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اینبا]1[نمایدمیبیانوتوضیح) 272ماده(مستقیممالیاتهايقانونراآنانرسیدگیةمحدود
درصرفاًحسابرسیهاانواعاجراياساساًکهاستمالیاتیحسابرسان، حسابرسیوظایفازیکیاوصاف
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جامعهبهآوريرويلذا. استمالیاتیحسابرسیامردرآناننقشازبیشتربسیايتوسعههاي

نظمبرقراريدر، کشورحسابرسیاصلیرکندوعنوانبهحسابرسیسازمانیاایرانرسمیحسابداران
واداريمالیفسادزاجلوگیريوسازيخصوصیهايبرنامهاجرايواقتصادي–مالیانضباطومالی

وپیچیدهماهیتعلتبهحسابرسانموثر می باشد در این خصوصپولشوئیبامبارزههمچنین
دستگاهبرايرااتکائیقابلوشفاف، مناسباطالعاتهازمینهاینکلیهدرتوانندمیکارشانتخصصی

]2[یستنساختهدیگرينهادهیچعهدهازکهسازندفراهمکشورریزيبرنامه
حسابرسیمدلبکارگیريبهتوجه، بایاتیمالزانیممزیتجهجهتداردسعیپژوهشگرراستاایندر

حسابرسیدرایرانرسمیحسابدارانجامعهوحسابرسیسازمانحسابرسانتوسطریسکبرمبتنی
یاومالیاتیممیزانتوسطمالیاتیحسابرسیدرآیاکهکندتحقیقمالیصورتهايبهرسیدگیومالی

مدلازاستفادهامکانشرکتمداركوقانونیدفاتربهرسیدگیوممیزيدرمستقلحسابرسان
توانمیمذکورمدلدرالزمتغییراتاعمالصورتدراینکهیاوداردوجودریسکبرمبتنیحسابرسی

]3[. کردتبدیلکاربرديمدلیکبهراآن
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اهدافباانطباقتیقابليدارامیزانچهتاریسکربمبتنیحسابرسیمدلسوال اصلی 

باشد؟مییاتیمالزانیممیدگیرس
میکافیریسک نمونه گیري در رسیدگیشناساییلحاظریسک، ازبرمبتنیحسابرسیمدلآیا-1

باشد؟
شدهییشناسايریسکهانیبورابطهمحاسبهنحوهلحاظریسک، ازبرمبتنیحسابرسیمدلآیا-2

باشد؟میاتکاقابل
باشد؟میکارایواقعاتیمالمیزانتعیینلحاظریسک، ازبرمبتنیحسابرسیمدلآیا-3

اهمیت وضرورت انجام تحقیق
است، گزارشکردهمعینقانونکهشرایطیطبقمکلفندرسمیحسابدارانوحسابرسیسازمان

مالیاتیامورسازمانوسیلهبهشدهانجاميریزیهابرنامهبراساس. کنندارائهوتنظیممالیاتیحسابرسی
.استآمدهفراهمیادشدهقانونیتکلیفاجرايکشور، زمینه

طرفازکهاينمونهفرممبنايبربایدمالیاتیحسابرسیمستقیم، گزارشمالیاتهايقانونمفادطبق
هرآنعملالدستوروالیاتیمحسابرسیگزارشفرملذا. گرددشود، تنظیممیتهیهمالیاتیامورسازمان

نوعیمالیاتیحسابرسیگزارشالبته. شودنزدیکحسابرسیايحرفهموازینواصولبابیشترچه
محتوايوشکلوشودمیتنظیممالیاتیمرجعنیازبهپاسخدروخاصهدفباکهاستویژهرسیدگی

کیفیتبهواستضرورينیزحسابرسیاستانداردهايرعایتولیکندپیرويخاصمقرراتازبایدآن
]1[. افزایدمیگزارش

آنوکنیمنگاهبلندتريافقباموضوعبهبایدآناعتباربهکهاستنهفتهبحثایندراساسیاينکته
سنتیسیستم. شودمتحولکشورمالیاتیممیزيسنتیسیستمتاآمدهفراهمايزمینهکهاستاین

