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 رازیش دانشگاه ،یاجتماع علوم و تیریمد اقتصاد، دانشکده ،یحسابدار بخش ،یحسابدار استاد

 2یپورگودرز رضایعل

 اصفهان دانشگاه ،اقتصاد و یادار علوم دانشکده ؛یحسابدار گروه ،یدکتر یدانشجو

  

 (1400 خرداد 10 :رشیپذ خیتار ؛1399 دی 5 :افتیدر خی)تار

 هایصورت بر تورم آثار حذف یا کاهش طریق از مالیاتی عدالت بهبود چگونگی بررسی حاضر پژوهش هدف

 پژوهش، این در استفاده مورد پژوهش روش منظور همین به است. شدهمحاسبه حسابداری سود و مالی

 حسابداری سود بر تورم اثرات کاهش برای راهکار بهترین ارائه و شناسایی باهدف پژوهش ادبیات بررسی

 که مالیاتی عدالت از بعد مهمترین که دهدمی نشان هابررسی است. توصیفی-قیاسی روش از استفاده با

 به هایبررسی به توجه با است. افقی عدالت بعد شود،می تورم براثر حسابداری سود تحریف تأثیر تحت

 هایرویه از استفاده اول شود.می پیشنهاد سود بر تورم آثار حذف یا کاهش منظوربه سیاست دو آمده عمل

 حسابداری سیستم یک از استفاده دیگری و است؛ شده معرفی که سود بر تورم اثر کاهش خاص حسابداری

 عمومی سطح در تغییر بابت شدهتعدیل خروجی ارزش بر مبتنی سیستم ها،بررسی طبق که است تورمی

 که است این بیانگر آمده عمل به هایبررسی وجود این با است. منظور این به سیستم بهترین ها،قیمت

 بهای بر مبتنی حسابداری سود اساس بر باید هاشرکت مالیات ایران، مستقیم هایمالیات قانون طبق

 مالیاتی سود از ترواقعی رقمی به دستیابی منظوربه را سیاست دو این از کدامهیچ و شود محاسبه تاریخی

 سیستم تعدیل عدم کند،می تصریح هابررسی درنهایت داند.نمی مجاز مالیاتی، افقی عدالت متعاقباً و

 خواهد نیز هاشرکت اشتباه ارزشیابی به منجر مالیاتی عدالت به دستیابی عدم بر عالوه تورم، بابت مالیاتی
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 مقدمه

 این باشند. اقتصادی هایواقعیت دهندهنشان که باشند ایگونه به باید مالی هایصورت تفسیری دیدگاه از

 به مالی هایصورت بر تورم تأثیر شود.می مهم این از مانع اقتصاد در تورم پدیده وجود که است حالی در

 مالی هایصورت از همیشگی و مهم هایشکایت اغلب معتقدند (1975) ویل و داویدسون که است ایگونه

 ویل و داویدسون همچنین کنند؛ شناسایی را اقتصادی هایواقعیت توانندنمی هاآن که است مورد این در

 .]25[ دهدمی قرار تأثیر تحت را مالی هایصورت همه که است تورم از ناشی ناتوانی، این که معتقدند

 توسعه زمان طول در تدریج به حسابداری اصول و مالی هایصورت که است معتقد نیز (1982) کوهن

 یک مانند درست هستند. پایدار هایزمان مناسب باشند، پویا هایزمان مناسب اینکه از بیش و یابندمی

 خوب خشن و ناهموار هایجاده در اما است شده ساخته هموار هایبزرگراه در حرکت برای که اتومبیل

 هایدوره طول در است ساختاریافته تاریخی هایهزینه مبنای بر که نیز سنتی حسابداری کند،نمی کار

 اختیار در حسابداری اطالعات ازآنجاکه است ذکر به الزم .]24[ کندنمی برقرار ارتباط خوبیبه تورمی

 شرکت عملکرد ارزیابی راستای در گذارانسرمایه برای ابزاری اطالعات این و گیردمی قرار گذارانسرمایه

 به منجر تاریخی، شدهتمام بهای روش از استفاده ازجمله دلیلی هر به اطالعات کیفیت کاهش است،

 .]11[ شودمی نیز نمایندگی مشکالت افزایش

 قواعد طبق باید مالی هایصورت مالی، هایصورت بر شدید تورم منفی اثرات این بر غلبه منظوربه

 کشورهای سایر و بریتانیا آمریکا، متحدهایاالت هایکشور تاریخی ازنظر شوند. تعدیل تورمی حسابداری

 از مختلفی هایروش شد، بزرگ مسئله یک به تبدیل 1970 دهه طی تورم افزایش اینکه دلیل به خاص

 .]29[ گرفتند بکار را تورمی حسابداری

 هایحساب و مالیات گیرد،می قرار تورمی حسابداری متعاقباً و تورم تأثیر تحت که موضوعاتی از یکی

 کردند، بیان ،2018 نینو، و کاستیلو زوریتا، رابطه این در است. هاشرکت مالی هایصورت در آن به مربوطه

 از بگیرد( نظر در را تورم اثرات که )رژیمی واقعی مالیات بر مبتنی رژیم در هاشرکت پرداختی مالیات

 است. کمتر گیرد(نمی نظر در را تورم اثرات که )رژیمی اسمی مالیات بر مبتنی رژیم در پرداختی مالیات

 مالیات هاشرکت که شودمی منجر تورمی حسابداری اساس بر مالیات محاسبه که است معنی بدان این

 خواهند منجر اندشده مخدوش تورم براثر که مالی هایصورت دیگرعبارتبه یا بپردازند؛ دولت به را کمتری

 اگرچه تورم اساس بر مالی هایصورت ارقام تعدیل و کند اخذ هاشرکت از را بیشتری مالیات دولت که شد

 مالیاتی، هاینرخ بودن ثابت فرض با را دولت مالیاتی درآمد اما شد خواهد مالیاتی عدالت بهبود به منجر

 دهد.می کاهش

 حوزه پژوهشگران از یکی یمکگ که است موردتوجه یحد تا یاتیمال عدالت تیاهم مقابل، طرف از  اما

 اتیمال کهیمادام است، معتقد رابطه نیا در کا،یامر متحدهاالتیا در فلسفه و اقتصاد ،یحسابدار ات،یمال

 گفت توانیم نظرنقطه نیا از .]32[ ستین یراخالقیغ لزوماً زین آن پرداخت از فرار نباشد، عادالنه

 چالش با یاتیمال فرار یبرا انیمؤد باشد، ناعادالنه یساختار یدارا کشور کی یاتیمال نظام کهیدرصورت

 تالش لذا کنند. یاتیمال فرار به اقدام یاخالق الزامات به توجه بدون توانندیم و شد نخواهند روبرو یاخالق
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 گرایی)فضیلت است صحیح اقدامی نفسهفی اینکه بر عالوه ترعادالنه مالیاتی سیستم به دستیابی جهت در

 نیز اخالقی ازنظر مالیاتی فرار فعل به ارتکاب در مالیاتی مؤدیان که شد خواهد باعث همچنین اخالق(، در

 مالیاتی فرار به اقدام کمتر مالیاتی نظام به نسبت بیشتر اعتماد کسب با نتیجه در و شوند روبرو چالش با

 اخالق(. در )پیامدگرایی کنند

 در تورم آثار گرفتن نظر در برای الزامی تاکنون اما است دورقمی تورم نرخ معموالً باوجوداینکه ایران در

 ایران در مالیاتی مأخذ دیگرعبارتبه ندارد؛ وجود مالیات نهایتاً و مالیاتی سود محاسبه مالی، گزارشگری

 به خود از را غیردقیق و مخدوش مقداری است، تاریخی بهای سیستم اساس بر شدهمحاسبه سود که

 که است این دنبال به حاضر پژوهش زمینه، این در پژوهش کمبود به توجه با روازاین گذارد.می نمایش

 تبع و مالی هایصورت بر تورم از ناشی اثرات توانندمی که را خاصی هایرویه قیاسی-تحلیلی رویکردی با

