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مقدمه
گزارشـــگری مالی دامنه وســـیعی از گزارش ها را در برمیگیرد که صـــورت های مالی از
اســـاسـ ـیترين بخشهای آن اســـت (پیوندی و همکاران .)1394 ،گزارشـــگری مالی يکی از
سازوکارهايی ا ست که میتواند عملکرد بازارهای سرمايه را بهبود ببخشد (ارد ستانی.)1386 ،
بازار ســـرمايه بهعنوان موتور محرکه اقتصـــاد بر محور اطالعات قرار دارد .جريان درســـت
اطالعات در اين بازار منجر به اتخاذ تصــمیمات صــحیح و منطقی از ســوی مشــارکتکنندگان
می شــود و درنهايت توســعه اقتصــادی و بهبود رفاه اجتماعی را به ارمغان میآورد .گزارشهای
مالی از مهم ترين م نابع اطال عاتی اســــت که هدف آن فراهم کردن اطال عات الزم برای
تصمیمگیریهای اقتصادی است و بخش اعظمی از نیاز اطالعاتی بازار سرمايه را تأمین میکند
(بولو .)1386 ،افزايش شمار تقلبها که با ور شک ستگی شرکتهای بزرگ درهمآمیخته بود،
نگرانیهايی را درباره کیفیت گزارشهای مالی به همراه داشت .حرفه حسابداری و حسابرسی
در راســـتای چاره جويی در اين خصـــوص به تدبیر راهکارهايی همت گمارد .از ســـوی ديگر،
صـاحبنظران و انديشـمندان دانشـگاهی نیز به سـهم خود سـمتوسـوی تحقیقات تجربی را به
کیفیت گزارشـــگری مالی و اثرات آن بر بازار ســـرمايه ســـوق دادند تا بلکه بتوانند در اين
خصـــوص نقش مفیدی را ايفا نمايند (نیکو مرام و بادآور نهندی .)1388 ،بنابر مفاهیم نظری
گزارشـــگری مالی ،هدف صـــورت ها ی مالی ع بارت اســــت از ارا ئه اطال عاتی تلخیص و
طبقهبندیشده درباره وضعیت مالی ،عملکرد مالی و انعطافپذيری مالی واحد تجاری که برای
طیف گســترده اســتفادهکنندگان صــورتهای مالی در اتخاذ تصــمیمات اقتصــادی مفید واقع
گردد .ازجمله ا ستفادهکنندگان صورتهای مالی دولت و مؤ س سات دولتی میبا شند که برای
تنظیم فعالیتهای واحد تجاری ،تعیین ســیاســتهای مالیاتی و تشــخیص مالیات و نیز تهیه آمار
ملی به اطالعات نیاز دارند .عالوه بر اين بین حســابداری مالی شــرکتها و حســابداری مالیات
آنها همترازی بااليی وجود دارد .همترازی باال به اين معناســـت که صـــورتهای مالی مبنای
محاســـبه مالیات بر درآمد هســـتند و يا قوانین مالیاتی ،شـــرکتها را ملزم به اجرای رويههای
حسـابداری يکسـان برای اقالم خاص میکنند (بورگسـتالر و همکاران)2006 ،؛ بنابراين هدف
اولیه گزارشـــگری مالی شـــرکتهايی که با نرخهای باالی مالیات بر درآمد و يا اجرای دقیق
قوانین مالیاتی مواجه هســتند ،حداقل کردن میزان مالیات بر درآمد پرداختی اســت .اين عوامل
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میتواند بهطور مستقیم بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیر بگذارد (چن و همکاران ،)2010 ،فلذا
پژوهش حاضــر ،با توجه به اينکه کاربرد اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالی به زودی
برای همه شرکتهای بورس الزامی خواهد شد (مهام و همکاران ،)1390 ،به دنبال بررسی تأثیر
اين استانداردها (به ويژه استاندارد شماره  )12بر نظام مالیاتی در ايران است.
مبانی نظری پژوهش
مالیات به عنوان يکی از اصــلیترين ابزارهای کســب درآمد دولتها در مســیر دســتیابی به
اهداف اقتصــادی و اجتماعی مطرح اســت (ايمانی برندق و همکاران .)1395 ،همچنین مالیات
يکی از عوامل تأثیرگذار بر رويههای حســابداری اســت و صــورتهای مالی تهیه شــده
حسابداری مبنای محا سبه درآمد مشمول مالیات ا ست .در حال حا ضر ،حسابداری مالیاتی و
حســابداری مالی دارای زمینههای الزم بهمنظور تأثیرپذيری از يکديگرند که يکی از عوامل
مهم اين اثرگذاری در ايران وجود دو مرجع ســازمان حســابرســی و ســازمان امور مالیاتی
بهعنوان متولیان وضع استانداردهای حسابداری و سیاستهای مالیاتی بهعنوان سازمانهای زير
مجموعه وزارت امور اقت صادی و دارايی ا ست .اين ا شتراک و تعامل و وحدت اگر باعث
شــود که مفاد قانون مالیاتهای مســتقیم با آنچه که در اســتانداردها عنوان میشــود پايه
مشترکی دا شته با شد ،آنگاه حسابداری برای نظام مالیاتی تبديل به ابزاری قوی در تشخیص
مالیات خواهد شد (قیداری.)1383 ،
در ايران قانون مالیاتهای مســتقیم يکی از قوانین مهم و تأثیرگذار بر حرفه حســابداری
ا ست .اکثر شرکتهای ايرانی که خود را با قانون منطبق نمودهاند ،دفاتر حسابداری خود را
جهت مقا صد مالیاتی تهیه و نگهداری مینمايند ،لذا به نظر میر سد با الزامی شدن رعايت
استانداردهای حسابداری از ابتدای سال  1380توسط بنگاههای اقتصادی ،اطالعات مورد نیاز
ا ستفادهکنندگان سنتی از صورتهای مالی تهیه می شود .درواقع قبل از الزامی شدن رعايت
اسـتانداردهای حسـابداری و در غیاب اين رهنمودها مبنای تهیه صـورتهای مالی رويهها يا
الزامات تعیینشـــده قانون مالیاتی بوده اســـت .حتی بعد از ســـال  1380نیز شـــرکتها و
حســابداران بر اســاس عادات قديمی و با تکیه به رويههای ســابق همچنان ســعی بر رعايت
رويههای مالیاتی دارند که اين مســأله باعث بروز مشــکالت خاصــی میشــود ،زيرا ســود
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حســـابداری نتايج عملیات واحد تجاری در يک دوره مالی بوده و بايد مطابق با اصـــول
پذيرفته شده حسابداری محا سبه گردد ،درحالیکه سود مشمول مالیات که محا سبات آن از
طريق قوانین مالیاتی تعیین می شود ،بر مبنای دو پايه متفاوت در محا سبه سود ح سابداری و
سود م شمول مالیات اغلب باعث تفاوت قابل مالحظه بین سود ح سابداری و سود م شمول
مالیات میگردد و اين تفاوت از تفاوت بین اســتانداردهای حســابداری و قوانین مالیاتی که
الزاماً ارتباطی به هم ندارند ،حاصل میشود (نوبز و پارکر.)2008 ،
اطالعات حسـابداری از مهمترين منابع اطالعاتی اسـت که بهعنوان محصـول اصـلی سـیسـتم
ح سابداری نقش ا سا سی در ت صمیمگیریهای گروههای مختلف بازار سرمايه ايفا میکند .اين
اطالعات طی يک فرآيند محاســـباتی و بر اســـاس اصـــول و اســـتانداردهای مراجع ذيصـــالح
اندازهگیری و ارائه میشــوند و اگر از شــفافیت الزم برخوردار نباشــد احتمال اتخاذ تصــمیمات
نادرست توسط گیرنده اطالعات افزايش میيابد (مختاری .)1394 ،برابر بند  6استاندارد شماره
يک حســـابداری ايران ،هدف از گزارشـــگری مالی ،ارائه اطالعاتی طبقهبندیشـــده درباره
وضـعیت مالی ،عملکرد مالی و انعطافپذيری مالی واحد تجاری اسـت که برای طیف وسـیعی
از اســتفادهکنندگان صــورتهای مالی در اتخاذ تصــمیمات اقتصــادی مفید واقع میشــود .عدم
بهکارگیری برخی استانداردهای بینالمللی حسابداری موجب تضعیف بار اطالعاتی و شفافیت
صورتهای مالی شده ا ست .يکی از ا ستانداردهای بینالمللی ح سابداری که تأثیر ب سزايی در
کیفیت گزار شگری مالی دارد ،ا ستاندارد ح سابداری شماره  12يعنی مالیات بر درآمد ا ست.
اين ا ستاندارد ابزاری را برای تفکیک اندازههای ح سابداری مالی از اندازههای قوانین مالیاتی و
تخصـــیص تفاوت اين اندازه ها به ادوار مالی دوره عمر مبادالتی که باعث ايجاد اين تفاوت
شدهاند ،فراهم میکند.
اهداف قوانین مالیاتی تابع نگرشهای سـیاسـی ،اقتصـادی و اجتماعی اسـت که در مقاطع
متفاوت زمانی جهت دســتیابی به اهداف خرد و کالن ســیاســتگذاران ،تدوين و در موارد
مقت ضی تغییر میکند و به دلیل تفاوت بین اهداف ح سابداری مالی و قوانین مالیاتی میتوان
ادعا کرد که تهیه گزارشها و اقالم صــورتهای مالی بر مبنای اســتانداردهای حســابداری،
ا هداف ن ظام مال یاتی را به همراه نداشـــ ته و درنتی جه تأمینکن نده ن یاز های اطال عاتی
استفادهکنندگان خاص خود نمیباشد )قیداری.)1383 ،
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در مواردی که قانون مالیاتهای مستقیم با اصول استانداردهای حسابداری در تضاد کامل
است ،اجرای استانداردهای حسابداری دچار مشکل شده و گاهی دسترسی به اطالعاتی که
ممکن اســت جهت تصــمیمگیریهای خرد و کالن الزم باشــد ،به دلیل تحتالشــعاع قرار
گرفتن جنبههای مالیاتی غیرممکن میشـــود .از اين رو ،الزام حوزههای مالیاتی به پذيرش
استانداردهای مذکور ضروری به نظر میرسد (دوانی.)1386 ،
در ايران به علت فرارهای مالیاتی ،معافیتهای متعدد و عدم دريافت مالیات از بســـیاری از
پا يه های مالیاتی ،عمده مالیات ها از بین دوپايه مالیاتی شـــرکت ها و دســـتمزدها جمعآوری
