4-2-2-6

 7-4در جدول شماره  . نتایج این آزمونگرددمیای استفاده نمونهتک t، از آزمون پنجم در راستای آزمون فرضیه

ر حد باال بیشتر از است و مقادی 05/0مثبت و سطح معناداری کمتر از  tآمده است. باتوجه به نتایج این جدول، آماره 

 شود.تحقیق تأیید می پنجم مقادیر حد پایین است، لذا فرضیه

 

 های فرضیه پنجمپاسخ اینمونهتک tآزمون . 7-4جدول 

 نتیجه فرضیه %95فاصله اطمینان  میانگین تفاوت سطح معناداری درجه آزادی tآماره  فرضیه

 حد باال حد پایین 

 تأیید 898/0 654/0 776/0 000/0 95 629/12 پنجم

 

 

 ششمآزمون فرضیه  -4-2-2-7



 

 
 وو

 

                                                                                                                                                                                           

 8-4ر جدول شماره د. نتایج این آزمون گرددمیای استفاده نمونهتک t، از آزمون ششم در راستای آزمون فرضیه

ر حد باال بیشتر از است و مقادی 05/0مثبت و سطح معناداری کمتر از  tآمده است. باتوجه به نتایج این جدول، آماره 

 شود.تحقیق تأیید می ششم مقادیر حد پایین است، لذا فرضیه

 

 های فرضیه ششمپاسخ اینمونهتک tآزمون . 8-4جدول 

 نتیجه فرضیه %95فاصله اطمینان  میانگین تفاوت سطح معناداری درجه آزادی tآماره  فرضیه

 حد باال حد پایین 

 تأیید 919/0 653/0 786/0 000/0 95 748/11 ششم

 

 خالصه فصل -4-3

نفر از اساتید  96های گردآوری شده از های مطرح شده در فصول پیشین، بر اساس دادهدر این فصل، فرضیه

های توصیفی مورد آزمون قرار گرفتند. در ابتدا آماره اینمونهتک tو با استفاده از آزمون  1396ها طی تابستان دانشگاه

طور ها، بههای مطرح شده در فصول پیشین، مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج بررسی فرضیهارائه گردید و سپس فرضیه

سابداری ی محاسبه مالیات بر اساس سود حاالمللی به معناجرای استاندارد مالیاتی بین( 1خالصه حاکی از این بود که )

افشاء خواهد شد که این ثبات روش و  حساب مالیات انتقالی در نطر گرفته و نهایتاًه بوده و تفاوت با قوانین مالیاتی ب

 المللی در نهایت منافع و رضایت هراجرای استاندارد مالیاتی بین( 2د؛ )شوباعث دقت بیشتر و شفافیت می ،یکنواختی

المللی به ثیر اجرای استاندارد مالیاتی بین( تأ3؛ )مین خواهد کردنده مالیات را تأکنکننده و دریافتدو طرف پرداخت

تواند باعث افزایش ارائه اظهار مالیاتی می ،نظرگیری مالیات مازاد پرداخت شده در حساب دارایی مالیات انتقالیجهت در

-تواند اعتماد طرفین پرداختو قوانین می استانداردهاشفاف از  استفاده از یک روش و برداشت ثابت و( 4واقعی شود؛ )

( اجرای 5افزایش دهد؛ ) انگیزه فعالیتی آنان را گذاران خارجی وده مالیات را بیشتر و جذب سرمایهکننکننده و دریافت

-مد( و همینآکتمان درکاری در حسابداری )تواند باعث کاهش و حذف پنهانالمللی مالیاتی در ایران میاستاندارد  بین

 پرداختن به )صرفاً زمان و هزینه باشد جویی در صرفهنهایتاً رابطان کاهش مالیات و یا طور عدم استفاده از مشاوران و

به  ،المللی باتوجه به شرایط موجود( اجرای استاندارد مالیاتی بین6جای حساب سازی(؛ و )عملیات حسابداری، به

امکانات عمومی توسط برداری از خدمات و بهره درآمد پرداختی و مالیات بر تواند ضامن تناسب بینتنهایی نمی