 کند. معرفی دهند، کاهش را مالیاتی سود آن

 مالیاتی عدالت مسئله و تاریخی بهای بر مبتنی حسابداری نظری: مبانی

 شکل ترینخالص در حسابداری، در ارزشیابی معمول مبنای عنوانبه تاریخی بهای بر مبتنی حسابداری در

 زمان آن در موجود هایارزش اساس بر و وقوع زمان در ایمبادله هر که است ترتیباینبه کار روند آن،

 موقعیت در فقط تاریخی بهای سیستم شوند.می گزارش تغییر بدون دفاتر، در نگهداری از پس و ثبت

 دنیای در محدود بسیار موقعیت این که کند گزارش اقتصادی باارزش اطالعاتی تواندمی محدودی بسیار

 .]12[ شودنمی مشاهده واقعی

 در هاهزینه و هاارزش دارد احتمال که آیدمی پدید زمانی تاریخی بهای بر مبتنی حسابداری مشکالت

 دیگرعبارتبه .]31[ کند تغییر نهایی، خدمات و کاالها فروش لحظه و خرید لحظه بین زمانی حدفاصل

 دید از مدل این از حاصل اطالعات نباشد، مالحظهقابل آن مقدار یا باشد نداشته وجود تورم که زمانی تا

 است. دیگری چیز واقعیت اما آید؛می نظر به مناسب و اطمینانقابل مالی هایصورت کنندگاناستفاده

 گذشت آن کنار از راحتیبه تواننمی که شودمی قلمداد حاضر دنیای ناپذیراجتناب هایواقعیت از تورم

 یمال یهاصورت یرو بر هامتیق سطح تعدیالت آثار یبررس به (1918)ینیسوئ خصوص، این در .]9[

 با یریگاندازه واحد یک عنوانبه آن از استفاده نماند، ثابت پول واحد کهدرصورتی کرد انیب و پرداخت

 گزارشگری سیستم یک نباشد ثابت خرید قدرت که زمانی دیگر،عبارتبه .]14[ است مواجه یاساس تردید

 نقض را پولی واحد فرض کند،می ترکیب یکدیگر با را مختلف هایزمان به مربوط پولی مقادیر که اسمی

  .]30[ دهدمی کاهش زمان طول در هم و هاشرکت دربین هم را مقایسه قابلیت و کندمی

 کامیاب هایشرکت بساچه است. دست در تاریخی بهای آموزه خسارات و بودن نامربوط از زیادی شواهد

 مالی، گرانتحلیل دانان،حقوق اقتصاددانان، اند.کرده سقوط غیرمنتظره طوربه سودآور ظاهربه و

 حسابداری بارزیان پیامدهای و بودن نامربوط به را شدیدی انتقادهای حسابداران خود و اعتباردهندگان

 بهای بر مبتنی مقادیر تورمی شرایط در که دارندمی بیان دستوری هایتئوری (.6) اندنموده وارد سنتی

 بهای بر مبتنی سیستم مشکالت با رابطه در اند.نشده تعدیل تورم بابت از زیرا هستند کنندهگیج تاریخی
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 و پیزنل اشتون، (،2004) ژانگ و لیو هیوز، (،1987) استورک و تیس هایپژوهش به توانمی تاریخی

 . ]23[ کرد مراجعه ... و (2011) وانگ

 ساده، شرایط در است. سود گیریاندازه به مربوط تاریخی بهای بر مبتنی حسابداری مشکالت از یکی 

 کند، حفظ را خود سرمایه بتواند اساس آن بر شرکت که را سودی تاریخی بهای بر مبتنی حسابداری

 مقابل در است شدهخریداری پیش سال 5 که دارایی استهالک مثالعنوانبه کند.نمی افشا درستیبه

 حسابداری دیگرعبارتبه ؛]34[ شد خواهد سود افزایش به منجر شود،می کسب جاری سال در که درآمدی

 استاندارد چهارم پاراگراف در راستا این در است. گیریاندازه واحد خطای دارای شدهتمام بهای بر مبتنی

 :]9[ است آمده چنین (1FASB) آمریکا مالی حسابداری استانداردهای هیئت 89 یشماره

 غیرواقعی سودی دهندهنشان تاریخی بهای مبنای بر شدهتهیه مالی هایصورت شودمی باعث تورم اینکه»

 «است. انکارغیرقابل واقعاً باشند، سرمایه تحلیل و فرسایش یکننده پنهان همچنین و کنندهگمراه و

 و است مالیات محاسبه مأخذ شرکت سود ایران، مستقیم هایمالیات قانون طبق ازآنجاکه دیگر طرف از

 شود.می اخذ و محاسبه نادرست صورتبه نیز مالیات بنابراین است، خطا دارای شدهمحاسبه سود ازآنجاکه

 تعدیل عدم به توجه با که رسیدند نتیجه این به پژوهشی در (،1981) ولکان و اسماعیل رابطه این در

 پرداخت بیشتری مالیات کنند، پرداخت درواقع باید که مقداری از هاشرکت مالی، هایصورت ارقام

 واقعی ارزش تورم، که کنندمی تأکید حقیقت این بر موضوع این در هااستدالل از بسیاری کنند.می

 .]26[ دهدمی کاهش را هستند تاریخی بهای حسابداری مبنای بر که را مالیاتی هایمعافیت

 عادالنه، مالیاتی نظام یک در است. مالیاتی عدالت مسئله شود توجه آن به باید که ایمسئله بیندراین

 است، برخوردار بیشتری امکانات از که شخصی هر و باشد داشته وجود تبعیضی مالیاتی مؤدیان بین نباید

 بهای بار نباید شهروندان این بر عالوه باشد. داشته مشارکت عمومی هایهزینه در نیز بیشتر باید طبیعتاً

  .]8[ کنند تحمیل بعد هایسال دهندگانمالیات بر را جاری دوره در دریافتی خدمات

 راهنمایی )اصول 2آمریکا رسمی حسابداران انجمن مالیاتی سیاست مفهومی بیانیه اساس بر طورکلی،به 

 است: زیر بعد 7 دارای مالیاتی انصاف و عدالت (3مالیاتی انصاف و عدالت برای

 کنند. دریافت پرداختی، مالیات با متناسب ارزشی بلندمدت در دهندگانمالیات ای:مبادله .1

 کنند. اعتراض مالیاتی قوانین به توانندمی دهندگانمالیات فرایندی: .2

 کنند.می پرداخت مشابهی مالیات مشابه، وضعیت با دهندگانمالیات افقی: .3

 هستند. پرداخت توانایی اساس بر هامالیات عمودی: .4

 شوند.نمی تحریف جهتبی هامالیات دارند، نوسان زمان طول در هازیان و سودها وقتی بازمان: مرتبط .5

 برد.نمی دیگران ضرر به نفعی دلیل بدون دهندگانمالیات از یکهیچ گروهی:درون .6

                                                           
1 Financial Accounting Standards Board 

2 AICPA tax policy concept statement 

3 Guiding Principles for Tax Equity and Fairness 
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 کنند.می پرداخت را هستند بدهکار پایه زمان در که را چیزی دهندگانمالیات همه انطباق: .7

 یعنی است؛ مرتبط مقاله این بحث به سایرین از بیشتر افقی انصاف و عدالت یعنی سوم مورد بیندراین

 مفهومی )بیانیه کنند پرداخت برابری مالیات باید برابر سود با دهندگانمالیات داردمی بیان که جایی

 آیدمی دست به یهنگام یافق ـاتیمال عـدالت درواقع آمریکا(. رسمی حسابداران انجمن مالیاتی سیاست

 است حالی در این .]3[ ردیگ صورت یکسانی نـرخ بـا گـذاری ـاتیمال کسـانی درآمدی گروه کی در که

 از اندداده انجام زیادی گذاریسرمایه که هاییشرکت دارد. متفاوتی اثرات تورم مختلف هایشرکت در که

 که هاییشرکت و هستند مدتکوتاه هایدارایی به متکی که هاییشرکت کهدرحالی کنند،می زیان تورم