میشــود؛ بنابراين فشــار وارده از طريق نرخهای تصــاعدی باال بر پايههای کمظرفیت موجود،
موجب از بین رفتن انگیزه در فعالیتهای اقتصـــادی و تولیدی شـــده و گاه بیعدالتی در نظام
اجرايی موجود را بهطور محسـوسـی ايجاد میکند .عدم تناسـب نرخهای مالیاتی تعیینشـده در
هر بخش اقتصادی با پتانسیلهای آن بخش ،بهنوبه خود ،مشکالتی را در اقتصاد کشور به وجود
خواهد آورد .با افزايش بار مالیاتی ،بهواسطه افزايش نرخهای مالیاتی ،انگیزه مؤديان برای ورود
به معافیتهای غیررســـمی (زيرزمینی) افزايش می يابد که اين امر منجر به کاهش پا يه مالیاتی
شــده و درآمدهای مالیاتی را کاهش میدهد؛ بنابراين بازبینی و تجديدنظر در نرخهای مالیاتی،
يکی از راهحلهای اساسی در افزايش کارآمدی نظام مالیاتی است .يکی از مواردی که موجب
می شود تمام تنگناها و مشکالت موجود بر سر راه اصالح ساختار مالیاتی کشور اصالح شود،
آن است که تمام فعالیتهای اقتصادی موجود به سمت شفافیت حرکت کنند ،چراکه شفافیت
ه سته مرکزی گزار شگری مالی مدرن ا ست (يو سفی ا صل و همکاران .)1393 ،بدين منظور،
اولین قدم ،بحث شـــفافیت پايههای مالیاتی (منظور هر عامل يا متغیری که طبق قانون مالیات بر
آن وضــع میشــود) اســت و هر میزان که اين پايهها بهصــورت شــفاف و جامع تعريف شــوند،
افزايش درآمدهای مالیاتی با رعايت حقوق همه مؤديان همراه خواهد شـــد (مختاری.)1394 ،
در اين پژوهش با تأکید بر موضوع شفافیت گزارشگری مالی بهمنظور افزايش عدالت مالیاتی و
بهبود کارايی سیستم مالیات ستانی در ايران ،سؤاالت اساسی ذيل دنبال میشوند:
آيا از ديدگاه متخصصین حسابداری و مالیاتی ،استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی بر
کارايی نظام مالیاتی تأثیر میگذاردت
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آيا از ديدگاه متخصــصــین حســابداری و مالیاتی ،اســتفاده از اســتانداردهای گزارشــگری
بینالمللی بهطور کامل ،شفافیت گزارشها و اطالعات مالی را افزايش میدهدت
پیشینه پژوهش
اولین اســتانداردهای حســابداری بینالمللی بهوســیله کمیته تدوين اســتانداردهای بینالمللی
ح سابداری 2در سال  1975منت شر شد .هیئت تدوين ا ستانداردهای بینالمللی ح سابداری 3در
سال  2001جايگزين اين کمیته شد و در سال  2005بی شتر شرکتهای اروپايی و ک شورهای
ديگر ملزم به رعايت استانداردهای بینالمللی گزارشگری حسابداری در ارائه صورتهای مالی
خود شـــدند (آرمســـترانگ و ديگران .)2010 ،هیئت اســـتانداردهای حســـابداری بینالمللی،
يکنهاد م ستقل در لندن ا ست که  15ع ضو از ک شورهای مختلف دارد .پايهگذاری اين هیئت
توسط شرکتهای بزرگ حسابداری ،مؤسسات مالی خصوصی و تعدادی ديگر از سازمانهای
حرفهای در حوزه ح سابداری انجام شده ا ست و تاکنون نیز بیش از  120ک شور ا ستانداردهای
بینالمللی گزارشـــگری مالی را برای گزارش دهی مالی شـــرکتهای خود الزامی دانســـتهاند.
مأموريت بنیاد اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالی و هیئت اســتانداردهای بینالمللی
حسابداری به شرح زير است (بس:)2006 ،
 ته یه اطال عات باکیف یت ،شـــ فاف و م قايســــه پذير برای ســـر ما يه گذاران و ديگر
استفادهکنندگان اطالعات مالی
 تجهیز بازارهای سرمايه يکپارچهشده جهانی با يکزبان مشترک گزارشگری مالی
 ارتقاء ثبات بازار سرمايه جهانی با شفافیت و سالمت گزارشهای مالی
 همکاری و همراهی با ضابطه گذاران و ا ستاندارد گذاران برای کمک به ارتقاء کاربرد
يکنواخت و سازگار استانداردها
تحقیقات خارجی
دی ســیمون ( )2016در پژوهشــی بررســی نمود که آيا بکارگیری اســتانداردهای بینالمللی
گزارشـــگری مالی بر پرداخت مالیات در شـــرکتهای بینالمللی تأثیرگذار اســـت يا خیر .وی
اطالعات مالی شرکتها را که موجب ت شخیص مالیات می شود برای سالهای  2001تا 2010
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بررسی نموده و دريافت که میزان مالیات شرکتهايی که استانداردهای بینالمللی گزارشگری
مالی را اتخاذ نمودهاند نســبت به ســاير شــرکتها و دورههای قبل از اتخاذ اســتانداردها5 .17 ،
درصــد کاهش داشــته اســت .نتايج اين پژوهش موجب تســريع روند بکارگیری اســتانداردهای
مزبور میشود.
ســاموئل و همکاران ( )2013در پژوهشــی به بررســی تأثیر اســتانداردهای گزارشــگری مالی
بینالمللی بر مال یات پرداخت ند .هدف پژوهش اين بود که تا چه حد حســــا بداری مالی در
کشــورهای خاص به حســابداری مالیاتی متصــل اســت و تا چه حد اســتانداردهای حســابداری
بینالمللی به اســـتانداردهای حســـابداری ملی نزديک اســـت و اين نزديکی چه نتیجهای در پی
دارد .آنها به اين نتیجه رسیدند در کشورهايی که بین حسابداری مالی با حسابداری مالیاتی هیچ
ارتباطی وجود ندارد ،بهکارگیری اســـتانداردهای حســـابداری بینالمللی هیچ تأثیری بر مالیات
ندارد؛ در مقابل نیز در کشـــورهايی که بین حســـابداری مالی و مالیاتی ارتباط وجود دارد،
میتوانند استانداردهای حسابداری بینالمللی را زودتر بپذيرند.
لی و شروف ( )2010در پژوهشی رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارايی سرمايهگذاری را
در چین موردبرر سی قراردادند .با ا ستفاده از معیارهای ترکیبی برای کیفیت گزار شگری مالی،
نتايج نشــان داد که بین کیفیت گزارشــگری مالی و ســرمايهگذاری کمتر از حد و بیشــتر از حد
رابطه منفی وجود دارد ،فلذا اثرات کیفیت اقالم تعهدی و هموار سازی سود بر سرمايهگذاری
بیشازحد و کمتر از حد بااهمیت است.
به اعتقاد مارتین واکر ( )2010نظامهای سرمايهداری گوناگون در ک شورهای مختلف بهطور
شــايســتهای بايد برای تدوينکنندگان اســتانداردهای بینالمللی در نظر گرفته شــود .به اين دلیل
که نظام سرمايهداری بازار سهام موجب کاهش اعتبار دهندگی شرکتها میشود ،ممکن است
جهان به طرز بهتری نظامهای ســرمايهداری را به خدمت بگیرد و شــکل تناوب ســرمايهداری را
توسعه داده و استانداردهای بینالمللی حسابداری را بهنحویکه نیازمند آن است تقويت کند.
هاورالز ( )2007در پژوهش خود با عنوان اســـتانداردهای بینالمللی گزارشـــگری مالی و
استانداردهای بینالمللی حسابداری در بلژيک :تجزيهوتحلیل تأثیر بار مالیاتی بر شرکتها .اين
پژوهش باهدف ارزيابی تأثیر ح سابداری مالیاتی با توجه به تأثیر ا ستانداردهای گزار شگری بر
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روی کارايی نظام مالیاتی شرکتهای بزرگ بلژيکی انجام شد .پس از بررسیهای بهعملآمده
به اين نتیجه رســـیدند که شـــرکتهای بزرگ در بخشهای مختلف به شـــکل يکســـان از اين
کارايی تأثیر نمیپذيرند .اين بررسی نشان میدهد تعیین پايههای مالیاتی بر اساس استانداردهای
حســابداری و گزارشــگری بینالمللی میتواند اتحاديه اروپا را در تحلیل و برنامهريزی مالیاتی
برای چند دوره آتی هدايت کند.
تحقیقات داخلی
ســلیمانی و فرشــی ( )1392در تحقیق خود به بررســی اثر اهداف مالیاتی شــرکتها بر رابطه
کیفیت گزارشـــگری مالی و کارايی ســـرمايهگذاری پرداختند .نتايج حاصـــل از تجزيهوتحلیل
داده ها نشــــان داد که در شـــرايط فشــــار مالیاتی بین کیفیت گزارشـــگری مالی و کارايی
ســرمايهگذاری رابطه معنادار و مســتقیم وجود ندارد؛ بنابراين به اســتفادهکنندگان صــورتهای
مالی پیشـــن هاد میشـــود که به منظور بررســـی راب طه کیف یت گزارشـــگری مالی و کارايی
سرمايهگذاری و اتخاذ تصمیمات سرمايهگذاری اثر نرخها و قوانین مالیات را مدنظر قرار دهند.
عالوه بر اين با توجه به رابطه مثبت بین کیفیت گزارشگری مالی و کارايی سرمايهگذاری و اثر
منفی مالیات بر اين رابطه به تدوينکنندگان مقررات مالیاتی و ســـازمانهای مربوطه پیشـــنهاد
می گردد که برای تدوين مقررات مالیاتی از ساير مبانی برای محاسبه مالیات شرکتها استفاده
کنند و تأکید کمتری بر صورتهای مالی برای محاسبه مالیات شرکتها داشته باشند.
عرب مازار و همکاران ( )1390با تأکید بر موضــوع شــفافیت گزارشــگری مالی ،به بررســی
ارتباط آن با گزارشـــگری مالیاتی پرداخت ند .نتايج تحقیق بیانگر وجود يک رابطه مثبت بین
گزارشــگری مالیاتی و شــفافیت گزارشــگری مالی بوده اســت ،بطوری که در صــورت تهیه
گزارشـگری مالیاتی به ضـمیمه گزارشـگری مالی ،شـفافیت گزارشـگری مالی تا حدود زيادی
تامین خواهد شد .