جامعهپیشرفتهايوتحوالتونیرووتوانازوبودماندهجداحسابداريهجامعازمالیاتیممیزي
. از دیگردرفعمالیاتینظاممهمنقیصهاینداراییواقتصادياموروزارتابتکاربا. بردنمیسودايحرفه

جمله عوامل با اهمیت در تحقق اهداف مذکور وجود مدل رسیدگی متناسب با شدت و تنوع ریسکهاي 
تی در تشخیص مالیات و همچنین انجام رسیدگی مالیاتی متناسب با افزایش حجم رسیدگی شرکتها ذا

و نیز تعداد شرکتهاي مشمول قانون مالیاتهاي مستقیم می باشد که در این تحقیق علیرغم کارهاي 
سابرسی تحقیقاتی انجام شده تا کنون، برآنیم تا امکان تدوین مدل حسابرسی مالیاتی متناسب با مدل ح

]3[. گیرد را مورد پژوهش قرار دهیم.مبتنی بر ریسک که مورد استفاده حسابرسان مالی قرار می
مدل تحقیق

:باشدیمانجامقابلمرحله4یطلیذشرحبهنظرموردپژوهشمدل

اي ذیل، بررسی شده و بر اساس یافته ه2و 1با استفاده از داده هاي بدست آمده از پرسشنامه، مراحل 
ناشی از این دو مرحله و با استفاده از ادبیات تحقیق مدل حسابرسی تدوین میگردد و در صورت امکان 

مورد آزمون قرار می گیرد.
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اهداف تحقیق
امورسازمانتوسطمستقیممالیاتهايقانونالحاقی272مادهموضوعمالیاتیحسابرسیگزارشنمونه

سازمانلذاشدهمنتشررسمیحسابدارانوحسابرسیسازماناستفادهجهتوتنظیمکشورمالیاتی
دقیقاًحسابرسیموردمؤسساتوشرکتهاگزارشتهیهدرهستندملزمرسمیحسابدارانوحسابرسی

ثالث، اشخاصبامعامالتجملهازآنقسمتهايتمامیپاسخکهنحوينمایند، بهعملمذکورفرموفق
بهتوجهازحاکیعمدتاًفوقشدهخالصهموضوعات]1[شوددادهدقیقاًهاهزینهوتکلیفیمالیاتهاي
راحسابرسانرسیدگیموردموضوعاتيحدودتاوباشدیمحسابرسيگزارشگرنحوهچارچوب

یحسابرسویماليصورتهایحسابرسنیبموجودتشابهبهتوجهباکهکندیمانیبیکلبصورت
بریمبتنیحسابرسمدلهمچونحسابرساناستفادهمورديابزارهاتاداردوجودامکاننیایاتیمال
]4[.ردیگقراراستفادهموردیاتیمالزانیممتوسطیاتیمالیحسابرسانجاميبراسکیر

یدگیرساهدافبرریسکبرمبتنیحسابرسیمدلانطباقتیقابلزانیمیبررسهدف اصلی
ی:اتیمالزانیمم
.باشدمیکافیریسک نمونه گیري در رسیدگیشناساییلحاظیسک، ازربرمبتنیحسابرسیمدل-1
شدهییشناسايهاریسکنیبرابطهومحاسبهنحوهلحاظریسک، ازبرمبتنیحسابرسیمدل-2

.باشدمیاتکاقابل
.باشدمیکارایواقعاتیمالمیزانتعیینلحاظریسک، ازبرمبتنیحسابرسیمدل-3

قیقپرسش ها و فرضیه هاي تح
حسابرسی بر عملیات هاي تحلیلی مدلهدف کلی این تحقیق شناسایی تاثیرات و نتایج حاصل از اجراي 

باشد. هدف هر تحقیق، نتایج مورد انتظار آن است، به حسابرسی و دیدگاه حسابرسان در این مورد می
سابرسی، مبنی بر گیري مثبت از اجراي عملیات حتوان یک نتیجههمین دلیل هدف تحقیق مزبور را می

تحت عنوان مدل حسابرسی مبتنی هاي رسیدگی حسابرسی در رویکردهاي رایج در موسساتاینکه روش
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والزامات قوانین حسابرسی مالیاتیتوانایی افزایش ضریب، اطمینان خاطر حسابرسان نسبت به بر ریسک 