 

 
 يي

 

                                                                                                                                                                                           

قوانین اقتصادی و شرایط  شرایط سیاسی و تغییرات ناگهانی لی از قبیل روابط وها باشد چون مسائاشخاص و شرکت

نتایج در فصل پنج به  این جای بررسی و اصالح اساسی دارد. ،ثر از موارد فوقگی و از همه مهمتر مدیریت نیز متأفرهن

های پیشین، پیشنهادهایی برای استفاده از گیری و مقایسه با تحقیقتفصیل مورد بحث و تفسیر قرار گرفته و پس از نتیجه

 های آتی، ارائه خواهد شد.نتایج این تحقیق و انجام تحقیق

ک یکه بصورت  46 و 45و  44شرکت بورسی طی سه سال متوالی طبق گزارشات صفحات  30البته بررسی 

.)این باشد بررسی مضاعف عددی انجام شد، حاکی از کاهش و افزایش پرداخت مالیات بنا بر نوع فعالیت شرکت می

 بررسی به توصیه استاد راهنما جهت تکمیل پژوهش پرسش نامه ای انجام گردید.(
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 شرکت بورس به صورت نمونه  30طی بررسی صورت های مالی  جمع بندی و نتیجه گیری
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 گروه شرکتها و نوع فعالیت 
تمرکز روی موجودی مواد و کاال / 

 دارایی ثابت  
 افزایش مالیات / کاهش مالیات 

 کاهش مالیات   حورموجودی م شرکت دارویی ) دارویی ابوریحان ( 

حمل و نقل ) کشتیرانی دریا شرکت 

 بندر (
 افزایش مالیات   محوردارایی 

 کاهش مالیات / افزایش مالیات    موجودی محور / دارایی محور شرکت تولیدی ) سیمان دورود ( 

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل پنجم
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 گیری و پیشنهادهانتیجه
 

 مقدمه -5-1

ف پاسخ کش جهت در شد، انجام چهار فصل در که های آماریتحلیل و تجزیه از حاصل نتایج فصل، این در

تدا فصل پنجم، اب در .گرددو تشریح می ارائه اند،بوده تحقیق اهداف از نشأت گرفته ها و فرضیه مطرح شده کهپرسش

 ررسیبو یان بگردد و سپس نتایج حاصل از آزمون فرضیه تحقیق را در قالبی واحد، ای از تحقیق ارائه میخالصه

 خواهیم نمود.

ج به دست لی نتایهای موجود، علل احتماشود تا با توجه به تحقیقات پیشین و استداللعالوه بر این تالش می

یز نین فصل گردد. در ادامه امشابه مقایسه می تحقیقاتآمده شناسایی شوند و سپس نتایج این تحقیق با دیگر 

تی، بیان آ قیقاتتح های تحقیق و همچنین برایشنهادهای برگرفته از یافتههای موجود در اجرای تحقیق و پیمحدودیت

 گردد.می

 

 گیریالصه تحقیق و نتیجهخ -5-2

م( خیر )برجااسال  اجرای استاندارد بین المللی مالیاتی و تاثیرات آن در ایران با توجه به شرایط سیاسی چند

بخصوص  مالی پاسخگویی، شفافیت و قابلیت مقایسه گزارشات تصور حضور سرمایه گذاران خارجی در داخل و نیاز به

ر یک اند دبحث مالیاتی جایگاه محکم تری به خود می گرفت که اخیرا تحت تاثیر سیاست گذاری های جدید می تو

 نوسان و بالتکلیفی همچنان باقی بماند.