 تورم به نسبت مختلف هایشرکت سود دیگرعبارتبه .]18[ برندمی سود تورم از دارند زیادی هایبدهی

 (2010) شیواکومار و مارکوف باسو، توسط شدهارائه مدل به توانمی رابطه این در دارند. متفاوتی حساسیت

 است: زیر صورتبه که کرد اشاره
𝑋𝑖,𝑞 − 𝑋𝑖,𝑞−4 = 𝛽𝑖,𝑞𝐼𝑁𝐹𝑞 + 𝛾𝑖,𝑞 

 همچنین است؛ تورم به نسبت q ماههسه دوره در i شرکت هایسود حساسیت بیانگر i,qβ مدل این در که

i,qγ است. تورم متعامد منابع به توجه با شرکت سود تغییرات بیانگر نیز 

 ها،شرکت توسط هابدهی تحمل و هادارایی تحصیل متفاوت هایزمان و مالی ساختار به توجه با بنابراین

 مالی ارقام و پذیرندمی تأثیر تورم مقابل در متفاوتی درجات با مختلف هایشرکت به مربوط مالی ارقام

 ارقام همین کهآن حال نیستند شرکت واقعی وضعیت نمایانگر اندنشده تعدیل تورم بابت از که شدهارائه

 نهایتاً  تاریخی بهای بر مبتنی حسابداری نظر این از بنابراین گیرند.می قرار مالیات محاسبه مبنای مالی

  شد. خواهد افقی نوع از مالیاتی عدالتی نا به منجر

 مؤثر عوامل طورکلیبه است. مالیاتی تمکین پذیرد،می تأثیر مالیاتی عدالت از که مهمی موضوعات از یکی

 بیشتر که درونی عوامل این از یکی نمود. تقسیم بیرونی و درونی گروه دو به توانمی را مالیاتی تمکین بر

 و اسپایسر خصوص، این در (.7) است مالیاتی عدالت گیرند،می قرار شناختیروان مطالعات حوزه در

 بیان خود پژوهش در (2008 و 2006) ریچاردسون و (1982) گراسمیک و اسکات (،1976) لنداستاد

 بیشتر هاآن در نیز مالیاتی فرار به تمایل نیست، منصفانه مالیاتی سیستم دریابند که مؤدیانی کردند،

 تمکین بر مالیاتی عدالت نیز ایران در شود.می مالیاتی قوانین با مقابله برای انگیزه ایجاد به منجر و شودمی

 .]1[ است اثرگذار مالیاتی

 پژوهش روش

 توصیفی، ترتیب، به پژوهش رویکرد و پژوهش نتایج کاربرد مطالعه، هدف دیدگاه 3از حاضر پژوهش

 پژوهش موضوع دقیق توصیف منظوربه را پژوهش پژوهشگر، توصیفی، پژوهش در است. کیفی و کاربردی

 طرف از است. موردمطالعه موضوع از مشروح تصویری توصیفی، پژوهش یک نتیجه رساند.می انجام به

 مشکالت و مسائل موجود، هایازنظریه استفاده با کندمی تالش پژوهشگر کاربردی پژوهش در دیگر

 هایپژوهش در درنهایت دهد. پاسخ دارد وجود واقعی دنیای در که مشکالتی به و کند حل را کاربردی

 پژوهش، این روش که گفت توانمی خالصه طوربه .]10[ شودمی رد روحبی اعداد به انسانیت تقلیل کیفی،
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 یبررس با که ستا یجیترو کردیرو بر یمبتن دانش توسعه باهدف و یفیتوص وهیش به و یمرور -یلیتحل

 الزم شواهد ارائه همراه به یعاتالاط یهابانک و هاکتابخانه ویآرش در موجود یهاپژوهش و مقاالت کتب،

 است. شدهارائه و نیتدو حاضر پژوهش تؤاالس به دادن پاسخ با و

 پژوهش هاییافته

 مالی گزارشگری و حسابداری بر تورم آثار چالش

 بر که شودمی 1سایمونز-های تعریف شامل اقتصادی سود یا واقعی سود از کلی تعریف یک کلی حالت در

 با زمانی. دوره یک در ثروت تغییرات بعالوه مصرفی پول ارزش از است عبارت اقتصادی سود اساس این

 ها،دارایی ارزش در تغییرات ازجمله منابع، منفی و مثبت هایگردش همه تعریف این در اینکه به توجه

 دوره در مصرف بعالوه ثروت در خالص تغییرات جبری جمع با است برابر سود لذا شوند،می گرفته نظر در

 درواقع است. مشکل بسیار آن سازیپیاده عمل در اما است، ساده ظاهر در تعریف این که حالبااین جاری.

 و دارد توجهیقابل انحراف سایمونز-های توسط شدهتعریف سود از مالیاتی سود مشکالت، همین سبب به

 امریکا، متحدهایاالت در حالبااین است. اقتصادی سود از ضعیف نماد یک مالیاتی سود انحراف این سبب به

 مالیاتی قانون داخلی درآمدهای کد باشد، الزام مالیاتی سود برای اقتصادی سود از معیار یک که زمانی

 ارائه مالیاتی، سود برای اقتصادی سود به ترنزدیک سودی گیریاندازه برای را الزم تعدیالت متحده،ایاالت

 مقدار تریندقیق که گیردمی قرار طیف یک در سود مقدار که کرد ادعا توانمی بنابراین .]22[ کندمی

 در نیافتهتحقق اقالم حذف با معموالً  مالیاتی سود که است سایمونز-های مدنظر اقتصادی سود همان آن

 مالیات پرداخت از نیز اقتصادی سود اقالم از برخی البته گیرد.می فاصله اقتصادی سود از سود، محاسبه

 سودها، این براثر اقتصادی سود و مالیاتی سود تطبیق عدم و مشارکت( اوراق سود )مانند هستند معاف

 گیرند.نمی قرار حاضر پژوهش موردتوجه موارد این فلذا ندارد اثری پرداختی مالیات بر نهایتاً

 قرار مبنا با (1999) آرشامبو و آرشامبو تورم، پدیده به حسابداری واکنش با رابطه در و خصوص همین در

 واکنش نحوه است، اجتماعی سیستمی حسابداری که (1986) مکینون و هریسون دیدگاه این دادن

 را تورم (1999) آرشامبو و آرشامبو رابطه این در کردند. سازیمدل را ناخوانده رخدادهای به حسابداری

 آن به زیر صورت دو به حسابداری معتقدند و گرفته نظر در حسابداری برای ناخوانده رخدادی عنوانبه

 دهد:می واکنش

 کند. ارائه تورمی شرایط در مفیدی اطالعات تواندمی که حسابداری هایسیاست برخی اتخاذ .1

 تورمی حسابداری اتخاذ .2

 شوند.می تعدیل تورم بابت مستقیم صورتبه استهالک و بهره ازجمله زیان و سود صورت اقالم اول درروش

 صورت سپس و آغازشده ترازنامه تعدیل با شود،می نامیده نیز 2جامع ترازنامه روش که دوم روش مقابل در

 ذکر به الزم شود.می گیریاندازه باقیمانده یک عنوانبه تورم بابت شدهتعدیل مالیاتی سود و زیان و سود

                                                           
1 Haig-Simons 

2 Comprehensive balance sheet 
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 کندمی ارائه را پایدار و کامل اصالح یک دوم راهکار اما است ترمرسوم اول راهکار باوجوداینکه که است

 .]33[ گیردمی نظر در را واقعی هم و مالی هم هایبدهی و هادارایی بر تورم اثرات آن زیرا

 .باشد آموزنده تواندیم تورم به نسبت کشورها ریسا واکنش یبررس که داردیم انیب (،1987) زف طرفی از

 راهکار دو از یک هر اجرای برای کشورها سایر در که حسابداری هایرویه از برخی ادامه در منظور بدین

 شد. خواهد ارائه اندشده پیشنهاد باال

 مالیات و حسابداری بر تورم آثار کاهنده حسابداری هایرویه

 بدون تورم از ناشی انحرافات کاهش منظوربه حسابداری هایرویه برخی است ممکن تورمی شرایط در