خدامی پور و ترکزاده ماهانی ( )1390در پژوهشی به بررسی تأثیر مالیات بر محافظه کاری
در گزارشـــگری مالی و همچنین مربوط بودن اطالعات حســـابداری پرداختند .آنها دريافتند
شـــرکتهايی که خالص جريان نقدی عملیاتی آنها بســـیار بزرگتر از درآمد مشـــمول مالیات
آنها ست ،محافظه کاری بیشتری نسبت به ساير شرکتها دارند ،اما در مورد شرکتهايی که
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خالص جريان نقدی عملیاتی آنها بســیار کوچکتر از درآمد مشــمول مالیات آنهاســت ،نمی
توان گفت که محافظه کاری کمتری نســبت به ســاير شــرکتها دارند .همچنین ،مالیات باعث
افزايش مربوط بودن اطالعات نیز می گردد.
وکیلیفرد و بنیمهد ( )1388طی نقدی که بر استانداردهای يکپارچه حسابداری انجام دادند،
به اين نتیجه رســـیدند که رقابت پیرامون تدوين اســـتانداردهای حســـابداری موجب نوآوری،
کارآمدی و ساده شدن ا ستانداردهای حسابداری می شود .رقابت کار هیئت ا ستاندارد گذاری
و مؤ س سات ح سابر سی را بی شتر میکند و نهايتاً کار بی شتر موجب ر شد و اعتالی بی شتر دانش
حسابداری و حسابرسی در دانشگاهها و حرفه خواهد شد.
فرضیههای پژوهش
پژوهش حاضــر به دنبال پاســخ اين پرســش اصــلی اســت که آيا بهکارگیری اســتانداردهای
بین المللی گزار شگری مالی بر افزايش کارايی نظام مالیاتی در ايران موثر ا ست يا خیر .با توجه
به اينکه ديدگاه متخ ص صین ح سابداری ،ا ساتید دان شگاه ،کارکنان سازمان مالیاتی و اع ضای
جامعه حسابداران رسمی در اين باره مدنظر قرار گرفته است ،لذا هدف فرعی تحقیق نیز مقايسه
ديدگاه اشــخاص مزبور قرار گرفت .بر اين اســاس و بر مبنای اســتداللهای نظری و مروری بر
مطالعات گذشته ،يک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی زير تدوين گرديده که در نگاره ()1
مشهود است.
نگاره ( :)1فرضیههای پژوهش
رديف