]3[مالیاتی برآورده می کند یا نه؟
پیشینه تحقیق

در داخل کشورمطالعات انجام شده 
شرحبهعمدتامالیاتیحسابرسیومالیاتیمباحثزمینهدرتحقیقاتیوپژوهشیپیشینهراستااینر د

نحوهنیزومستقلحسابرسانرسیدگیبهنسبتکهدریافتتوانمیکافیدقتباکهباشدمیذیل
وجديکامالموضوعیککهریسکبرمبتنیحسابرسیمدلازاستفادهبامالیاتیممیزانرسیدگی
.نداردوجودياسابقهگونهچیه. باشدمیکاربردي
) حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک: تجاربی از کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه1392(خانقاه، 

) حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک و معیارهاي تعیین کننده آن با تاکید بر اندازه 1392(رمضانی، 
مالیاتی و تجربه سایر کشورهامودیان
حسابرساستقاللبرمالیاتیحسابرسی، تاثیر)1391(هاشمی

حسابدارانجامعهعضوحسابرسانتوسطشدهانجاممالیاتیحسابرسیتفاوت، بررسی)1390(یخرم
مالیاتمشمولدرآمدمیزانتعییندرمالیاتیممیزینورسمی

فته و در حال توسعه به شرح زیر می باشد:پژوهشها و تجارب کشورهاي توسعه یا
تیفیک،یاتیمالادارهخدماتتیفیکبیترکوشریفمدلبسطازاستفادهبا)2011همکاران (وآالبد
نیبروابطبرراسکیرتیاولوویمالطیشرایلیتعداثرنیهمچنویقوميهاتفاوت،یعمومتیحاکم

.دادندقراریابیارزموردیاتیمالنیتمکوانیمودنگرش
: هیجرینذریاتیمالانیمودرفتارونگرش´´عنوانبا،يگریددرمقاله)2011(همکارانوآالبدنیهمچن
نیتمکدررفتارمهمعاملکیعنوانبهراانیمودنگرش،´´سکیرحیترجویمالتیوضعیلیتعدنقش

رفتاروانیمودنگرشنیبرابطهبرراسکیرحیترجویمالتیوضعریتاثوگرفتهنظردریاتیمال
.کنندیمیابیارزیاتیمالنیتمک
م؟یپردازیماتیمالچراواننعتحتيگرید) درمقاله 2007همکاران (وچلریکر

رابطهیاتیمالزانیممیدگیرساهدافباریسکبرمبتنیحسابرسیمدلفرضیه هاي اصلی: 
.دارديداریمعن

آزمون فرضیه اول
زانیممیاتیماليهایدگیرسبهمربوطریسک نمونه گیريشناساییریسک، بابرمبتنییحسابرسمدل
.دارديداریمعنرابطه

مقدار تغییر در محاسبه تعداد نمونه جهت رسیدگی حسابرس و ممیز مالیاتی شاخصی است که میزان 
ریسک یا خطر نمونه گیري را به ما نشان می دهد.
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شاخص به ما نشان می دهد که انحراف معیار در هر نوع محاسبه چند ضریب پراکندگی به عنوان یک

]5[درصد میانگین می باشد
فرمول ضریب پراکندگی:

)1(شمارهجدول

حجم شرحردیف
ضریب پراکندگیواریانسمیانگینتعداد نمونهجامعه

1294820934560135مفروضات حسابرس1

1294831486789133ات ممیز مالیاتیمفروض2

129481938393384فرمول کوکران2

سرفصل سود و 12سرفصل ترازنامه اي و 17مورد بوده که 47کلیه سرفصلهاي مورد رسیدگی به تعداد 
درصد سرفصلها بدلیل کوچک بودن (جامعه هاي با تعداد 62مورد معادل 29زیانی در مجموع به تعداد 

مورد کنار گذاشته می شوند) تعداد جامعه آن سرفصلها مورد نمونه گیري قرار نگرفته است.100زیر
سپس بر اساس نمونه انتخاب شده ضریب پراکندگی سه روش نمونه گیري محاسبه گردید که روش 
ممیز به عنوان یک روش بهینه نسبت به روش نمونه گیري حسابرس و نمونه گیري کوکران می باشد.

