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تشخیصی های مالیات بر مالیاتی حسابرسی اثرات مطالعه  
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 حسبثزسی ارشذ کبرشٌبسی داًشجَی  7

 ًَر پیبم داًشگبُ علوی ّیئت عضَ 2

 

 چکیذه

تاَرم ٍ  ، اس قجیا  رشاذ اقتظابدی   هبلیبت یکی اس هتغیزّبی هْوی است کِ دٍلت ّب ثِ ٍسیلِ آى در هتغیزّبی کالى اقتظابدی  

هبلیبت قسوتی اس درآهذ ٍ دارایی افزاد است کِ ثاِ هٌواَر پزدا ات هخابرو عواَهی ٍ      . ثیکبری ٍ تخظیض هٌبثع اثز هی گذارًذ

ّابی  اجتوبعی ٍ سیبسی کشَر ثِ هَجات قاَاًیي ٍ ثاِ ٍسایلِ اّازم     ، ّبی هبلی در راستبی حفظ هٌبثع اقتظبدیاجزای سیبست

هبلیابتی   ایاي تحییاب ثاِ ثزرسای عولکازد     ، ثب تَجِّ ثاِ اّویّات هَعاَ    . شَدّب ٍطَل هییی دٍلت اس افزاد ٍ ثٌگبُاداری ٍ اجزا

ِ  حیاَقی  اشخبص ثب آى هیبیسِ ٍ اًذکزدُ استفبدُ هبلیبتی حسبثزسی اس کِ حیَقی اشخبص  اساتفبدُ  حسبثزسای هبلیابتی   اس کا

 اثازاسی  هبلیبت ثیي راثطِ چٌیي ٍ ّن تشخیظی ٍ اثزاسی هبلیبت ثیي راثطِ ثز یهبلیبت حسبثزسی تأثیز هطبلعِ دًجبل ثِ، اًذًکزدُ

ایي هطبلعاِ در پای پبساه ثاِ ایاي سائَال اطالی        ، ثِ عجبرت دیگز. ثبشذ هی پٌج سبلِ دٍرُ یک استبى اطفْبى ثزای در قطعی ٍ

 ٍ دیگاز  شاذُ  هبلیبتی حسبثزسی ّبی تشزک ثیي در شذُ قطعی ٍ تشخیظی، اثزاسی هبلیبت هیبى آیب تفبٍت هعٌبداری: است کِ

ِ  اطافْبى اسات   اساتبى  هبلیبتی اهَر ک  ادارُ حیَقی اشخبص اس هَدیبًی شبه  تحییب آهبری ّب ٍجَد دارد؟ جبهعِ شزکت  کا

ِ  ٍ اًاذ کزدُ هبلیبتی اثزاس حَسُ ثِ را  َد هبلیبت 7938 تب 7937 هتَالی سبل 8 طی  پزًٍاذُ  407 شابه   تحییاب  آهابری  جبهعا

ِ  پزًٍاذُ  731 تعاذاد  کاَکزاى  آهابری  هفزٍعبت ثزاسبس .است هزثَطِ سهبًی ثبسُ در حیَقی اشخبص ِ  عٌاَاى  ثا  اًتخابة  ًوًَا

ِ  ّابیی  شزکت ثیي قطعی در ٍ تشخیظی، اثزاسی ثیي هبلیبت تفبٍت هعٌبداری کِ داد ًتبیج تحییب ًشبى. گزدیذ  حسبثزسای  کا

 .  ّب ٍجَد دارد شزکت سبیز ثِ اًذ ًسجت شذُ هبلیبتی
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