فرضیه

1

فرضیه اصلی

2
3
4
5

شرح
از ديدگاه متخصصین حسابداری و مالیاتی ،بهکارگیری استانداردهای بینالمللی گزارشگری
مالی بر افزايش کارايی نظام مالیاتی در ايران تأثیر معناداری دارد.

فرضیه فرعی از ديدگاه متخصصین حسابداری و مالیاتی ،استفاده از استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
اول

بر شفافیت گزارشها و اطالعات مالی تأثیر معناداری دارد.

فرضیه فرعی

بین ديدگاه اساتید دانشگاه و کارکنان سازمان مالیاتی ،دربارة تأثیر بهکارگیری استانداردهای

دوم

گزارشگری مالی بر کارايی نظام مالیاتی تفاوت معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی بین ديدگاه اعضای جامعه حسابداران رسمی و کارکنان سازمان مالیاتی ،دربارة تأثیر بهکارگیری
سوم

استانداردهای گزارشگری مالی بر کارايی نظام مالیاتی تفاوت معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی

بین ديدگاه اساتید دانشگاه و اعضای جامعه حسابداران رسمی ،درباره تأثیر بهکارگیری

چهارم

استانداردهای گزارشگری مالی بر کارايی نظام مالیاتی تفاوت معناداری وجود دارد.
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روش پژوهش
اين پژوهش از نظر هدف در زمره پژوهش های کاربردی قرار میگیرد و از ح یث روش،
پژوهشـــی توصـــیفی از نوع همبســـتگی و پس رويدادی اســـت .در اين تحقیق با بهکارگیری
پرســـشـــنامه محقق ســـاخته ،پس از برآورد روايی و پايايی از رويکرد تحلیل محتوای دادههای
پرســشــنامه در ســال  1393-1394با رويکرد مقطعی اســتفادهشــده اســت .بدين معنی که در اين
پژوهش برای جمعآوری مبــانی نظری و ادبی ـات پژوهش از منــابع کتــابخــانــهای و برای
تجزيهوتحلیل دادههای جمعآوریشـــده ،ابتدا از طريق نرمافزار اکســـل دادهها را طبقهبندی
نموده و تجزيهوتحلیل نهايی نیز به کمک نرمافزار اقتصادسنجی  SPSS19انجامشده است.
جامعه آماری اين پژوهش شامل سه گروه زير است:
 44 تن از مديران و کارکنان سازمان امور مالیاتی استان خراسان جنوبی.
 35 تن از اساتید دانشگاههای خراسان جنوبی در رشته حسابداری.
 47 تن از اعضای جامعه حسابداران رسمی در شهرستان مشهد.
از جامعه آماری مورداشـــاره بهمنظور ايجاد توان مقايســـه بین گروهها از هر گروه  20تن و
درمجموع  60تن بهعنوان جامعه نمونه انتخاب شدند.
تحلیل پرسشنامه
در اين پژوهش از پرسشنامهای شامل  14سؤال جهت سنجش فرضیههای تحقیق استفادهشده
اســت .اين ســواالت در پیوســت قابل رويت هســتند .عالوه بر اين ،ســه ســؤال جهت ســنجش
متغیرهای جمعیت شناختی استفادهشده است .در ادامه ويژگیهای پرسشنامه ذکرشده است:
پرســشــنامه پذيرش اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالی :ازآنجايیکه هدف از اين
تحقیق میزان تأثیر پذيرش استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی بر کارايی نظام مالیاتی در
ايران ا ست ،لذا از پر س شنامه پذيرش ا ستانداردهای بینالمللی گزار شگری مالی جهت آزمون
فرضیههای تحقیق استفادهشده است.
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پرســـشـــنامه ويژگیهای جمعیت شـــناختی :برای به دســـت آوردن اطالعاتی در مورد
ويژگیهای شخ صی و جمعیتی جامعه ،از پر س شنامه ويژگیهای جمعیت شناختی ا ستفاده
می شود .در اين پر سشنامه متغیرهای نوع شغل ،میزان تحصیالت و سابقه کاری ا ستفاده شده
است.
مقیاس پرسشنامه
در اين پژوهش برای رتبهبندی داده ها از مقیاس  5عاملی لیکرت با گزينه اول خیلی کم تا
گزينه پنجم خیلی زياد ،استفادهشده است.
نگاره ( :)٢مقیاس پرسشنامه
خیلی زياد

زياد

متوسط

کم

خیلی کم

5

4

3

2

1

تعیین روایی ابزار سنجش
جهت تضمین اعتبار محتوای پرسشنامه ،از نظرات اساتید و همچنین کارشناسان خبره سازمان
امور مالیاتی اســتفاده شــد .با کســب نظرات اشــخاص يادشــده ،اصــالحات الزم در ســؤاالت
بهعمل آمده و بدين ترتیب اطمینان حا صل گرديد که پر س شنامه همان خ صی صههای موردنظر
پژوهش را میسنجد.
تعیین پایایی ابزار سنجش
در پژوهش حاضر ،برای محاسبه پايايی سؤاالت پرسشنامه ،از روش آلفای کرونباخ برای 30
نمونه پرسشنامه در قالب پیشآزمون استفادهشده است .در صورتی که مقدار ضرب مزبور بیش
از  0/7باشد ،پرسشنامه از پايايی مطلوبی برخوردار خواهد بود.
نگاره ( :)3ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی پرسشنامه
پرسشنامه تأثیر پذيرش استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی بر کارايی نظام مالیاتی
مقدار ضريب آلفای کرونباخ

0/917
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روش تجزیهوتحلیل
انتخاب آزمون آماری مناســـب با توجه به متغیرها و مقیاس های اندازهگیری اســـت .برای
تجزيهوتحلیل دادههای جمعآوریشده از نرمافزار تحلیل آماری  SPSS19استفادهشده است.
نگاره ( :)4آزمونها و نرمافزارهای مورداستفاده در تحقیق
نرمافزار

عنوان آزمون

SPSS

محاسبه آلفای کرونباخ

SPSS
SPSS

Independent- sample T test
One-Way ANOVA

یافتههای پژوهش
ابتدا سیمای کلی پا سخدهندگان به پر س شنامه اين پژوهش ازنظر شغل ،میزان تح صیالت و
سابقه کاری در نگاره  5تلخیص شدهاند:
نگاره ( :)5ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخدهندگان پرسشنامه
نوع شغل