 که کرد توجه باید .]19[ شوند گرفته بکار تاریخی، بهای بر مبتنی حسابداری در هزینه مبنای در تغییر

 هارویه این از یکهیچ بنابراین نیستند، مالی هایصورت بر تورم اثرات حذف برای دائمی حلراه هارویه این

 هستند: زیر موارد شامل موردنظر هایرویه .]20[ نیستند بخشرضایت کامل طوربه

 هاموجودی ارزشیابی الگوی تغییر

 از صادره اولین روش، اولین است. شدهفروخته هایموجودی بردن هزینه به هایروش شامل هاروش این

 است. منصفانه ارزش به نزدیک مقداری به هاموجودی ارزیابی در راهکاری که است (LIFO) وارده آخرین

 دارای شوند،می ارسال تولید فرآیند در استفاده برای یا فروش برای که هاییموجودی روش این طبق

 شودمی شدهگزارش سود کاهش به منجر که است روشی LIFO بنابراین هستند. تاریخی هزینه بیشترین

 نباید نگهداری سودهای بابت که کندمی تأکید LIFO درواقع .]20[ است مناسب تورمی شرایط در و

 .]33[ شود اخذ مالیات

 روش این در است. (Indexed FIFO) شده بندیشاخص وارده اولین از صادره اولین روش بعدی، روش

 افزایش نرخ با است بندیشاخص مبنای که تورم نرخ اگر شود.می بندیشاخص دوره اول موجودی هزینه

 نیز، سوم روش بود. خواهد برابر IFIFO و LIFO روش نتایج باشد، برابر هاموجودی تولید قیمت در

 بر عالوه آن در که است (Indexed LIFO) شده بندیشاخص وارده آخرین از صادره اولین روش

 .]33[ شوندمی بندیشاخص تورم عامل اساس بر نیز دوره پایان هایموجودی دوره، اول هایموجودی

 نیستند. مجاز هاروش این ایران حسابداری استانداردهای طبق است ذکر به الزم البته

 تجدید قابل سرمایه

 هایدارایی منصفانه ارزش و تاریخی ارزش بین تفاوت ها،دارایی واگذاری صورت در تورمی، شرایط در

 شود.می شرکت سود افزایش به منجر امر این و شودمی ثبت ثابت هایدارایی واگذاری سود عنوانبه ثابت

 طبق است. تورمی سودهای شامل زیرا نیست؛ واقعی سود ثابت، هایدارایی واگذاری سود شرایط این در

 با مرتبط مالیات متعاقباً و شودنمی شناسایی سود عنوانبه دارایی فروش از ناشی واگذاری سود روش این

 بهای با تجهیزاتی الف شرکت که شودمی فرض مثالعنوانبه افتاد. خواهد تعویق به نیز مقدار این

 ثبت فروشد.می ریال 150،000 مبلغ به را ریال 20،000 انباشته استهالک و ریال 100،000تاریخی

 است: زیر صورتبه تجدید قابل سرمایه بر روش طبق رویداد این حسابداری
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 150،000 نقد وجه

 20،000 انباشته استهالک

 100،000 تجهیزات

 70،000 تجدید قابل سرمایه

 از نتیجه در و شد نخواهد افزوده شرکت سود به تجدید قابل سرمایه ریال 70،000 مبلغ ثبت این در که

 .]20[ شودمی مستثنی مالیات

 تسریعی استهالک هایروش

 است. جایگزینی بهای مبنای بر استهالک از کمتر تاریخی بهای مبنای بر استهالک تورمی، هایدوره در

 بکارگیری با شد. خواهد مالیات افزایش باعث کمتر استهالک کسورات از ناشی تورمی سودهای متعاقباً

 یافت. خواهد اختصاص اولیه هایسال در استهالک از بیشتری هایهزینه استهالک، تسریعی هایروش

 این حالبااین نیستند. تورمی حسابداری برای ایکننده راضی کامال جایگزین تسریعی استهالک هایروش

 است، یافته افزایش خاص هایقیمت برخی نرخ که مواردی در فقط را تورم در کافی اصالحات هاروش

  .]20[ کندمی ایجاد

 شود: زیرمحاسبه شرح به باید استهالک ایران، مستقیم هایمالیات قانون 150 ماده طبق وجود این با

 هانرخ ،شود تعیین نرخ استهالک برای قانون این151  ماده در مذکور جدول طبق که مواردی در -الف

 قبل هایسال در که مبلغی و استهالک مورد مال شدهتمام قیمت التفاوتمابه سال هر در و بوده ثابت

 .گرددمی اعمال است شده منظور استهالک عنوانبه آن برای

 بطور سال هر در شده، تعیین مدت قانون این 151  ماده در مذکور جدول طبق که مواردی در -ب 

 .گردد می منظور استهالک مقرر مدت سبتن به مال شدهتمام قیمت از مساوی

 نقد انیجر به ازین بدون مخارج قیطر از یمال منابع ینگهدار

 نیاز بدون را هاهزینه توانمی هاروش این از استفاده با اما نیست، تورمی حسابداری مختص تنها روش این

 مالیات کاهش درنهایت و شدهگزارش سود کاهش به منجر متعاقباً که داد افزایش نقد وجه خروج به

 است الوصول مشکوک مطالبات هزینه و استهالک هایهزینه شامل هاهزینه این از اینمونه شود.می

 ارائه نتیجه در و مدیران فردی هایقضاوت اعمال زمینه هاییروش چنین کرد فراموش نباید البته .]20[

 کند.می ایجاد را اطالعات نادرست

 یابیارز دیتجد

 مبالغ به نسبت ایمالحظهقابل طوربه پولی غیر هایدارایی منصفانه ارزش تورمی، شرایط وجود صورت در

 پولی غیر هایدارایی ارزیابی تجدید موضوع یابد.می افزایش آن، تاریخی شدهتمام بهای بر مبتنی دفتری

 صنعتی پیشرفته کشورهای در ابتدا شوند،می منعکس مالی هایصورت در تاریخی شدهتمام بهای به که

 استانداردهای گردید. مطرح است، بوده حاکم هاآن اقتصاد بر ایسابقه کم تورم که هاییدوران در و
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 تجدید جهت دارایی انتخاب ارزیابی، تجدید تناوب به مربوط ضوابط رعایت صورت در نیز ایران حسابداری

 استاندارد 29 بند (.16) داندمی مجاز را پولی غیر هایدارایی ارزیابی تجدید ارزیاب، مشخصات و ارزیابی

 17 شماره حسابداری استاندارد 60 بند همچنین و مشهود( ثابت های)دارایی ایران 11 شماره حسابداری

 قانون 149 بند نیز مورد این در چند هر دارد. اشاره موضوع همین به نامشهود( های)دارایی ایران

 در البته «باشد.می دارایی شدهتمام قیمت استهالک، مأخذ» که: داردمی بیان ایران مستقیم هایمالیات

 شیافزا مربوطه ییاجرا یهانامهنییآ ابالغ و کشور بودجه قانون مختلف یدربندها مختلف یهاسال

 از و ریپذامکان بودجه یهاسال در ها،آن یهاییدارا یابیارز دیتجد از یناش اقتصادی یهابنگاه یۀسرما

 در ای و مربوطه ییدارا استهالک نسبت به آن متعاقب آنکه بر مشروط است، شده معاف اتیمال شمول

 نشده یابیارز دیتجد آخر سال پنج یط ادشدهی بنگاه و گردد اصالح اتیمال محاسبه مبنای فروش، زمان

 .]5[ باشد

 حقوق سرفصل ذیل ارزیابی تجدید مازاد عنوانبه ارزیابی تجدید نتیجه در دارایی یک ارزش افزایش

 را دارایی از بیشتری مبالغ توانمی ارزیابی، تجدید مبلغ از استفاده با شود.می شناسایی سهام صاحبان

 به منجر تواندمی نیز ارزیابی تجدید تورمی شرایط در بنابراین داد. تخصیص استهالک هزینه عنوانبه

 .]20[ شود مالیات و سود کاهش

 هزینه اصالح

 از هدف است. هزینه اصالح روش رود، بکار تواندمی تورمی شرایط در سود اصالح برای که دیگری روش

 واگذاری از ناشی سود تعیین گرفت،می قرار استفاده مورد ترکیه کشور در 2003 سال تا که روش این

 هزینه به فروش، ثبت در که شده واگذار دارایی ارزش روش این اساس بر است. پذیر استهالک هایدارایی

 ارزش از بیشتر منصفانه، ارزش اساس بر نه خاص هاینرخ اساس بر ارزیابی تجدید از پس شودمی گرفته

 ارزیابی تجدید مبلغ بین اختالف است. اختالف این به مربوط سود از بخشی بنابراین است، دارایی دفتری

 معاف مالیات از و شودمی شناسایی هزینه اصالح عنوانبه دارایی دفتری مبلغ و خاص هاینرخ اساس بر

 فروخته 1397 سال در ریال 2،000،000 مبلغ به را ساختمانی الف شرکت شودمی فرض مثال برای است.