جرای اجهت  گرفت چون از هر اما از جهت نتایج کلیه فرضیات طی بررسی آزمون پرسشنامه مورد تایید قرار

پرداخت  وننده یک استاندارد مدون بین المللی می تواند یکپارچگی و ثبات بیشتر و تضمین منافع طرفین دریافت ک

توالی با مشرکت بورسی طی سه سال  30را تا سطح زیادی تامین کند. ولی بررسی صورت های مالی  کننده مالیات

ها،  شرکت ، حاکی از کاهش ها و پرداخت های مالیات بر اساس نوع و فعالیتفرض اجرای استاندارد و عدم اجرا

دی ها موجو دستخوش تغییرات خواهد بود که تمرکز تغییرات، بیشتر روی استهالک دارایی های ثابت و کاهش ارزش

لمللی های بین اداردنخواهد بود. یعنی هرچه هزینه استهالک تحت تاثیر بیشتری قرار گیرد و کاهش پیدا کند مطابق استا

متری کلیات مالیات بیشتری پرداخت خواهد شد و هرچه هزینه کاهش ارزش موجودی ها، افزایش پیدا کند در کل ما

 پرداخت خواهد شد.



 

 
 ححح

 

                                                                                                                                                                                           

 ی، سیاسی،قتصادانهایتا تاثیر اجرای استاندارد بین المللی نیازمند ایجاد بستری مناسب از کلیه جنبه های 

دید در جاری جتباشد که می تواند نقش بسیار مهمی در رشد و شکوفایی اقتصاد و مناسبات فرهنگی و حتی مذهبی می 

 دهکده جهانی تجارت ایجاد کند، بشرطی که بالخره روزی این بستر فراهم شود.

 

 تیجه آزمون فرضیه اول تحقیقن -5-2-1

به ه معنای محاسالمللی بمالیاتی بیناجرای استاندارد " کهاین بر فرضیه اول تحقیق مبنی آزمون راستای در

اً افشاء ه و نهایتگرفت مالیات بر اساس سود حسابداری بوده و تفاوت با قوانین مالیاتی به حساب مالیات انتقالی در نطر

-رسشموعه پ، از چهار پرسش در مج"شودخواهد شد که این ثبات روش و یکنواختی، باعث دقت بیشتر و شفافیت می

نای مللی به معالتی بیناجرای استاندارد مالیاها نشان داد که ای استفاده شد. نتایج بررسینمونهتی تک نامه و آزمون

نهایتاً  وطر گرفته در ن محاسبه مالیات بر اساس سود حسابداری بوده و تفاوت با قوانین مالیاتی به حساب مالیات انتقالی

 .شودعث دقت بیشتر و شفافیت میافشاء خواهد شد که این ثبات روش و یکنواختی، با

 

 نتیجه آزمون فرضیه دوم تحقیق -5-2-2

ع و ر نهایت منافالمللی داجرای استاندارد مالیاتی بین" کهاین بر فرضیه دوم تحقیق مبنی آزمون راستای در

-رسشجموعه پم، از چهار پرسش در "کننده مالیات را تأمین خواهد کردکننده و دریافترضایت هر دو طرف پرداخت

ایت مللی در نهالتی بیناجرای استاندارد مالیاها نشان داد که ای استفاده شد. نتایج بررسینمونهنامه و آزمون تی تک

 .کننده مالیات را تأمین خواهد کردکننده و دریافتمنافع و رضایت هر دو طرف پرداخت

 

 نتیجه آزمون فرضیه سوم تحقیق -5-2-3

مللی به جهت التأثیر اجرای استاندارد مالیاتی بین" کهاین بر فرضیه سوم تحقیق مبنی آزمون راستای در

تی واقعی هار مالیاائه اظتواند باعث افزایش اردرنظرگیری مالیات مازاد پرداخت شده در حساب دارایی مالیات انتقالی، می

تأثیر  شان داد کهنها استفاده شد. نتایج بررسیای نمونهتک ینامه و آزمون ت، از چهار پرسش در مجموعه پرسش"شود

لی، یات انتقایی مالالمللی به جهت درنظرگیری مالیات مازاد پرداخت شده در حساب دارااجرای استاندارد مالیاتی بین

 .تواند باعث افزایش ارائه اظهار مالیاتی واقعی شودمی

 

 تیجه آزمون فرضیه چهارم تحقیقن -5-2-4



 

 
 خخخ

 

                                                                                                                                                                                           

شفاف از  استفاده از یک روش و برداشت ثابت و" کهاین بر فرضیه چهارم تحقیق مبنی آزمون راستای در