فراوانی

میزان تحصیالت

فراوانی

سابقه کاری

فراوانی

جامعه حسابداران رسمی

20

کارشناس

2

کمتر از  5سال

11

کارکنان امور مالیاتی

20

کارشناسی ارشد

34

10-6

15

اساتید دانشگاه

20

دکتری

24

بیش از  10سال

34

جمع

60

جمع

60

جمع

60

منبع :يافتههای تحقیق

آزمون فرضیههای تحقیق
فر ضیه ا صلی :بهکارگیری ا ستانداردهای گزار شگری مالی بینالمللی برافزايش کارايی نظام
مالیاتی در ايران از ديدگاه متخصــصــین حســابداری و مالیاتی خراســان جنوبی تأثیر معناداری
دارد .ســطح اطمینان معنیداری آزمون  95درص ـد اســت و فرضــیه زمانی موردقبول اســت که
مقدار معنیداری کمتر از  5درصـــد باشـــد .با توجه به اطالعات نگاره  ،6میتوان گفت که
همب ستگی کلی بین متغیرها برابر  61در صد ( )R = 0/61ا ست که اين ن شاندهنده همب ستگی
مثبت بین بهکارگیری ا ستانداردهای گزار شگری مالی بینالمللی و افزايش کارايی نظام مالیاتی
اســــت .همچنین با تو جه به میزان ضـــر يب تعیین ( ،)R2 = 0/37به ازای هر وا حد تغییر در
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استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی ،کارايی نظام مالیاتی به میزان  37درصد تغییر میکند
که نشان میدهد متغیر مستقل توانسته درمجموع  37درصد از واريانس متغیر وابسته را بهخوبی
تبیین کنند .اين میزان نشـــان از تأثیر گذاری تقري باً باالی اســـتانداردهای گزارشـــگری مالی
برافزايش کارايی نظام مالیاتی در ايران از ديدگاه متخصــصــین حســابداری و مالیاتی خراســان
جنوبی دارد.
همچنین مقدار  Fن شاندهنده آن ا ست که آيا مدل رگر سیونی تحقیق مدل منا سبی ا ست يا
خیر .به عبارتی ،آيا متغیر مســـتقل بهخوبی تغییرات متغیر وابســـته را توضـــیح میدهد يا خیر.
ت شخیص اين مو ضوع با معنیداری  Fدر سطح خطای کمتر از  5در صد امکانپذير ا ست .در
اين تحقیق بر اســاس نتايج نگاره  ،6مقدار بهدســتآمده برای  Fبرابر  63/7اســت که در ســطح
خطای کمتر از  5در صد معنیدار ا ست و ن شان میدهد که متغیر م ستقل از قدرت تبیین بااليی
برخوردار بوده و قادر اســت به خوبی میزان تغییرات و واريانس متغیر وابســته يعنی کارايی نظام
مالیاتی را توضــیح دهد .فلذا مدل رگرســیونی تحقیق مدل خوبی اســت و به کمک آن قادريم
تغییرات متغیر وابسته را بر اساس متغیر مستقل تبیین کنیم.
نگاره ( :)6نتایج آزمون فرضیه اصلی
خالصه مدل

ANOVA

R

R2

F

Sig

0/615

0/370

63/7

0/000

متغیرها
مقدار ثابت
استانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی

عاملهای مشترک
Beta

Sig

1/69

0/000

0/615

0/000

منبع :يافتههای تحقیق بر اساس خروجی نرمافزار SPSS

فرضـــیه فرعی اول :به کارگیری اســـتانداردهای گزارشـــگری مالی بینالمللی بر شـــفافیت
گزارشها و اطالعات مالی تأثیر معناداری دارد.
سطح اطمینان معنیداری آزمون  95در صد ا ست و فر ضیه زمانی موردقبول ا ست که مقدار
معنیداری کمتر از  5درصد باشد .با توجه به اطالعات نگاره  ،7میتوان گفت شدت همبستگی
بین متغیر مسـتقل اسـتانداردهای بینالمللی گزارشـگری مالی و متغیر وابسـته شـفافیت اطالعات
مالی  73درصد ( )R = 0/73است که نشاندهنده همبستگی مثبت بین متغیرهاست .همچنین با
توجه به میزان ضريب تعیین ( ،)R2 = 0/54به ازای هر واحد تغییر در ا ستانداردهای بینالمللی
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گزارشــگری مالی ،شــفافیت اطالعات مالی به میزان  54درصــد تغییر میکند .اين میزان نشــان
میدهد که متغیر مستقل توانسته است درمجموع  54درصد از واريانس متغیر وابسته را بهخوبی
تبیین کند و نشـــان از تأثیرگذاری تقريباً باالی اســـتانداردهای بینالمللی گزارشـــگری مالی بر
شفافیت اطالعات و گزارشها مالی دارد.
همچنین مقدار  Fن شاندهنده آن ا ست که آيا مدل رگر سیونی تحقیق مدل منا سبی ا ست يا
خیر .به عبارتی ،آيا متغیر مســـتقل بهخوبی تغییرات متغیر وابســـته را توضـــیح میدهد يا خیر.
ت شخیص اين مو ضوع با معنیداری  Fدر سطح خطای کمتر از  5در صد امکانپذير ا ست .در
اين تحقیق بر اســاس نتايج نگاره  ،7مقدار بهدســتآمده برای  Fبرابر  63/7اســت که در ســطح
خطای کمتر از  5در صد معنیدار ا ست و ن شان میدهد که متغیر م ستقل از قدرت تبیین بااليی
برخوردار بوده و قادر اســـت بهخوبی میزان تغییرات و واريانس متغیر وابســـته يعنی شـــفافیت
گزارشها و اطالعات مالی را تو ضیح دهد .فلذا مدل رگر سیونی تحقیق مدل خوبی ا ست و به
کمک آن قادريم تغییرات متغیر وابسته را بر اساس متغیر مستقل تبیین کنیم.
نگاره ( :)7نتایج آزمون فرضیه فرعی اول
خالصه مدل

ANOVA

R

R2

F

Sig

0/736

0/542

29/98

0/000

متغیرها
مقدار ثابت
استانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی

عاملهای مشترک
Beta

Sig

1/69

0/000

0/736

0/000

منبع :يافتههای تحقیق بر اساس خروجی نرمافزار SPSS

فرضیه فرعی دوم :بین ديدگاه اساتید و کارکنان سازمان مالیاتی استان خراسان جنوبی درباره
تأثیر به کارگیری اســـتانداردهای گزارشـــگری مالی بر کارايی نظام مالیاتی تفاوت معناداری
وجود دارد.
در نگاره  8نتیجه حاصـل از آزمون  tمسـتقل ،تفاوت بین ديدگاه اسـاتید و کارکنان سـازمان
مالیاتی اســـتان خراســـان جنوبی درباره تأثیر بهکارگیری اســـتانداردهای گزارشـــگری مالی بر
کارايی نظام مالیاتی را به نمايش میگذارد .نتايج آزمون  tمستقل نشان میدهد که بهکارگیری
اســـتانداردهای گزارشـــگری بینالمللی مالی در بین اســـاتید و کارکنان ســـازمان مالیاتی ازنظر
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آماری تفاوت معناداری وجود دارد .سطح معناداری آزمون لیوين از  5در صد کمتر ا ست ،لذا
فرا برابری واريانسها رد می شود و فر ضیه تحقیق مبنی بر وجود تفاوت معنادار بهکارگیری
ا ستانداردهای بینالمللی گزار شگری مالی در بین ا ساتید و کارکنان سازمان مالیاتی مورد تأيید
قرار میگیرد .از طرفی اين نتیجه ازآنجا حاصــلشــده اســت که آزمون در ســطح اطمینان 95
درصـــد انجامشـــده و درنتیجه مقادير بحرانی بین  +1/96و  -1/96میباشـــد؛ چنانچه مقدار t

بهد ستآمده ،بین اين دو عدد قرار گیرد ،فر ضیه موردنظر رد شده و در غیر اين صورت تأيید
میگردد .در اينجا با توجه به اينکه در آزمون  tمســـتقل عدد  4/57بهدســـتآمده (،)t= 4/57
فرضیه فرعی دوم تأيید میشود.
نگاره ( :)8نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم
میانگین نمرات بهکارگیری استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی
آزمون لوين
F