 در ارزیابی تجدید هاینرخ است. شدهخریداری ریال 500،000 مبلغ به 1394 سال در دارایی این است.

 است: زیر صورتبه رویداد این ثبت است. %8/77 با برابر 1396 سال در و %4/80 با برابر1395 سال

 2،000،000 نقد وجه

 30،000 انباشته استهالک

 500،000 ساختمان

 1،103،756 هزینه اصالح

 426،244 دارایی فروش سود

 محاسبات:
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 804/1 * 778/1 * 500،000 = 1،603،756 دارایی: ارزیابی تجدید مبلغ

 1،603،756 – 500،000 = 1،103،756 هزینه: اصالح

 حسابداری در کهدرحالی است؛ معاف مالیات از (1،103،756) هزینه اصالح به مربوط مبلغ ثبت این در که

 این کل و است (1،103،756 + 426،244 = 1،530،000) با برابر سود مبلغ شدهتمام بهای بر مبتنی

 شوندمی منتج مشابهی نتایج به غالباً ارزیابی تجدید و هزینه اصالح روش البته است. مالیات مشمول مبلغ

]20[. 

 یگذارهیسرما رهیذخ یبند شاخص

 سود کاهش منظوربه ترکیه کشور در که است دیگری روش نیز گذاریسرمایه ذخیره بندی شاخص روش

 توسط مفروض گذاریسرمایه ذخیره نرخ ضرب طریق از که گذاریسرمایه مخارج شود.می استفاده مالیاتی

 قابل شرکت، محاسبه برای شرکت سود تعیین در شود،می تعیین گذاریسرمایه مقدار کل در داریخزانه

 شود. مصرف باید دارد، مالیاتی سود کافی اندازه به شرکت که زمانی گذاریسرمایه ذخیره است. کسر

 طوربه که زمانی تا شود بندیشاخص آینده هایسال در باید نیز گذاریسرمایه دخیره نشده مصرف مقدار

 مقداری طورکلیبه که است ارزیابی تجدید نرخ بندی،شاخص در استفاده مورد نرخ شود. مصرف کامل

 طریق از گذاریسرمایه مخارج بر تورم اثر کردن خنثی روش این کاربرد از هدف است. تورم نرخ از کمتر

 .]20[ است هاآن ارزیابی تجدید

 بهره مخارج تعدیل

 بهره مخارج است، خود هایبدهی بابت بهره پرداخت به موظف شرکت که مواقعی در و تورمی شرایط در

 نتیجه در و مالیاتی سود واقع از کمتر گزارش به منجر این که است، واقعی بهره مخارج از بیش اسمی

 به منجر تورم باال موارد عکس مورد این در است مشخص که همانگونه شود.می کمتر مالیات پرداخت

 با برابر (π) تورم و باشد %5 با برابر (r) واقعی بهره نرخ اگر شود.می واقعی سود به نسبت سود کاهش

 بود: خواهد 26% با برابر آیدمی بدست زیر رابطه از که  اسمی بهره نرخ آنگاه باشد، 20%
𝑖 = 𝜋 + 𝑟. (1 + 𝜋) 

 است ریال (1000 * 05/0 * 2/1) 60 برابر شدهتعدیل بهره هزینه ریالی، 1000 بدهی فرض با بنابراین

 دارد: وجود راهکار دو مسئله این رفع منظوربه است. ریال (1000 * 26/0) 260 برابر تعدیل بدون و

 شود. کسر سود از (i.(1+π).Lشده) پرداخت واقعی بهره تنها مالیاتی سود محاسبه در -الف

 واقعی ارزش زوال ارزش ناخالص سود در اما شود کسر سود از (i.L) شده پرداخت اسمی بهره کل -ب

 .]33[ شود لحاظ نیز (π.L) اصلی

 ارز نرخ هایسود/زیان تعدیل

 است؛ ترپیچیده ریسک، رفتار و تعیین مالحظات به توجه با ارز، نرخ هایزیان یا سود به مربوط تعدیالت

 دیگرعبارتبه دارد. وجود تورم، عوارض وجود بدون حتی مورد  این در کمتری نظر توافق این، بر عالوه

 استفاده کلمبیا در که هاحلراه از یکی رابطه این در داد. رابطه این در محدودی توضیحات توانمی تنها
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 یک عنوانبه خارجی بدهی مالی هزینه از بخش یک فقط توانمی آن در که است صورت این به شودمی

 نرخ تقسیم حاصل با است برابر که شودمی تعریف "1استثنایی کسر" یک راهکار این در شود. کسر هزینه

 .]33[ است محلی تورم نرخ با برابر نیز ارز نرخ تعدیل بهره. نرخ و ارز نرخ تعدیل مجموع بر محلی تورم

 تورمی حسابداری

 دائمی حلیراه و هستند، واقعی غیر سود مسئله برای جزئی هایحلراه قبل بخش در شدهارائه راهکارهای

 شد، گفته این از پیش که همانگونه .]20[ کندنمی ارائه حسابداری هایداده بر تورم اثرات کاهش برای

 این است. جامع ترازنامه روش یا تورمی حسابداری از استفاده اطالعات، ارزشمندی حفظ برای دوم راهکار

 واحد بازنویسی خرید قدرت بر مبتنی حسابداری اصلی هدف. ]20[ است تر سودمند و کاملتر ذاتاً روش

 نه و است تعدیل برای مقیاسی بازنویسی که، معنی این به است. مشترک معیار یک به نسبت گیریاندازه

 .]27[ دیگر معیار با با معیاری جایگزینی

 هایارزش یا و جاری بهای از استفاده است این کرد توجه آن به باید که اینکته بحث به ورود از پیش

 پولی واحد که زمانی تا کند. لحاظ خود در را هاقیمت عمومی سطح بابت از تغییر تواندنمی هرگز خروجی

 گیریاندازه خاصه آن نشوند، سازیهمسان پول خرید قدرت بابت از گیریاندازه خاصه هر به مربوط

 بود خواهد گیریاندازه خطای دارای و کند لحاظ خود در را هاقیمت عمومی سطح تغییرات تواندنمی

]15[. 