ن گذاراایهجذب سرم کننده مالیات را بیشتر وکننده و دریافتتواند اعتماد طرفین پرداختاستانداردها و قوانین می

ه ای استفادنمونهکتنامه و آزمون تی پرسش، از چهار پرسش در مجموعه "خارجی و انگیزه فعالیتی آنان را افزایش دهد

عتماد تواند ایوانین ماستفاده از یک روش و برداشت ثابت و شفاف از استانداردها و قها نشان داد که شد. نتایج بررسی

یش ن را افزالیتی آناگذاران خارجی و انگیزه فعاکننده مالیات را بیشتر و جذب سرمایهکننده و دریافتطرفین پرداخت

 .دهد

 

 فرضیه پنجم تحقیق نتیجه آزمون -5-2-5

تواند در ایران می المللی مالیاتیاجرای استاندارد بین" کهاین بر فرضیه پنجم تحقیق مبنی آزمون راستای در

طان کاهش یا راب طور عدم استفاده از مشاوران وکاری در حسابداری )کتمان درآمد( و همینباعث کاهش و حذف پنهان

 ، از"ازی(سحساب  جایجویی در زمان و هزینه باشد )صرفاً پرداختن به عملیات حسابداری، بهمالیات و نهایتاً صرفه

ستاندارد ااجرای ه کها نشان داد ای استفاده شد. نتایج بررسینمونهنامه و آزمون تی تکچهار پرسش در مجموعه پرسش

ور عدم ط( و همینکاری در حسابداری )کتمان درآمدکاهش و حذف پنهانتواند باعث المللی مالیاتی در ایران میبین

ملیات اختن به عاً پردجویی در زمان و هزینه باشد )صرفاستفاده از مشاوران و یا رابطان کاهش مالیات و نهایتاً صرفه

 .جای حساب سازی(حسابداری، به

 

 تیجه آزمون فرضیه ششم تحقیقن -5-2-6

یط اتوجه به شراالمللی باجرای استاندارد مالیاتی بین" کهاین بر فرضیه ششم تحقیق مبنی آزمون راستای در

 نات عمومیو امکا برداری از خدماتتواند ضامن تناسب بین مالیات بر درآمد پرداختی و بهرهموجود، به تنهایی نمی

ادی و ن اقتصغییرات ناگهانی قوانیها باشد چون مسائلی از قبیل روابط و شرایط سیاسی و تتوسط اشخاص و شرکت

 شاز چهار پرس ،"شرایط فرهنگی و از همه مهمتر مدیریت نیز متأثر از موارد فوق، جای بررسی و اصالح اساسی دارد

-نالیاتی بیمستاندارد اجرای اها نشان داد که ای استفاده شد. نتایج بررسینمونهنامه و آزمون تی تکدر مجموعه پرسش

رداری از ببهرهو  مالیات بر درآمد پرداختیتواند ضامن تناسب بین باتوجه به شرایط موجود، به تنهایی نمیالمللی 

ات تغییر ها باشد چون مسائلی از قبیل روابط و شرایط سیاسی وخدمات و امکانات عمومی توسط اشخاص و شرکت

اصالح  ررسی وبنیز متأثر از موارد فوق، جای ناگهانی قوانین اقتصادی و شرایط فرهنگی و از همه مهمتر مدیریت 

 .اساسی دارد



 

 
 ددد

 

                                                                                                                                                                                           

 

 بندی، تفسیر و مقایسه نتایج تحقیقجمع -5-3

اجرای استاندارد مالیاتی ( 1طور خالصه حاکی از این بود که )ها، بهدست آمده از آزمون فرضیهجمیع نتایج به

ده و تفاوت با قوانین مالیاتی به حساب مالیات انتقالی در المللی به معنای محاسبه مالیات بر اساس سود حسابداری بوبین

( اجرای 2شود؛ )نطر گرفته و نهایتاً افشاء خواهد شد که این ثبات روش و یکنواختی، باعث دقت بیشتر و شفافیت می

را تأمین خواهد  کننده مالیاتکننده و دریافتالمللی در نهایت منافع و رضایت هر دو طرف پرداختاستاندارد مالیاتی بین