ریسک نمونه گیريشناساییریسک، بابرمبتنیحسابرسیمدل"این اساس فرضیه چهارم مبنی بر بر
تائید می گردد و به این نتیجه میرسیم "دارديداریمعنرابطهزانیممیاتیماليهایدگیرسبهمربوط

که احتمال ریسک نمونه گیري در روش ممیز نسبت به روش حسابرس کمتر می باشد.
)2(ارهشمجدول

ضریب انحراف مورد تعداد نمونهشرحردیف
انتظار جامعه

ضریب انحراف قابل 
تحمل

%7%20935مفروضات حسابرس1
%7%31485مفروضات ممیز مالیاتی2

با توجه به میانگین ضریب انحراف قابل تحمل روش ممیز نسبت به روش حسابرس از مطلوبیت بیشتري 
برخوردار می باشد.

ن فرضیه دومآزمو
بهمربوطشدهییشناسايهاریسکنیبرابطهمحاسبهنحوهریسک، بابرمبتنیحسابرسیمدل

.دارديداریمعنرابطهزانیممیاتیماليهایدگیرس
سطح اهمیت از دیدگاه حسابرسان و ممیزان مالیاتی:

حسابرسان: توجه به میزان مبلغ تحریف در صورتهاي مالی
اي خود اتخاذ می از مهمترین تصمیماتی است که حسابرس بر مبناي قضاوت حرفهبرآورد اهمیت یکی 

کند. اهمیت رابطه معکوس با خطر حسابرسی و حدود آزمونها (حجم شواهد حسابرسی) دارد و بنابراین 
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عاملی تعیین کننده در تهیه بودجه حسابرسی است. مبلغ اهمیت براي شرایط عادي براساس جدول زیر 

] .3[ی شودپیشنهاد م
)3(شمارهجدول

سطح اهمیت (درصد)متوسط جمع دراییها و فروش/ درآمد
%3میلیارد ریال1تا 
%5/2میلیارد ریال 1نسبت به مازاد میلیارد ریال10تا 
%2میلیارد ریال 10نسبت به مازاد میلیارد ریال100تا 
%5/1یال میلیارد ر100نسبت به مازاد میلیارد ریال1،000تا 
%1میلیارد ریال 1،000نسبت به مازاد میلیارد ریال1،000تا 
ممیزان مالیاتی: توجه به اثر سود و زیانی تحریف و نهایتاً اثر مالیاتی

از دیدگاه ممیزان مالیاتی عمدتاً به شرح جدول زیر می باشد:
)4(شمارهجدول

تحریفمبلغاهمیت درون سازمانیاهمیت برون سازمانیشرح
گزارش حسابرسینسبتهاي مالیتعداد شرکتسهم درآمد

شرکتهاي 
مهمخیلی مهمخیلی مهم%1%70-% 60بزرگ

شرکتهاي 
مهممهممهم%20- % 10%30- % 20متوسط

شرکتهاي 
مهممتوسطمتوسط%90- % 80%5کوچک

سطح کالن در مقایسه با بقیه شرکتها سطح اهمیت از دیدگاه ممیز مالیاتی فراتر از دیدگاه حسابرس در
مطرح است. با این وجود فرمول خاصی جهت محاسبه سطح اهمیت توسط ممیز مالیاتی استفاده نمی 
شود. و شاخص اهمیت یک موضوع کامالً قضاوتی می باشد. جمع بندي اهمیت از دو دیدگاه مزبور به 

باشد.شرح زیر می باشد که نشان دهنده عدم هماهنگی آنها می 
)5(شمارهجدول

دیدگاه ممیزان مالیاتیدیدگاه حسابرسانشرح
عامل کاربرد دارد4یک عامل وجود داردشناسایی موضوعات با اهمیت

عدم بکارگیري فرمولمحاسبه از طریق فرمولنحوه محاسبه اهمیت
رابطه اثربخشداراي کاربرد محدودمیزان ارتباط با تعیین مالیات واقعی
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شناسایی ریسک ذاتی از دیدگاه حسابرسان و ممیزان مالیاتی:

 :عامل اصلی تعیین کننده صورتهاي مالیشناسایی ریسک ذاتی در سطح مانده حسابها وحسابرسان
خطر ذاتی هرمانده حساب و گروه معامالت، میزان تحریف پذیري آن است بدون توجه به سیستم 

ه بند هاي زیر بستگی دارد:کنترل داخلی مربوط به هر حساب که ب
1:ماهیت حساب موردنظر، در برگیرنده مواردي چون .