 قابل 4خالص واقعی غیرپولی دارایی و 3خالص پولی بدهی تعدیل ،2خالص ثروت روش سه رابطه این در

 از ناخالص نقد جریان کردن اضافه و اولی ترازنامه ارزیابی تجدید با خالص ثروت درروش هستند. استفاده

 خالص سود هم و کندمی ارئه را تورم اساس بر شدهتعدیل ترازنامه هم روش این فعلی، زیان و سود صورت

 محل از یافته تحقق سود مجموع شامل نیز خالص پولی بدهی تعدیل روش کند.می برآورد را ناخالص و

 دارایی شرکت اگر آید.می بدست معمولی شدهگزارش سودهای و خالص پولی هایبدهی ارزش کاهش

 روش این شود.می تعدیل شده بندیشاخص ارزش اساس بر شدهگزارش سود کند، نگهداری پذیراستهالک

 کند: ارائه زیر رابطه طریق از را ناخالص سود از شدهتعدیل معیار یک تواندمی
Pre tax cash flow –  Indexed Depreciation + π ∗ (ML − MA) 

 محاسبه زیر صورتبه ناخالص سود نیز خالص واقعی غیرپولی دارایی روش یعنی سوم، درروش درنهایت و

 شود:می

Pre tax cash flow –  Indexed Depreciation + π ∗ (NMA − NML − NW) 

                                                           
1 Exclusion fraction 

2 Net worth 

3 Net monetary liability adjustment 

4 Net real (non.monetary) asset 
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 NML غیرپولی، دارایی نماد NMA پولی، دارایی نماد MA پولی، بدهی نماد ML هامدل این در که

 هایارزش سوم و دوم روش است. تورم نماد π درنهایت و خالص ثروت نماد NW پولی، غیر بدهی نماد

 .]33[ کنندمی ارائه خالص ثروت درروش ترازنامه و زیان و سود اقالم از برابری

 به خود که جاری ارزش در هم و کرد اعمال تاریخی بهای در هم توانمی را هاقیمت سطح در تغییرات

 بابت که گیریاندازه الگوی تنها تئوریک ازنظر برد. بکار است، خروجی ارزش و جایگزینی بهای شامل

 یابد،می وقوع که ایدوره هر در آن عملیاتی سود و است شدهتعدیل هاقیمت عمومی سطح تغییرات

 .]15[ است هاقیمت عمومی سطح تغییرات بابت شدهتعدیل خروجی ارزش الگوی شود،می شناسایی

 خطای اینکه همچنین و است مالیاتی عدالت به دستیابی برای الگو بهترین دنبال به پژوهش این ازآنجاکه

 نیز مالیاتی عدالت مقاصد ازنظر بنابراین شود،می مالیاتی سود در خطا به منجر عملیاتی سود به مربوط

 است. هاقیمت عمومی سطح تغییرات بابت ارقام تعدیل با خروجی ارزش الگوی الگو بهترین

 معتقدند برخی کهدرحالی است، تئوریک ازنظر هاتحلیل این که کرد توجه نیز نکته این به باید البته

 کنندگان استفاده برای را سودمندی بیشترین عمل در که باشند ایگونه به باید مالی هایصورت اطالعات

 عمل در هستند دقیق بسیار تئوریک ازنظر اطالعاتی که ندارد وجود اطمینانی هیچ بنابراین باشند، داشته

 توانمی تئوریک هایروش این کنار در بنابراین باشد. دارا کنندگاناستفاده برای را سودمندی بیشترین نیز

 کشور در رابطه این در مثالعنوانبه کرد. رجوع نیز تورمی حسابداری بکارگیری در کشورها سایر تجربه به

 بازار هیئت توسط دیگر و ترکیه مالی وزارت توسط یکی که دارد وجود قوانین گروه دو منظور بدین ترکیه

 در انباشته مالیاتی هاینرخ اگر که است کرده مقرر ترکیه مالی وزارت است. شده الزامی ترکیه سرمایه

 بکار تورمی تعدیالت باید باشد %10 از بیش فعلی تورم نرخ اگر و باشد %100 از بیش گذشته سال سه

 ضرب طریق از ترازنامه پولی غیر هایدارایی مالی مقادیر مجدد محاسبه تورمی، تعدیالت شود. گرفته

 است. ترازنامه تاریخ در هاآن واقعی ارزش نمایش آن هدف که است شدهمحاسبه تعدیل نرخ در هاآن

 گروه دو قانون این طبق شوند.می مشخص فروشی عمده قیمت هایشاخص اساس بر نیز تعدیلی هاینرخ

 .]20[  شوند گرفته کاربه تورم تعدیل منظوربه باید حساب

 این در را دیگری حسابداری استانداردهای نیز ترکیه سرمایه بازار هیئت ترکیه، مالی وزارت قانون کنار در

 جداساز تورم، تعدیل برای ابتدایی گام ترکیه سرمایه بازار هیئت قوانین اساس بر است. کرده الزامی رابطه

 پذیرد: صورت باید زیر هایتراکنش جداسازی این اساس بر است. پولی غیر و پولی اقالم

 باید خالص پولی وضعیت زیان یا سود و شود ارائه باید 1خالص پولی وضعیت زیان یا سود صورت -الف

 برابر خالص پولی وضعیت است. پذیر امکان واقعی زیان یا سود تعیین امکان اساس این بر شود. محاسبه

 )بدهی( دارایی که هاییشرکت حاد، تورمی هایدوره در است. پولی هایبدهی و هادارایی بین تفاوت با

 تغییر پولی  های )بدهی( دارایی تورم )سود( زیان سبب به هاآن سرمایه و سود دارندمی نگه پولی های

 پولی وضعیت زیان یا سود عنوانبه هازیان و سودها این یابد.می کاهش پول خرید قدرت زیرا کندنمی

                                                           
1 Net monetary position gain/loss statement 
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 هاآن پولی هایدارایی که هاییشرکت خالصه طوربه شوند.می داده نشان زیان و سود صورت در خالص

 خالص( پولی وضعیت زیان یا )سود خرید قدرت زیان یا سود است، هاآن پولی هایبدهی از )کمتر( بیشتر

 کرد. خواهند حساب

 اساس بر شدهمحاسبه ضرایب در اقالم این ضرب طریق از جاری ترازنامه تاریخ پولی غیر اقالم -ب

 خرید قدرت دهندهنشان نیز ترازنامه اقالم بنابراین شوند.می تعدیل فروشی، عمده قیمت هایشاخص

 .]20[ هستند جاری

 ایران مالیاتی قوانین و حسابداری استانداردهای در تورم آثار جایگاه

 هایرویه بکارگیری سیاست دو از یکی اتخاذ لزوم وضوح به قبل هایقسمت در شده بیان مطالب

 در فعلی سود از دقیقتر سودی به دستیابی منظوربه را تورمی حسابداری یا و تورم اثر کاهش حسابداری

 خوبیبه را مالیاتی عدالت به دستیابی نهایتاً و هاشرکت مالیات دقیقتر محاسبه متعاقباً و تورمی شرایط

 آثار با مقابله سیاست دو این از هریک جایگاه بررسی به بخش این در راستا همین در دهد.می نشان

 شد. خواهد پرداخته ایران مالیاتی قوانین و حسابداری استانداردهای در تورم کننده تحریف

 استانداردها نظری مفاهیم گواه بهترین ایران حسابداری استانداردهای در هاسیاست این جایگاه به رابطه در

 کند:می بیان صورت این به نظری مفاهیم 5 فصل از 29 بند است.

 بهای بر مبتنی مالی هایصورت مجدد ارائه ها،قیمت عمومی سطح تغییر مسئله با برخورد حلراه یک»

 عمل، نحوه این بر مبتنی نظام که است این بر اعتقاد است. ثابت خرید قدرت برحسب تاریخی شدهتمام

 هایقیمت در تغییرات ناهماهنگی مـوارد در اقتصادی محتوای انعکاس در آن ناتوانی و پیچیدگی خاطر به

 خرید قدرت واحدهای برحسب شدهارائه اطالعات با کنندگان استفاده آشنایی نا نیز و اختصاصی و عمومی

 «نیست. مفید چندان ثابت،

 بر مالی هایصورت ارقام تعدیل عمالٌ ایران حسابداری استانداردهای طبق است مشخص که همانگونه

 در شدهارائه ارقام که زمانی تا که است حالی در این است. منتفی هاقیمت سطح در تغییرات اساس

 مالی هایصورت در شدهارائه ارقام نشوند، تعدیل هاقیمت عمومی سطح تغییرات بابت مالی هایصورت

 که: شودمی بیان نظری مفاهیم 5 فصل از 30 بند در البته هستند. گیریاندازه واحد خطای دارای

 تا نمود تعدیل آسانی بـه را جاری ارزش نظام یک توانمی باشد، اهمیتی با عامل عمومی تورم اگر»