المللی به جهت درنظرگیری مالیات مازاد پرداخت شده در حساب دارایی ( تأثیر اجرای استاندارد مالیاتی بین3کرد؛ )

( استفاده از یک روش و برداشت ثابت و شفاف 4تواند باعث افزایش ارائه اظهار مالیاتی واقعی شود؛ )مالیات انتقالی، می

گذاران کننده مالیات را بیشتر و جذب سرمایهکننده و دریافتتواند اعتماد طرفین پرداختمی از استانداردها و قوانین

تواند باعث کاهش و المللی مالیاتی در ایران می( اجرای استاندارد  بین5خارجی و انگیزه فعالیتی آنان را افزایش دهد؛ )

استفاده از مشاوران و یا رابطان کاهش مالیات و نهایتاً طور عدم کاری در حسابداری )کتمان درآمد( و همینحذف پنهان

( اجرای 6جای حساب سازی(؛ و )جویی در زمان و هزینه باشد )صرفاً پرداختن به عملیات حسابداری، بهصرفه

اختی و تواند ضامن تناسب بین مالیات بر درآمد پردالمللی باتوجه به شرایط موجود، به تنهایی نمیاستاندارد مالیاتی بین

ها باشد چون مسائلی از قبیل روابط و شرایط برداری از خدمات و امکانات عمومی توسط اشخاص و شرکتبهره

سیاسی و تغییرات ناگهانی قوانین اقتصادی و شرایط فرهنگی و از همه مهمتر مدیریت نیز متأثر از موارد فوق، جای 

 عالی شورای رئیس سالمی، غالمرضا آقای بیان ضیح است که بهدر این رابطه الزم به تو بررسی و اصالح اساسی دارد.

 کشورهای سایر از حسابداری، المللیبین استانداردهای از استفاده زمینه در ایران سابقه ایران، خبره حسابداران انجمن

 سازمان توسط حسابداری استانداردهای بار اولین برای که 1380 سال از زیرا. است ترطوالنی دنیا، حتی و خاورمیانه

 اوراق و بورس سازمان ،1389 سال در و شد حسابداری همگرا المللیبین استانداردهای با ایران شد، منتشر حسابداری

 استانداردهای از استفاده به مجاز بورسی هایشرکت کردند اعالم مشترک توافقی در حسابرسی سازمان و بهادار

 متفاوت کردند، آغاز دیرتر ما از که خاورمیانه دیگر کشور 15 وضعیت حال، این با. هستند المللیبین مالی گزارشگری

 کامالً را مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای و اندگرفته پیشی ایران از گذشته سال چندسال در همگی. است

 گزارشگری المللیبین استانداردهای به انتقال مسیر در موجود مشکالت زمینه در اندکی مطالعات کنون اند. تاپذیرفته

 علیپور و رحمانی پژوهشی کار به توان می بین این از. است رسیده انجام به انتقال، این معایب و مزایا و ایران در مالی

 به را عامل ده و پرداختند ایران در موجود موانع بررسی و مطالعه به ،(1389) علیپور و رحمانید. نمو اشاره ،(1389)

 عدم: از عبارتند اهمیت ترتیب به که نمودند معرفی حسابداری، مالی گزارشگری استانداردهای پذیرش موانع عنوان
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 عدم مالی، بازارهای و حسابداری ای حرفه مجامع در موثر حضور عدم ها، دانشگاه در المللیبین استانداردهای آموزش

 مالیاتی قوانین و سیستم ایران، در خارجی گذاری سرمایه موانع و المللیبین بورس یک عنوان به سرمایه بازار گسترش

 نفعان ذی کامل درک عدم از نگرانی مالی، منابع تأمین لحاظ از خصوص به المللیبین مبادالت سطح بودن پایین کشور،

 و کسب محیط تفاوت و کشور در متشکل بازارهای مانند یافته توسعه اقتصاد هایزیرساخت فقدان تغییرات، از ناشی

 و کنندگاناستفاده ،(اطالعات کنندگان تهیه) حسابداران آشنایی فقدان کشور، در مالکیت و سرمایه ساختار کار،

 دو همچنین کشور، در ها بانک و بزرگ های شرکت از برخی نفوذ حسابداری، المللیبین استانداردهای با حسابرسان

بنابراین، یکی از  .المللیبین استانداردهای به ملی استانداردهای از انتقال و تغییر اجرای و هماهنگی هزینه بودن باال عامل

 در چالش توان گفت که بزرگتریندر واقع میمسائلی که در مطالعات پیشین نیز مورد تأکید بوده، موضوع مالیات است. 