Sig

10/36

0/004

آزمون  tمستقل
4/57

شاخص

میانگین

انحراف استاندارد

اساتید

4/78

0/6262

کارکنان

3/93

0/4976

منبع :يافتههای تحقیق بر اساس خروجی نرمافزار SPSS

فر ضیه فرعی سوم :بین ديدگاه اع ضای جامعه ح سابداران ر سمی ايران و کارکنان سازمان
مالیاتی اســتان خراســان جنوبی درباره تأثیر بهکارگیری اســتانداردهای گزارشــگری بینالمللی
مالی تفاوت معناداری وجود دارد.
در نگاره  9نتیجه حاصـل از آزمون  tمسـتقل ،تفاوت ديدگاه بین اعضـای جامعه حسـابداران
رســـمی ايران و کارکنان ســـازمان مالیاتی اســـتان خراســـان جنوبی درباره تأثیر بهکارگیری
ا ستانداردهای گزار شگری بینالمللی مالی را به نمايش میگذارد .نتايج آزمون  tم ستقل ن شان
میدهد که بین میزان تأثیر به کارگیری اســـتانداردهای بینالمللی گزارشـــگری مالی در بین
اعضـــای جامعه حســـابداران رســـمی ايران و کارکنان ســـازمان مالیاتی ازنظر آماری تفاوت
معناداری وجود ندارد .ســـطح معناداری آزمون لیوين از  5درصـــد بزرگتر اســـت ،لذا فرا
برابری واريانسها را نمیتوان رد کرد؛ بنابراين فر ضیه تحقیق مبنی بر وجود تفاوت معنادار بین
میزان تأثیر به کارگیری اســـتانداردهای بینالمللی گزارشـــگری مالی در بین اعضـــای جامعه
حســـابداران رســـمی ايران و کارکنان ســـازمان مالیاتی رد میشـــود .از طرفی اين نتیجه ازآنجا
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حا صل شده ا ست که آزمون در سطح اطمینان  95در صد انجام شده و درنتیجه مقادير بحرانی
 +1/96و  -1/96ا ست؛ در اينجا با توجه به اينکه در آزمون  tم ستقل عدد  0/961بهد ستآمده
( )t=0/961فرضیه فرعی سوم رد میشود؛ بنابراين میتوان گفت که بین ديدگاه اعضای جامعه
حســـابداران رســـمی ايران و کارکنان ســـازمان مالیاتی اســـتان خراســـان جنوبی درباره تأثیر
بهکارگیری اســتانداردهای گزارشــگری بینالمللی مالی تفاوت معناداری وجود ندارد و هر دو
گروه درباره تأثیر بهکارگیری استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی بر کارايی نظام مالیاتی
تقريباً ديدگاه نزديک به هم دارند.
نگاره ( :)9نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم
میانگین نمرات بهکارگیری استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی
آزمون لوين
F

Sig

4/91

0/401

آزمون  tمستقل

شاخص
حسابداران

0/961

رسمی
کارکنان

میانگین

انحراف استاندارد

3/90

0/6569

4

0/6567

منبع :يافتههای تحقیق بر اساس خروجی نرمافزار SPSS

فرضیه فرعی چهارم :بین ديدگاه اساتید دانشگاهها و اعضای جامعه حسابداران رسمی ايران
درباره تأثیر به کارگیری اســـتانداردهای بینالمللی گزارشـــگری مالی بر کارايی نظام مالیاتی
تفاوت معناداری وجود دارد.
در نگاره  10نتیجه حاصل از آزمون  tمستقل ،تفاوت ديدگاه بین اساتید دانشگاهها و اعضای
جامعه حســابداران رســمی ايران درباره تأثیر بهکارگیری اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری
مالی را به نمايش میگذارد .نتايج آزمون  tم ستقل ن شان میدهد که بهکارگیری ا ستانداردهای
بینالمللی گزار شگری مالی در بین ا ساتید دانشگاهها و اعضای جامعه حسابداران ر سمی ايران
ازنظر آماری تفاوت معناداری وجود دارد .ســـطح معناداری آزمون لیوين از  5درصـــد کمتر
اســت ،لذا فرا برابری واريانسها رد میشــود و فرضــیه تحقیق مبنی بر وجود تفاوت معنادار
بین بهکارگیری ا ستانداردهای بینالمللی گزار شگری مالی در بین ا ساتید دان شگاهها و اع ضای
جامعه حسابداران رسمی ايران مورد تأيید قرار میگیرد .از طرفی اين نتیجه ازآنجا حاصل شده
اســت که آزمون در ســطح اطمینان  95درصــد انجامشــده و درنتیجه مقادير بحرانی  +1/96و
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 -1/96ا ست؛ در اينجا با توجه به اينکه در آزمون  tم ستقل عدد  3/25بهد ستآمده ()t= 3/25
فرضیه فرعی چهارم تأيید میشود؛ بنابراين اساتید دانشگاهها و اعضای جامعه حسابداران رسمی
ايران درباره تأثیر بهکارگیری استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی بر کارايی نظام مالیاتی
ديدگاه متفاوتی دارند.
نگاره ( :)10نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم
میانگین نمرات بهکارگیری استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی
آزمون لوين