سرفصلهاي صورتهاي مالی که احتمال تحریف دارد؛ مانند سرفصلهاي از صورتهاي مالی که در الف.
پیچیدگی معامالت و دیگر ب. دوره قبل به اصالح نیاز داشته است یا سرفصلهایی با ماهیت برآوردي. 

ایی که ممکن است نیازمند استفاده از کار کارشناسان باشد.رویداده
پ. میزان قضاوت بکار رفته در تعیین مانده حسابها (برآوردي یا قطعی بودن).

ت. زیان پذیري یا احتمال سوء استفاده از داراییها؛ براي مثال: داراییهاي با ارزش باال و با قابلیت نقل و 
انتقال بسیار، مانند وجوه نقد.

ث. تکمیل شدن معامالت غیرعادي و پیچیده، به ویژه در پایان یا اواخر دوره مالی.
ج. معامالت نیازمند پردازشهاي خارج از روال عادي.

چ. حسابهاي متأثر از معامالت با اشخاص وابسته.
. خطر ذاتی در سطح صورتهاي مالی واحد مورد رسیدگی.2
خطر ذاتی مانده برخی از حسابهاي عمده به شرح زیر پیشنهاد باال،1. براساس عوامل مندرج در بند 3

:]3[می شود
)6جدول شماره (

درصد خطر ذاتیشرحدرصد خطر ذاتیشرح
%70فروش%50دارائیهاي ثابت: غیرمنقول

%70سایر هزینه ها%60دارائیهاي ثابت: منقول
%75مصرف مواد%60بستانکاران تجاري
%80خرید%65حقوق و دستمزد

%100موجودي نقد%70موجودي مواد و کاال
سایر حسابهاي عمده (حسب %70بدهکاران تجاري

مورد)
به تشخیص 

حسابرس
ممیزان مالیاتی: توجه به اثر سود و زیانی تحریف و نهایتاً اثر مالیاتی

از دیدگاه ممیزان مالیاتی عمدتاً به شرح جدول زیر می باشد:
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)7(شمارهجدول

شرح
ریسک ذاتی درون سازمانیریسک ذاتی برون سازمانی

تامین صنعتاقتصادي
مالی

سرفصلهاي 
کل شرکتخوش حسابیمالی

اساسیاساسیاساسیمهماساسیاساسیشرکتهاي بزرگ
مهممهممهممهممهممهمشرکتهاي متوسط
متوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمهمشرکتهاي کوچک

ر ذاتی علیرغم اثر پذیر بودن از نقش عوامل درون و برون سازمانی در میزان سودآوري موضوع خط
نشان دهنده رابطه معکوس کهشرکت از دیدگاه ممیز مالیاتی و حسابرسان به شرح ذیل ارائه می شود.

در دیدگاه این دو گروه است.
)8(شمارهجدول

دیدگاه ممیزان مالیاتیدیدگاه حسابرسانشرح
%100%70- % 80کتهاي بزرگشر

%50- % 70%50- % 70شرکتهاي متوسط
%50%100شرکتهاي کوچک

شناسایی ریسک کنترلی از دیدگاه حسابرسان و ممیزان مالیاتی:
 :6[شناسایی ریسک کنترلی در سطح چرخه هاي عملیاتیحسابرسان[

رآورد اولیه اي از خطر کنترل به پس از کسب شناخت اولیه از سیستم کنترل داخلی، حسابرس باید ب
عمل آورد. خطر کنترل میزان انتظار حسابرس از عدم کشف یا پیشگیري اشتباهات و یا تحریفات توسط 

% پیشنهاد می شود. برآورد اولیه 30سیستم کنترل داخلی است و در بهترین شرایط، دست کم معادل 
اتی کسب شده درباره سیستم کنترل داخلی و حسابرس از خطر کنترل متکی به ارزیابی اطالعات مقدم