 هایدرب بودن بسته جهت به که است آن مالیاتی بخش المللی،بین مالی گزارشگری استانداردهای اجرای بخش

 قوانین مالیات، محاسبه در که نوعیبه بوده، موجود شرایط با متناسب و داخلی هایسیاست به محدود کشور، اقتصادی

 استانداردها کارگیریبه به کمتری نیاز جهت، از این المللی.گزارشگری بین استانداردهای تا بوده مدنظر بیشتر مالیاتی

 این اجرای ابعاد. باشدمی مذکور استانداردهای با منطبق تغییر نیازمند جدید شرایط تأثیر تحت زودیبه که داشته وجود

داشت و  خواهد آن افشای شیوه طورهمین و انتقالی مالیات ثبت و شناسایی نحوه روی را تأثیر بیشترین استاندارد،

باتوجه به محدودیت  مالیاتی را به ارمغان خواهد آورد.متعاقباً افزایش شفافیت، تقویت رضایت طرفین و کارایی نظام 

مقایسه  (1389) علیپور و توان تنها با مطالعه رحمانیمطالعات پژوهشی انجام شده در این رابطه، نتایج این مطالعه را می

 باشد.طور نسبی دارای انطباق مینمود که به

 

 هادهای تحقیقپیشن -5-4

 رفتهگ صورت گرانهپژوهش و سیستماتیک روند یک در تحقیق اگر علمی، تحقیق یک مراحل انجام از پس

 و بهبود منظوربه را هاییپیشنهاد و کارهاراه همچنین و تحقیق نتایج و هایافته مورد در را نظراتی تواندمی محقق باشد،

 هایپژوهش برای همچنین و تحقیق نتایج با مطابق پیشنهادهایی ادامه در سبب، بدین. کند بیان آتی، هایپژوهش بسط

 .شودمی ارائه آتی،
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 ررر

 

                                                                                                                                                                                           

و  ی ابتداییگذر از فازها از بعدشود که های تحقیق حاضر، پیشنهاد میبا توجه به نتایج آزمون فرضیه .1

 جرایا جهت ریزیبرنامه المللی گزارشگری مالی،سازی استانداردهای بیننزدیک شدن به فاز اجرا و پیاده

ق قوانین انطبا جهت الزم اقدامات که راهی نقشه داشتن دست بنابراین، در صورت گیرد و پروژه مناسب

ماده ضمن اینکه آ .رسدمی نظربه ضروری دهد، نشان المللی گزارشگری مالی رامالیاتی با استانداردهای بین

 ارد در پیستاندسازی شرایط فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و حتی مذهبی، تاثیر بسزایی در کاربرد مناسب این ا

 خواهد داشت.

-که کمیته شودیمبا توجه به نتایج مطالعه حاضر و رویکردهای مشابه صورت گرفته در سایر موارد، پیشنهاد  .2

-می میتهک مالی. این گزارشگری المللیبین استانداردهایین مالیاتی با قوانمنظور انطباق ای تشکیل گردد به

 اوراق و بورس سازمان حسابرسی، سازمان دارایی، و اقتصادی امور وزارت نمایندگان عضویت تواند با

شود.  تشکیل رفهح صاحبنظران از برخی و کشور مالیاتی امور سازمان ایران، رسمی حسابداران جامعه بهادار،

 یته باشد.های این کمتواند ازجمله فعالیتمقررات مربوطه می و قوانین اصالح و مالیاتی مسائل رفع