آزمون t

F

Sig

مستقل

7/56

0/004

3/25

شاخص

میانگین

انحراف استاندارد

اساتید

3/42

0/6262

حسابداران رسمی

4/65

0/4976

منبع :يافتههای تحقیق بر اساس خروجی نرمافزار SPSS

نتیجهگیری
برای بررســی میزان تأثیر بهکارگیری اســتانداردهای گزارشــگری مالی بینالمللی برافزايش
کارايی نظام مالیاتی در ايران از ديدگاه متخصــصــین حســابداری و مالیاتی خراســان جنوبی از
آزمون رگرسـیون تک متغیره اسـتفادهشـده اسـت .همانطور که در خروجی حاصـل از آزمون
رگرسیون (نگاره  )6مشاهده می شود شدت تأثیر متغیر مستقل استانداردهای گزارشگری مالی
بینالمللی بر متغیر وابســـته افزايش کارايی نظام مالیاتی برابر  37درصـــد اســـت .فلذا با توجه به
سطح معناداری آزمون ن شان از تأثیرگذاری باالی ا ستفاده از ا ستانداردهای گزار شگری مالی
بینالمللی بر میزان افزايش کارايی نظام مالیاتی دارد .همچنین برای بررســـی تأثیر اســـتفاده از
اســـتانداردهای گزارشـــگری مالی بینالمللی بر شـــفافیت اطالعات مالی از آزمون رگرســـیون
ا ستفاده شده ا ست .همانطور که در خروجی حا صل از آزمون رگر سیون (نگاره  )7م شاهده
می شود شدت تأثیر متغیر مستقل استفاده از استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی شماره  12بر
متغیر وابســته شــفافیت اطالعات مالی برابر  54درصــد اســت .فلذا با توجه به ســطح معناداری
آزمون که کمتر از  5درصـــد اســـت ،تأثیرگذاری باالی اســـتفاده از اســـتانداردهای بینالمللی
گزارشـــگری مالی بر شـــفافیت اطالعات مالی ثابت میشـــود .اين نتايج بیانگر اين اســـت که
پذيرش اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالی به میزان خیلی زياد باعث قابلیت مقايســه
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بیشــتر اطالعات در ســطح بینالمللی شــده و درنتیجه فرآيند تصــمیمگیری را بهینه مینمايد و
ســبب کاهش هزينه ســرمايه در ســطح بینالمللی میشــود .اســتانداردهای گزارشــگری مالی
بینالمللی از طريق کاهش هزينههای تطبیق ،هزينه دســـترســـی به اطالعات بازارهای ســـرمايه
مختلف را کاهش میدهد ،فلورا و همکاران ( )2012معتقدند در دورههايی که اســـتانداردهای
بینالمللی گزارشگری مالی پذيرفته شده ،تأثیر زيادی بر روی هزينه سرمايه داشته و باعث شده
ا ست که نابرابری اطالعاتی و ريسک کاهش يابد و درنتیجه هزينه سرمايه کاهش يابد .اين امر
سبب افزايش کیفیت گزارشگری مالی می شود .همچنین در تحقیقات انجام شده توسط لیوز و
ورچینا ( )2000و لی و شروف ( )2010نیز همین نتايج حا صل شده ا ست .افزايش شفافیت نیز
باعث می شود که مديران فعالیت بی شتری را در جهت حف منافع سهامداران انجام دهند (بال،
 .)2006اين نتايج با يافتههای حا صل از تحقیق توئیدی ( )1389هم سو میبا شد وی با ا شاره به
انتقادات زياد مطبوعات از ح سابداری مبتنی بر ارزشهای من صفانه ،معتقد ا ست که شفافیت و
افشــای اطالعات حاصــل از ارزشهای منصــفانه به انعکاس صــحیح و پیش از موعد وضــعیت
اقتصــادی بنگاههای اقتصــادی کمک میکند .بر اســاس تحقیقی که در میان اعضــای انجمن
تحلیل گران رسمی مالی در سراسر دنیا انجام شده است 79 ،درصد معتقدند که الزامات مربوط
به ارزشهای منصفانه به ارتقای شفافیت کمک میکند و درک سرمايهگذاران را از بنگاههای
اقتصادی افزايش میدهد.
بررســی نتايج فرضــیههای فرعی دوم ،ســوم و چهارم نشــان میدهد ديدگاه اعضــای جامعه
حســـابداران رســـمی و کارکنان ســـازمان مالیاتی نســـبت به اتخاذ اســـتانداردهای بینالمللی
گزار شگری مالی و تأثیر آن بر نظام مالیاتی در ايران ،يک سان بوده و با ديدگاه ا ساتید دان شگاه
تفاوت دارد؛ فلذا اين مورد می تواند به نوعی بیانگر شـــکاف اطالعاتی میان شـــاغالن حرفه و
اهالی دانشگاه باشد.
پس از بیان مطالب فوق نتايج منتج شده از فرضیههای پژوهش را میتوان در  3بخش با توجه
به اهداف سهگانه سازمان امور مالیاتی از اخذ مالیات ،خالصه نمود:
الف .اهداف اقتصادی مالیات :سازمان امور مالیاتی کشور که يکی از استفادهکنندگان اصلی
از گزارشها و اطالعات مالی بنگاههای اقتصـــادی میباشـــد ،برای به دســـت آوردن اطالعات
قابلاتکا و مربوط نیاز به صرف هزينههای هنگفت دارد .با پذيرش و بهکارگیری ا ستانداردهای
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بینالمللی گزارشــگری مالی و حرکت بهســوی هماهنگســازی قوانین و مقررات مالیاتی با اين
اســـتانداردها ،میتواند با صـــرف هزينه و وقت کمتر ،به اطالعات قابلاتکا ،مربوط و شـــفاف
دســـت يابد و از ســـوی ديگر با ورود ،حف و جذب ســـرمايهگذاریهای بینالمللی و افزايش
پايههای جديد مالیاتی که در پی يکسان سازی استانداردهای ملی و بینالمللی به وجود میآيد،
درآمدهای مالیاتی خود را افزايش دهد و در جهت تحقق اهداف اقتصـــادی خود بهتر عمل
کند.
ب .اهداف بودجهای مالیات :پذيرش اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالی از ســوی
سازمان امور مالیاتی موجب دقیقتر شدن پیشبینی درآمدهای مالیاتی از سوی دولت و همچنین
هدفمند سازی تأمین منابع مالی دولت بهو سیله و صول مالیات می شود .اين امر خود گويای اين
مطلب اسـت که دولت با کاهش فاصـله بین سـود حسـابداری ابرازشـده توسـط مؤديان و سـود
مشـــمول مالیات تشـــخیص دادهشـــده بهوســـیله ممیزان مالیاتی که از دســـتاوردهای پذيرش و
بهکارگیری اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالی در متن قوانین و مقررات ســازمان امور
مالیاتی اســـت ،میتواند به اهداف خود در تعیین درآمدهای دولت از محل وصـــول مالیات در
بودجه با دقت باالتر و قابلیت اتکای بیشتری تصمیمگیری نمايد.
ج .اهداف اجتماعی مالیات :يکی از دستاوردهای اصلی پذيرش و بهکارگیری استانداردهای
بینالمللی گزارشگری مالی افزايش شفافیت اطالعات و گزارشها مالی است ،بنابراين يکی از
مواردی که موجب می شود تمام تنگناها و م شکالت موجود بر سر راه ا صالح ساختار مالیاتی
کشور ا صالح شود ،آن ا ست که تمام فعالیتهای اقتصادی موجود به سمت شفافیت حرکت
کنند .بدين منظور اولین قدم بحث شفافیت پايههای مالیاتی (منظور هر عامل يا متغیری که طبق
قانون مالیات بر آن وضــع میشــود) اســت و هر میزان که اين پايهها بهصــورت شــفاف و جامع
تعريف شوند ،افزايش درآمدهای مالیاتی با رعايت حقوق همه مؤديان همراه خواهد شد .يکی
از اهداف اصــلی دولت افزايش عدالت مالیاتی در بهترين ســطح ممکن اســت که اين موهم تا
زمانی که ســـازمان امور مالیاتی بهعنوان مجری وصـــول مالیات از پايه های مختلف مالیاتی
اطالعات شــفافی از وضــعیت مالی آنها در اختیار نداشــته باشــد ،نابرابریهای مالیاتی در امر
وصول مالیات و ناتوانی در رعايت حقوق همه مؤديان مالیاتی امری غیرقابلاجتناب خواهد بود.
درنتیجه دولت میتواند با تغییر در ســـیاســـتها ،روشها و اقدامات خود در راســـتای پذيرش
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استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و همسو نمودن قوانین و مقررات با اين استانداردها ،
در کنار ساير اقدامات و سیاستهای خود ،به تحقق عدالت مالیاتی کمک نمايد.
پیشنهادهایی مبتنی بر یافتههای پژوهش
هدف گزار شگری مالی ارائه اطالعاتی طبقهبندی شده درباره و ضعیت مالی ،عملکرد مالی و
انعطافپذيری مالی واحد تجاری است که برای طیف وسیعی از استفادهکنندگان صورتهای
مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع می شود .اين اهداف زمانی قابلدستیابی است که
اســـتانداردهای بینالمللی گزارشـــگری مالی در شـــرايط موجود و مربوط بکار گرفته شـــود.
در حالی که در گزارشـــگری مالی ايران ،عدم به کارگیری برخی اســـتانداردهای بینالمللی
گزار شگری مالی سبب شده ا ست صورتهای مالی نتوانند به هدف خود که ارائه اطالعاتی
مفید برای اخذ ت صمیمات اقت صادی ا ست نائل شوند .اين نقی صه ،بهطور قابلمالحظهای از بار
اطالعاتی و شــفافیت صــورتهای مالی کاســته اســت .از ســوی ديگر مالیات اســاس حیات
دولتها میباشــد و دولت که بهعنوان يک اســتفادهکننده اصــلی از صــورتهای مالی به دنبال
ايجاد پايههای مالیاتی جديد و در پس آن کاهش نرخ مالیات و افزايش عدالت مالیاتی اســـت،
برای اينکه بتواند با اســتفاده از درآمدهای مالیاتی روی خدماتی نظیر آموزش ،رفاه ،امنیت
عمومی ،پیدايش و خدمات عمومی اصـــلی ســـرمايهگذاری نمايد ،نیاز به افزايش شـــفافیت
اطالعات مالی بنگاههای اقتصــادی با کمک اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالی را در
کنار سـاير اسـتفادهکنندگان از صـورتهای مالی ازجمله سـازمان بورس اوراق بهادار احسـاس
میکند .بر اين اساس و با عنايت به يافتههای اين پژوهش پیشنهادهای زير ارائه میگردد :