 سرمایه منظور، این بـرای آورد. فراهم است تورم اثر فاقد که  "واقعی طوربه"  را درآمدها کل گیریاندازه

 اول سرمایه شود.می داده افزایش دوره طی هاقیمت عمومی شاخص در افـزایش بـا متناسب دوره اول

 بایـد کـه است (ثابت خرید قدرت با نی)یع واقعی سرمایه یک است شده تعدیل فـوق طریـق بـه که دوره

 پولی ارزش افزایش نی)یع "واقعی طوربه" ددرآم تا کرد کسر دوره آخر سرمایه از را آن گهداشت،ن جهت

 زیان و سود صورت در یکجا طوربه توانمی را تعدیل این گردد. شناسایی (تورم بر مازاد هادارایی خالص

 «داد. انجام جامع

 فراهم واقعی، جاری ارزش نظام عنوان تحت تورمی، حسابداری از نوعی استفاده امکان بند این باوجوداینکه

 مشاهده قابل جامع زیان و سود صورت در تنها سیستم این نتایج که است این اول مسئله اما است کرده
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 دوم مسئله این بر عالوه شوند.نمی تعدیل هاقیمت عمومی سطح در تغییر بابت از هاصورت سایر و است

 است. اختیاری تنها و نیست الزامی سیستم این است این نیز

 اثر کاهنده یحسابدار هیرو 9 نیب از ایران حسابداری استانداردهای واقعی، جاری ارزش سیستم کنار در

 استهالک هایروش -1 هیرو 3 تنها شد، یمعرف قبل هایبخش در که اتیمال جهینت در و سود بر تورم

 مجاز ی،ابیزار دیتجد -3 و نقد؛ انیجر به ازین بدون مخارج قیطر از یمال منابع ینگهدار -2 ؛یعیتسر

 .است

 با رابطه در اما اندگرفته نظر در را تمهیداتی تورم آثار با مقابله برای حسابداری استانداردهای باوجوداینکه

 عنوانبه که واقعی جاری ارزش سیستم اینکه به توجه با که گفت باید شرکت مالیات بر تمهیدات این آثار

 تغییرات بابت زیان و سود صورت ارقام تعدیل به منجر است، شده معرفی تورمی حسابداری سیستم یک

 تنها شود.نمی تعدیل تورم بابت سیستم این در نیز مالیاتی سود بنابراین شود،نمی هاقیمت عمومی سطح

 اساس بر به سیستم این در شدهمحاسبه سود که است این دارد مالیاتی سود بر سیستم این که اثری

 جاری هایارزش از استفاده اجازه ایران مستقیم هایمالیات قانون هم مورد همین در است. جاری مقادیر

 دهد.نمی مالیاتی سود محاسبه برای را

 که نقد انیجر به ازین بدون مخارج قیطر از یمال منابع ینگهدار روش جز به مالیاتی قوانین همچنین

 حسابداری هایرویه از هیچکدام از استفاده اجازه است، نشده مالیاتی قوانین در آن ممنوعیت به ایاشاره

 به ازین بدون مخارج قیطر از یمال منابع ینگهدار روش دهد.نمی را اتیمال و سود بر تورم اثر کاهنده

 وجود این با نیست، مالیاتی سود بر تورم آثار تعدیل خاص رویه یک شد، گفته که همانگونه نیز نقد انیجر

 متکی تماماً سودی ایران در شدهمحاسبه مالیاتی سود بنابراین کرد. استفاده راستا این در آن از توانمی

 به منجر شده مطرح مباحث بنابر امر این که است تاریخی شدهتمام بهای بر مبتنی حسابداری سیستم بر

 شود.می مالیاتی عدالت از گرفتن فاصله

 شرکت ارزشیابی بر آن اثر و واقعی مالیات

 اسمی مالیات که مخربی آثار از دیگر یکی مالیاتی، عدالت مسئله بر عالوه که است ذکر به الزم پایان در

 شرکت صحیح ارزشیابی عدم باشد، داشته است ممکن گیرد،نمی نظر در را تورم اثرات که سیستمی یعنی

 شرکت ارزشیابی و کردند ارائه منظور این برای را مدلی (،2018) نینو و کاستیلو زوریتا، راستا این در است.

 نظر در را تورم اثرات که سیستمی یعنی واقعی مالیات سیستم همچنین و اسمی مالیات سیستم تحت

 اساس بر که است مالیاتی نویسندگان این نظر در اسمی مالیات که است ذکر به الزم کردند. ارائه گیرد،می

 واقعی، مالیات همچنین شوند.نمی تعدیل تورم بابت از استهالک مقادیر و شودمی محاسبه اسمی سود

 تورم نرخ اساس بر استهالک بنابراین و شودمی تعدیل گذاریسرمایه بر تورم اثرات بابت که است مالیاتی

 مدل این در را مالیاتی سپر بهره هزینه و استهالک بر تورم آثار تنها نویسندگان این البته یابد.می رشد

 اند.کرده لحاظ
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 پژوهش نتایج

 ازجمله شود.می قلمداد حاضر دنیای ناپذیراجتناب هایواقعیت از پولی واحد ارزش پیوسته نزول و تورم

 هاشرکت مالی هایحساب تحریف به منجر تورم باالی هاینرخ که کرد اشاره مورد این به توانمی تورم آثار

 از زیادی تعداد هاشرکت فعلی حسابداری سیستم دهدمی رخ دلیل این به ابتدا در تحریف شود.می

 با که هاحساب این و کنندمی ثبت دفتری ارزش اصلی هزینه به را مالی و فیزیکی هایبدهی و هادارایی

 فاصله داریمعنی طوربه خود جایگزینی ارزش یا بازار ارزش از است ممکن اندشدهارائه متفاوت واحدهای

 کاهش یا و حذف منظوربه تورمی حسابداری سیستم شدن مطرح منجر مسئله این .]20[ باشند داشته

 است. شده کنندهگمراه تحریفات این

 بنیامین که ایگونه به است، مالیات امروز دنیای در اهمیت با موضوعات از دیگر یکی دیگر طرف از

 که مهمی مسئله مالیات. و مرگ دارد: وجود زندگی در ناپذیر گریز واقعیت دو که است معتقد فرانکلین

 هایداده اساس بر هاشرکت مالیات طرفی از است. مالیاتی عدالت مسئله دارد وجود مالیات محاسبه در

 خواهد مالیات دقیق محاسبه به منجر حسابداری اطالعات بودن دقیق بنابراین شود.می محاسبه حسابداری

  شود.می حسابداری ارقام در تحریف ایجاد باعث تورم شد بیان که همانگونه اما شد.

 مالیاتی عدالت افزایش برای راهکاری معرفی و شناسایی دنبال به حاضر پژوهش مباحث این به توجه با

 ادبیات بررسی با پژوهش این راستا این در است. تورمی حسابداری بکارگیری طریق از تورمی شرایط در

 که هاشرکت سود هاآن از استفاده با توانمی که راهکارهایی و مدل توصیفی-قیاسی صورتبه پژوهش

 را شوند مالیاتی عدالت بهبود به منجر نتیجه در و ترنزدیک واقعی ارقام به را است مالیات محاسبه مأخذ

 کند. معرفی و شناسایی

 عدالت از است عبارت آن بعد یک که است بعد 7 دارای مالیاتی عدالت که است این بیانگر ادبیات بررسی

 پرداخت برابری مالیات باید هستند، برابر سود دارای که مؤدیانی که است معنا این به افقی عدالت افقی؛

 اساس بر هاشرکت سود تعدیل با اینرو از ندارد، هاشرکت سود بر یکسانی اثر تورم دیگر طرف از کنند.