در نهایت  که دارد، قتصادیالمللی، در کنار سایر مزایای ابنابر نتایج این مطالعه، اجرای استاندارد مالیاتی بین .3

ال، ر عین حتأمین خواهد کرد و د کننده مالیات راکننده و دریافتمنافع و رضایت هر دو طرف پرداخت

ه در کگردد می یشنهادپشود که بنابراین، به سازمان امور مالیاتی باعث افزایش ارائه اظهار مالیاتی واقعی می

-ردهای بینتانداسازی اسراستای افزایش منابع درآمدی پایدار و شفاف، پشتیبانی الزم را در راستای پیاده

 عمل آورد. سازی دقیق و سریع آن، بهع موانع پیادهالمللی گزارشگری مالی و رف

 

 برای تحقیقات آتی پیشنهادهایی -5-4-2

توان می اده شد کهه استفالمللی، از پرسشنامدر این مطالعه برای بررسی آثار مالیاتی استانداردهای مالیاتی بین .1

 د.قایسه نمومایج را مستقیم استفاده و نتاز سایر ابزارهای موجود مانند مصاحبه یا مشاهده در مطالعات آتی، 

اخته شد نشگاه پردتید داالمللی از دیدگاه اسادر این مطالعه به بررسی آثار مالیاتی استانداردهای مالیاتی بین .2

یز مورد نالیاتی مهای فعاالن اقتصادی و توان در مطالعات آتی این موضوع را با استفاده از دیدگاهکه می

 بررسی قرار داد.
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ایر ا در ستوان مطالعات آتی راین مطالعه در محدوده جغرافیایی استان تهران انجام شده است که می .3

 های جغرافیایی کشور اجرا نمود و نتایج را مورد مقایسه قرار داد.محدوده

 م شود.صورت مالی طی سه سال متوالی می تواند در دایره وسیع تری انجا 30بررسی انجام شده روی  .4

 

 پژوهش هایحدودیتم -5-5

ده حدودیت عمنامه، مهای پرسشنامه بوده است. نارساییآوری اطالعات در این مطالعه، پرسشجمعابزار  .1

 این مطالعه است.  

 م به تمامتعمی این مطالعه در محدوده جغرافیایی شهر تهران انجام شده است که ممکن است نتایج آن، قابل .2

 نقاط کشور نباشد.

سیع تری و  بررسی شده فقط مربوط به شرکت های بورسی بوده که می تواند دایره       صورت های مالی  .3

 داشته باشد.

 

 خالصه فصل -5-6

ن یج آزموهای صورت گرفته، به تشریح نتاای از تحقیق و تجزیه و تحلیلدر این فصل، ضمن بیان خالصه

نتهای اردید. در قایسه گممطالعه حاضر با تحقیقات پیشین  ها پرداخته شد و در ادامه، نتایحها و همچنین تفسیر آنفرضیه

 .  رداخته شدقیق پهای تحفصل نیز به ارائه پیشنهادهای کاربردی و پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی و تبیین محدودیت
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 رانیاافشاء آن در وهیو شمالیات بر درآمد ( IFRS) ی مالیالملل نیب استاندارد یاجرا آثارنام تحقیق :         

  دهیچک

رک زبان مشت نیا که ،یدارد به نام حسابدار یبه زبان مشترک ازیشده قطعا ن جادیا یو دهکده جهان یتجارت فعل روند

حث برجام از ب بخصوص بعد رانیباشد. در ا یم ییو پاسخگو تیجهت شفاف یالملل نیب کپارچهی یاستانداردها ازمندین

 دایپ یشتریتوجه ب تیلآن، قاب یافشا وهیبر درآمد و ش اتیمبحث مال ژهی( و بوIFRS) یالملل نیاستاندارد ب یاجرا ریتاث

 نیا یبررس جهیتپرسشنامه به آن پرداخته شده است. ن 96 قیاز طر یو روان یاز دو جهت مال قیتحق نیا یکرده که ط

رک مشت لستورالعمد کی یاجرا ،یاسیس ،یاقتصاد ،یدهد قطعا در صورت وجود بستر مناسب فرهنگ ینشان م قیتحق