نظر به اينکه بر اسـاس نتايج و يافتههای اين پژوهش ،هدف اصـلی در پذيرش اسـتانداردهای
بینالمللی گزارشـگری مالی بهبود شـفافیت در اطالعات و صـورتهای مالی ارائهشـده توسـط
بنگاههای اقتصــادی و قابلیت مقايســه گزارشهای مالی اســت ،پیشــنهاد میگردد دولت نیز در
کنار اســـتفادهکنندگان از صـــورت ها ی مالی حرکت خود را برای پذيرش اســـتانداردهای
بینالمللی گزارشـــگری مالی به منظور اي جاد يک ث بات رو يه در نحوه ته یه و اســـت فاده از
صورتهای مالی تسريع بخشد و تصمیمات مناسبی اتخاذ نمايد.
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با عنايت به اينکه پذيرش اســتانداردهای گزارشــگری مالی بینالمللی از ســوی ســازمان امور
مالیاتی نیاز به همسـانسـازی بیشـتری میان قوانین مالیاتی و اسـتانداردهای حسـابداری دارد تا
بتوان به اهداف اصــلی پذيرش و اســتفاده از اين اســتانداردها دســتيافت و همچنین جهت
ســادگی ،شــفافســازی و تفســیرپذير نبودن قوانین و مقررات مالیاتی ،در قانون مالیاتهای
مستقیم تجديدنظر و اصالح صورت گیرد.
سازمان بورس اوراق بهادار و هیئت تدوين استانداردهای حسابداری بهعنوان متولیان حرکت
بهســوی همســانســازی اســتانداردهای حســابداری و گزارشــگری بینالمللی بايد به قوانین و
مقررات مالیاتی به عنوان يک ابزار و عامل مهم و اســاســی در کارايی و اثربخشــی بیشــتر و بهتر
استفاده و پذيرش اين استانداردها توجه ويژهای بنمايند و در اين راه همراه سازی و همانديشی
با سـازمان امور مالیاتی را بهعنوان يکی از عوامل و راهکارهای اصـلی در دسـتور کار خود قرار
دهند.
برگزاری هماندي شیها ی آموز شی و تحقیقاتی در ارتباط با برر سی و شناخت بی شتر مزايای
پذيرش و بهکارگیری استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی بینالمللی و تأثیر مالیات از
سوی سازمان امور مالیاتی.
محدودیتهای پژوهش
حرکت به ســـوی هر هدفی توســـط محدوديت ها به عنوان يک واقعیت انکارناپذير دچار
کندی و در مواردی محدود شـــدن پژوهش میگردد .در اين پژوهش هرچند متغیرهای تحقیق
به صـورت مســتقل يا با متغیرهای ديگر مورد مطالعه قرار گرفته بودند ،اما نبود پیشــینه کافی در
زمینه موضوع پژوهش و کمبود پژوهشهای مشابه و همراستا در ارتباط با چارچوب نظری اين
مطالعه در منابع داخلی و خارجی تا حدودی تبیین نظری بحث را محدود و امکان مقاي سه نتايج
اين پژوهش با نتايج تحقیقات مشابه را سلب نمود.
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تأثیر بهکارگیری استانداردهای بینالمللی گزارشگر ...

پیوست
سواالت پرسشنامه
 پذيرش اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالی از ســوی ســازمان امور مالیاتی موجب
شفاف تر شدن اطالعات و افزايش کیفیت صورتهای مالی ارائه شده تو سط بنگاههای
اقتصادی در فرايند رسیدگی و تشخیص مالیات خواهد شد.
 پذيرش و انطباق قوانین و مقررات مالیاتی با اســـتانداردهای بینالمللی گزارشـــگری مالی
باعث ارتقاء عملکرد ممیزان مالیاتی در فرايند رســـیدگی و تشـــخیص مالیات و در نتیجه
موجب تقلیل آسیب پذيری درآمدهای مالیاتی خواهد شد.
 پذيرش اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالی از ســوی ســازمان امور مالیاتی موجب
دقیق تر شدن پیش بینی درآمدهای مالیاتی از سوی دولت شده و هدفمندسازی تأمین منابع
مالی دولت به وسیله وصول مالیات را بدنبال دارد.
 پذيرش ا ستانداردهای بینالمللی گزار شگری مالی پا سخگوی برخی تعار ضات و مناقشات
در نحوه اســـتفاده از صـــورت های مالی توســـط دولت و ســـاير اســـتفاده کننده گان از
صـــورتهای مالی از جمله ســـازمان بورس اوراق بهادار ،اعتباردهندگان ،ســـهامداران و
سرمايه گذاران میباشد.
 پذيرش اســـتانداردهای بینالمللی گزارشـــگری مالی از ســـوی ســـازمان امور مالیاتی در
جلوگیری از تالش مديريت بنگاهها برای حســاب آرايی و يا تحريف ســود واقعی خود با
هدف کتمان درآمد و فرار از مالیات مؤثر میباشد.
 پذيرش اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالی توســط ســازمان امور مالیاتی موجب
افزايش رضــايت مندی و تمکین مؤديان مالیاتی شــده و ارائه ســود حســابداری تحريف يا
تغییر داده نشده توسط آنان را بدنبال خواهد داشت.
 پذيرش استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی از سوی سازمان امور مالیاتی در شناسايی
پا يه های مال یاتی جد يد و افزايش کارايی و اثربخشـــی پا يه های مال یاتی موجود نقش
تأثیرگذاری ايفا میکند.
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 افزايش شــفافیت ،قابلیت اتکای صــورتهای مالی تهیه شــده با اســتفاده از اســتانداردهای
بینالمللی گزارشگری مالی عاملی کارآمد در بهبود نظام مالیات ستانی خواهد بود.
 ايجاد قابلیت مقايســه صــورتهای مالی تهیه شــده با اســتفاده از اســتانداردهای بینالمللی
گزارشـــگری مالی در جذب و حف ســـرما يه گذاری بینالمللی که با افزايش توان مالی
شـرکتهای سـرمايه پذير داخلی و رونق فعالیتهای آنان همراه اسـت ،در بهبود و کارايی
نظام مالیاتی مؤثر است.
 پذيرش ا ستانداردهای بینالمللی گزار شگری مالی از سوی سازمان امور مالیاتی بخصوص
استاندارد شماره  12بینالمللی با پوشانیدن خأل بین مالیات واقعی و مالیات پرداخت شده بر
بهبود کارايی نظام مالیاتی مؤثر است.
 پذيرش ا ستانداردهای بینالمللی گزار شگری مالی از سوی سازمان امور مالیاتی بخصوص
اســتاندارد شــماره  12بینالمللی موجب میشــود تعارضــات بین ســود حســابداری و ســود
مشمول مالیات تا حدود زيادی برطرف گردد.
 پذيرش و تايید گزارش مالیاتی در کنار گزار شات مالی برگرفته شده از ا ستاندارد شماره
 12و سـاير اسـتانداردهای گزارشـگری مالی بینالمللی توسـط مراجع مالیاتی موجب اعتبار
بخشی به صورتهای مالی در نگاه ساير استفاده کننده گان صورتهای مالی میگردد.
 قوانین مال یاتی بر عمل حســـابداری تأثیر میگذارد .آ يا پذيرش اســـتانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی بخصوص استاندارد شماره  12بینالمللی از سوی سازمان امور مالیاتی به
ايجاد يک ثبات رويه در تهیه صـــورتهای مالی و در نتیجه افزايش قابلیت اتکا و مربوط
بودن اطالعات ارئه شده توسط مؤديان مالیاتی میانجامدت
 در يک نگاه کلی اهداف اصلی نظام مالیاتی در سه بخش بودجه ای ،اجتماعی و اقتصادی
با پذيرش استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی از سوی سازمان امور مالیاتی اثربخشی
و کارايی بهتری میيابد .