 شد. مالیاتی عدالت بهبود به منجر نتیجه در و کرد محاسبه تردقیق را هاشرکت سود به توانمی تورم

 هایرویه از استفاده یکی کرد: ارائه هاشرکت سود بهتر محاسبه برای را مختلف راهکار دو پژوهش این

 این در تورمی. حسابداری سیستم یک از استفاده دیگری و شرکت سود بر تورم اثر کاهنده حسابداری

 الگوی تغییر -الف شامل: که شد ارائه هاشرکت سود بر تورم اثر کاهش برای حسابداری رویه 9  راستا

 مالی منابع نگهداری -ت تسریعی؛ استهالک هایروش -پ تجدید؛ قابل سرمایه -ب ها؛موجودی ارزشیابی

 ذخیره بندی شاخص -وچ هزینه؛ اصالح -ج ارزیابی؛ تجدید -ث نقد؛ جریان به نیاز بدون مخارج طریق از

 منظوربه هارویه این کنار در .ارز نرخ هایانیسود/ز تعدیل -خ و بهره؛ مخارج تعدیل -ح گذاری؛سرمایه

 غیرپولی دارایی و خالص پولی بدهی تعدیل خالص، ثروت روش سه تورمی حسابداری سیستم بکارگیری

 که ایمالیاتی سیستم قیاسی ازنظر که دهدمی نشان هابررسی دیگر طرف از شد. معرفی نیز خالص واقعی

 تعدیل با خروجی ارزش گیریاندازه الگوی بر مبتنی سیستم کند، ارائه را مالیاتی سود از رقم بهترین بتواند

 است. هاقیمت عمومی سطح تغییرات بابت از
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 تعدیالتی ایران حسابداری استانداردهای اگرچه که است این بیانگر همچنین پژوهش این هایبررسی نتایج

 طبق اما الزامی( نه و اختیاری )البته است شمرده مجاز را تاریخی بهای بر مبتنی حسابداری سیستم در

 حاصل سود اساس بر هاشرکت مالیات و هستند مجاز غیر تعدیالت این ایران، مستقیم هایمالیات قانون

 درنهایت سیاست این شد بیان که همانگونه شود.می محاسبه تاریخی بهای بر مبتنی حسابداری هایرویه از

 آثار از دیگر یکی که است این بیانگر هابررسی همچنین شود؛می مالیاتی عدالت به دستیابی عدم به منجر

 است. هاشرکت صحیح ارزشیابی عدم سیاست، این سوء

 منابع فهرست

تاثیر عدالت و فرهنگ "(، 1397ابراهیمیان جلودار، سید یاسر؛ احمدی، مسعود و ایمان خان، نیلوفر، ) .1

انجمن مدیریت . "در نظام اداری ایران -مالیاتی بر تمکین مالیاتی با در نظر گرفتن نقش نگرش مؤدیان

 .79تا  59(، 1) 13، ایران

های مالی بر سطح تاثیر قابلیت مقایسه صورت "(1397بولو، قاسم و حسن زاده دیوا، سید مصطفی، ) .2

نگهداشت وجه نقد با تاکید بر نقش کیفیت گزارشگری مالی، محدودیت در تأمین مالی و حاکمیت 

 .306تا  275(،  2) 7، های مالیهای کاربردی در گزارشنشریه پژوهش. "شرکتی

رابطه ابعاد فرهنگی باارزشهای عدالت "(. 1395؛ همتی، حسن و شیپوریان، سعید. )پناهیان، حسین .3

 ،انجمن حسابداری ایران ،مطالعات حسابداری و حسابرسی. "و بی طرفی در سیستم های مالیاتی

 .53تا  36(،  17) 5

ها بر بررسی تأثیر تغییر نرخ مالیاتی شرکت"(، 1392پورحیدری، امید و شفیعی همت آباد، حمیده، ) .4

های کاربردی نشریه پژوهش. "1380های سال موردمطالعه اصالحیه قانون مالیاتمدیریت سود: 

 .44تا  25(،  1) 2، های مالیدر گزارش

نگاهی به افزایش "(.1396تقی نتاج، غالمحسن؛ مومن زاده، محمد مهدی و مومن زاده، محمد هادی. ) .5

مطالعات حسابداری و . "یادیها از منظر تحلیل بنسرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی

 .46تا  31(،  24) 6 ،انجمن حسابداری ایران، حسابرسی

 .28تا  5(،  1) 9، های حسابداری و حسابرسیبررسی. "نقد بهای تاریخی"(، 1381ثقفی، علی، ) .6

(. 1398حساس یگانه، یحیی؛ ابراهیمی سرو علیا، محمد حسن؛ عالسوند، فرشید؛ و دالور، علی، ) .7

اهمیت عوامل تمایل به پرداخت مالیات از دیدگاه مؤدیان مالیاتی )موردمطالعه : مودیان مالیاتی "

 .214تا  203(، . 30) 8، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت. "اداره امور مالیاتی شهر تهران(
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بررسی تاثیر ابعاد "(.1399حقیقی فشی، شیرین؛ بنی مهد، بهمن؛ اوحدی، فریدون؛ و همتی، بهرام، ) .8

 9، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت. "هنجارهای اجتماعی و شخصی بر تمکین مالیاتی

 .59تا  41(، . 34)

 نگاه دانش.. چاپ اول، تهران، انتشارات "حسابداری تورمی"(، 1386خواجوی، شکراله، ) .9

. "های حسابداریروش شناسی پژوهش"(، 1397خواجوی، شکراله؛ و قدیریان آرانی، محمد حسین، ) .10

 چاپ اول، تهران، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.

بررسی نظری اهمیت و دالیل گزارشگری کاهش "(. 1396سجادی، سید حسین و بنایی قدیم، رحیم. ) .11

 .16تا  5(،  24) 6 ،انجمن حسابداری ایران، ی و حسابرسیمطالعات حسابدار. "ارزش داراییها

. "تدوین مدل گزارشگری حسابداری تورمی در ایران"(، 1394کرمی، غالمرضا؛ و تاجیک، کامران، ) .12

 .124تا  105(،  1) 22، های حسابداری و حسابرسیبررسی

گیری بررسی تاثیر سیستم اندازه"(، 1396گرد، عزیز؛ رحیم پور، محمد و حمیدی، سلمان، ) .13

های کاربردی در گزارشنشریه پژوهش. "حسابداری بر تجزیه و تحلیل دوپانت توسط فعاالن بازار

 .208تا  183(،  1) 6، های مالی

بررسی اثر حسابداری تغییر و تعدیل "(. 1396محمدپورزرندی، محمدابراهیم؛ و محمدی، سعید، ) .14

دانش حسابداری و حسابرسی  ."ها بر قیمت سهام مبتنی بر روش ارزشگذاری اولسنقیمت

 .18تا  11(،  21) 6, مدیریت

تئوری حسابداری )جلد  "(.1396مهرانی، ساسان؛ کرمی، غالمرضا؛ و سیدحسینی، سید مصطفی، ) .15

 (. چاپ ششم، تهران، انتشارات نگاه دانش."اول

ر مروری جامع ب(، 1388نوروش، ایرج؛ مهرانی، ساسان؛ کرمی، غالمرضا؛ و مرادی، محمد، ) .16

 . چاپ اول، تهران، انتشارات نگاه دانش.حسابداری مالی )جلد اول(
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The goal of this research is to study how tax justice improvement is considered in 

financial statements preparation and calculated accounting income by inflation effects 

decreasing or write-off. In order to do this research methodology used in this research 

is a deductive-descriptive method which is confirmed by literature study to have 

access to the best strategy of decreasing inflation effects on accounting income. 

Studies show that horizontal justice as the most important dimension of tax justice is 

affected by accounting income distortion because of inflation effect. According to 

investigations two strategies are suggested to inflation effects decreasing or write-off. 

First, specific inflation effect decreasing accounting procedures and the other one is 

to utilizing inflation accounting system. Studies indicate that adjusted current cost 

system is the best system for general price level variation. However, studies hold that 

according to Iranian tax regulations, firms have to report their income on the basis of 

historical cost and non of the two suggested strategies are not allowed to report tax 

income and horizontal justice will not achieved afterward. Finally, studies indicate 

that if tax system does not get adjusted because of inflation, no access to tax justice 

will appear and firms’ wrong valuation will be occurred.     
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