قضاوت وي در این باره است.
)9(شمارهجدول

برآورد اولیه از خطر کنترلشرح
%30. چرخه فروش، درآمدها و دریافتها1
%30. چرخه خرید، هزینه ها و پرداختها2
%30. چرخه حقوق و دستمزد3
%30. چرخه داراییهاي ثابت4
%30دي مواد و کاال. چرخه موجو5

%30میانگین
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 توسط ممیزان مالیاتی از دیدگاه ممیزان مالیاتی شناسایی ریسک کنترلی ممیزان مالیاتی: توجه به

عمدتاً به شرح جدول زیر می باشد:
)10(شمارهجدول

شرح
ریسک عوامل کنترلی درون سازمانیریسک عوامل کنترلی برون سازمانی

نهادهاي 
اصالح پیشگیرانهتهاي طرف معاملهشرکدولتی

کننده
کشف 
کننده

اساسیاساسیاساسیاساسیاساسیشرکتهاي بزرگ
مهممهممهمبا اهمیتبا اهمیتشرکتهاي متوسط
متوسطمتوسطمتوسطبا اهمیتمتوسطشرکتهاي کوچک

در میزان سودآوري موضوع خطر کنترلی علیرغم اثر پذیر بودن از نقش عوامل درون و برون سازمانی 
شرکت از دیدگاه ممیز مالیاتی و حسابرسان به شرح ذیل ارائه می باشد

)11(شمارهجدول

دیدگاه حسابرسان شرح
نسبت به نقش کنترلها

دیدگاه ممیزان مالیاتی نسبت 
به نقش کنترلها

متوسطاساسیاستقرار و طراحی کنترلهاي داخلی
وجه کافیعدم تاساسیاجراي کنترلهاي داخلی
عدم توجه کافیاساسیآزمون کنترلهاي داخلی

اهمیت بررسیهاي تحلیلی از دیدگاه حسابرسان و ممیزان مالیاتی:
 :در سطح نسبتهاي مالی و غیر مالیبررسیهاي تحلیلی حسابرسان

و بررسی تحلیلی یعنی تجزیه و تحلیل نسبتها و روندهاي عمده، شامل پی جویی نوسانات و روابط مالی
غیرمالی بدست آمده که با سایر اطالعات مربوط مغایرت یا از مبالغ پیش بین شده، انحراف دارد. بطور 

% پیشنهاد می شود. در شرایط خاص، نتایج 60کلی، حداقل خطر عدم کشف بررسی تحلیلی معادل 
ا ایجاب نمی حاصل از اجراي بررسی تحلیلی چنان قابل اتکاست که لزوم انجام آزمون محتواي دیگري ر

کند. اثبات کامل مانده برخی حسابها یا گروههاي معامالت (براي مثال، اثبات مقادیر مصرف مواد و 
قطعات با استفاده از استانداردهاي مصرف مواد و قطعات و آمار تایید شده تولید) نمونهاي از شرایط 

به این تصمیم گیریها باید خاص یاد شده است. تشخیص این موارد با حسابرس است و جزییات مربوط 
توسط ممیزانبررسیهاي تحلیلی در کاربرگهاي حسابرسی مستند می شود. ممیزان مالیاتی: توجه به 

]6[مالیاتی
از دیدگاه ممیزان مالیاتی عمدتاً به شرح جدول زیر می باشد:
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)12(شمارهجدول

شرح
مانیبررسیهاي تحلیلی درون سازبررسیهاي تحلیلی برون سازمانی

نسبتهاي وضعیت رقباشاخص صنعت
مالی

نسبتهاي 
سایر اطالعاتغیر مالی

اساسیاساسیاساسیاساسیاساسیشرکتهاي بزرگ
مهممهممهمبا اهمیتبا اهمیتشرکتهاي متوسط
با اهمیتمتوسطمتوسطبا اهمیتمتوسطشرکتهاي کوچک

سطح درون و برون سازمانی متاثر از میزان بزرگی و موضوع بررسی هاي تحلیلی مالی و غیر مالی در دو 
حجم فعالیت شرکتها به شرح فوق مطرح می باشد که توجه حسابرس و ممیز مالیاتی به شرح زیر می 