پرداخت  تیضار نیضمن تام یاتیدر اظهارات مال شتریب ییو دقت و پاسخگو تیشفاف یتواند مبنا یم یاتیو مال یمال

 شود. یگذار خارج هیسرما شتریو جذب ب اتیکننده مال افتیکننده و در

 شتریب ییاجرا یررسب مندازیبار انجام شده است ن نیاول یندارد و برا یو سابقه قبل نهیشیپ چیه قیتحق نیازآنجا که ا اما

 91 یمتوال سه سال یط یشرکت بورس 30 یبود که با بررس یتر در پژوهش پرسشنامه ا قیدق یریگ جهینت لیجهت تکم

 تاینها  IFRS)یمبنا(ی و  بر اساس سود حسابدار یداخل یاتیمال نیقوان اساسبر  اتیدر دو قالب محاسبه مال 93تا 

 یم اتیالو کاهش پرداخت م شیدچار افزا یبه شکل کل تیبطور خالصه، شرکت ها بر اساس نوع فعال دیمشخص گرد

برو رو تایمال داختمحور با کاهش پر یموجود یپرداخت و شرکت ها شیمحور با افزا ییدارا یشوند که شرکت ها

 خواهند بود.

 یبررس ،مان ز ازمندین شتریب جیمرحله پاسخگو است و استنتاج نتا نیموجود تا ا طیشرا یط قیتحق نیاست ا یهیبد

 و بستر مناسب تر خواهد بود . شتریب

 : واژگان کلیدی

 ، ثبات ، قابلیت مقایسه  شفافیت ، پاسخگویی ، کتمان درآمد

 1396پاییز                                                          davoodnaghoor@gmail.com :  آدرس ایمیل 

 

mailto:davoodnaghoor@gmail.com
mailto:davoodnaghoor@gmail.com


 

 
 صصص

 

                                                                                                                                                                                           

Research name : The impact of performing IFRS, income tax, and its  
disclusure way in Iran. 

 

By : Davood Naghoor 

 
Abstract  
 

The current commercial process and the global village created, definitely requires a 

common language in the name of accounting, and this common language needs 

international seemlessly standards to be transparent and responsive . 

In Iran, especially after Joint Comprehensive Plan of Action discussion, the impact 

of IFRS performance and mainly its tax income topics and disclosure way got the 

potential of receiving more attention, that through this research it was addressed 

from 2 financial and psychological aspects via 96 questionnaire. The result of this 

research shows that in case of existence of proper culture, economical, political 

conditions performing a common financial and tax instruction, definitely can be the 

base of clarity and precision and more responsiveness in tax declaration, while 

providing satisfaction of tax payer and receiver and absorbing more foreign 

investors . 

Since this research has no background and it was done for the first time, it needs 

more executive investigation for completing more accurate result in questionnaire 

research that by studying 30 exchange company in 3 consecutive years, 1391-1393, 

in 2 format, calculation of tax based on internal tax regulations, and based on 

accounting profit (IFRS base), finally it was identified in summary that companies 

confront tax payment decrease and increase based on their type of activity in 

general, that asset-driven companies will face payment increase and inventory-

driven companies will face tax payment decrease . 

It is obvious this research is responsive up to this stage based on current situation 

and inference more results requires time, more investigation and proper condition. 

 

Key Vocabulary 

clarity - accountibility - income concealed - stability – comparability 

 

Email address : davoodnaghoor@gmail.com 

 

 

Autumn 2016 

mailto:davoodnaghoor@gmail.com


 

 
 ضضض

 

                                                                                                                                                                                           

 
Islamic Azad University 

Firoozkooh Branch 

 

 

A Thesis Submitted In Partial Fulfillment Of The  

Requirements For The Degree Of M.SE In Accounting 

 

 

Title 

 

The impact of performing IFRS, income tax, and its 

disclusure way in Iran. 

 

 
Supervisor 

Dr. Talaneh 

 
Advisor 

Dr. Hoshang Jangi 
 

 

By: 
Davood Naghoor 

 

 

 
Winter 2018 

 

 