باشد. که نشان دهنده انطباق و هماهنگی در دیدگاه دو گروه می باشد.
)13(شمارهجدول

دیدگاه حسابرسان نسبت به شرح
تحلیلینقش بررسی هاي 

دیدگاه ممیزان مالیاتی نسبت 
به نقش بررسی هاي تحلیلی

اساسیاساسیشناسایی موضوعات با اهمیت
جزئیکلی و جزئینحوه محاسبه اهمیت

اساسیبا اهمیت مبتنی بر بررسیمیزان ارتباط با تعیین مالیات واقعی
اهمیت ریسک مورد پذیرش از دیدگاه حسابرسان و ممیزان مالیاتی:

 :در فرآیند حسابرسیریسک مورد پذیرشحسابرسان
) است. در مرحله برنامه ریزي، با تعیین خطر ARتوضیح آنکه هر کار حسابرسی داراي خطر حسابرسی (

قابل پذیرش حسابرسی (در واقع خطر حسابرسی در حدي که حسابرس حاضر به پذیرش آن است) که 
یا DRشود. حسابرس با محاسبه خطر عدم کشف (کنترل و برپایه آن خطر عدم کشف برآورد می 

TDDR خواهد توانست نوع و ماهیت، زمان بندي اجرا و حدود آزمونهاي محتوا را تعیین کند. توضیح (
آنکه خطر عدم کشف در دو سطح برآورد می شود. برآورد اولیه (مورد استفاده در برآورد کلی حجم 

]4[ر تعیین حجم آزمون جزییات). عملیات حسابرسی) و نهایی (مورد استفاده د
از آنجا که برنامه ریزي فرایندي است مستمر، با پیشرفت کار و دستیابی به اطالعات بیشتر و جدید، 
تجدیدنظر در برنامه ها ضرورت می یابد. بدیهی است، چنانچه در طول رسیدگیهاي مشخص شود هر 

رنامه ریزي، کمتر یا بیشتر از واقع برآورد ) در مرحله بAPRیا IR ،CRیک از اجزاي خطر حسابرسی (
]7[شده است، اثر آن باید بر خطر عدم کشف تعیین و اعمال شود. 
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)14(شمارهجدول

دامنه خطر قابل پذیرش حسابرسینوع موسسهردیف
0%8%7%6%5بانکها1
0%8%7%6%5شرکتهاي پذیرفته شده در بورس2
0%8%7%6%5دهاي انقالبشرکتهاي تحت پوشش نها3
0%8%7%6%5سایر شرکتهاي دولتی4
0%8%7%6%5شرکتهاي سرمایه گذاري5
0%10%9%8%7شرکتهاي تحت پوشش بانکها6
0%10%9%8%7شرکتهاي تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازي7
%13%11%9%7%5شرکتهاي خصوصی8

دیدگاه ممیزان مالیاتی ازتوسط ممیزان مالیاتی:ریسک مورد پذیرشه ممیزان مالیاتی: توجه ب
عمدتاً به شرح جدول زیر می باشد:

با توجه به فرار مالیاتی و رابطه آن با منافع مدیران و یا ذینفعان، اصوالً دامنه ریسک قابل پذیرش از 
قعیتها حسابرسان دنبال اطمینان دیدگاه حسابرسان از دامنه کمتري برخوردار می باشد و علیرغم این وا

.]3[بیشتري در بخش خصوصی می باشد. که نشان دهنده رابطه معکوس از دیدگاه دو گروه می باشد
)15(شمارهجدول

دامنه خطر قابل نوع موسسهردیف
پذیرش حسابرسی

دامنه خطر قابل 
پذیرش ممیز مالیاتی

8بانکها1 - 57 - 5

8ر بورسشرکتهاي پذیرفته شده د2 - 57 - 5

8شرکتهاي تحت پوشش نهادهاي انقالب3 - 56 - 5

8سایر شرکتهاي دولتی4 - 57 - 5

8شرکتهاي سرمایه گذاري5 - 510 - 5

10شرکتهاي تحت پوشش بانکها6 - 76 - 4

10شرکتهاي تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازي7 - 77 - 5

13شرکتهاي خصوصی8 - 96 - 4

متغیر مدل حسابرسی مبتنی بر ریسک:5جمع بندي دیدگاه دو گروه نسبت به 
)16(شمارهجدول

نوع رابطه و هماهنگی بین دیدگاه دو گروه نسبت به مدلاختصارشـــــــــــــرحردیف

عدم هماهنگی در دیدگاهMسطح اهمیت1
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نوع رابطه و هماهنگی بین دیدگاه دو گروه نسبت به مدلاختصارشـــــــــــــرحردیف

رابطه معکوس در دیدگاهIRخطر ذاتی2
عدم انطباق دیدگاهCRلیخطر کنتر3
انطباق و هماهنگی دیدگاهAPRخطر بررسی تحلیلی4
رابطه معکوس در دیدگاهAARدامنه خطر مورد پذیرش5

% از 20متغیر فوق الذکر خالصه می شود با این وجود 5با توجه به اینکه کلیه عوامل ریسک ممیز در 
ار و ماهیت مدل حسابرسی مبتنی بر ریسک انطباق عوامل خطر و صرفاً خطر بررسی تحلیلی با ساخت

دارد که با توجه به محاسبه تعداد نمونه بیشتر، نشان دهنده کفایت دقت مدل مذکور جهت اهداف 
برمبتنیحسابرسیمدل"حسابرسی مالیاتی می باشد و بر این اساس فرضیه پژوهشی مبنی بر 

زانیممیاتیماليهایدگیرسبهمربوطشدهییاشناسيهاریسکنیبرابطهمحاسبهنحوهریسک، با
محاسبه تعداد نمونه در یک شرکت با دو نوع این اساس برتائید می گردد."دارديداریمعنرابطه

دیدگاه (حسابرسان و ممیزان مالیاتی) با استفاده از مدل حسابرسی مبتنی بر ریسک منجر به نتایجی به 
می باشد.زیرشرح 

مآزمون فرضیه سو
زانیممیاتیماليهایدگیرسبهمربوطیواقعاتیمالمیزانتعیینریسک، بابرمبتنیحسابرسیمدل
)17(شمارهنمودار. دارديداریمعنرابطه

بر اساس نمودار شاخه درختی علیرغم ابهام در آمار مودیان واقعی نسبت به مودیان شناسایی نشده به 
% خطا و اشتباه انسانی و ابزاري 10ان شناسایی شوند و با پذیرش % کل مودی75شرح فوق، در صورتیکه 

% احتمال ریسک حسابسازي به شرح فوق استفاده از مدل 25در رسیدگی ممیزان مالیاتی و با فرض 



37، شماره1397بهار، یو حسابرسيحسابدارتحقیقات.160
% در برقراري عدالت مالیاتی می باشد ولی با توجه به اینکه 40حسابرسی مبتنی بر ریسک، شامل سهم 

% یعنی 15,2بر اساس نتایج فرضیه چهارم) حذف می شوند لذا به میزان (یدگیرس% از سرفصلهاي 62
() می تواند در رسیدگیهاي حسابرسان مالیاتی اثربخش باشد که با توجه به ریسک ذاتی مودیان در 

%) 15,2کمتر از واقع نشان دادن درآمده و یا بیشتر نمایی هزینه ها در دفاتر و مدارك مودیان، میزان (
مدل"ند نقش قابل توجهی در برقراري عدالت مالیاتی باشد لذا فرضیه پژوهشی مبنی بر نمی توا

رابطهزانیممیاتیماليهایدگیرسبهمربوطیواقعاتیمالمیزانتعیینریسک، بابرمبتنیحسابرسی
رد می گردد."دارديداریمعن

نتایج کلیه فرضیه ها
توضیحاتنتیجه آزمون فرضیهشرحردیف

1
دل حسابرسی مبتنی بر ریسک، با شناسایی م

ریسک نمونه گیري مربوط به رسیدگیهاي 
مالیاتی ممیزان اختالف معنی داري دارد.

تائید فرضیه
تفاوت در تعداد 
نمونه و ضریب 

پراکندگی

2

مدل حسابرسی مبتنی بر ریسک، با نحوه 
محاسبه رابطه بین ریسک هاي شناسایی شده 

لیاتی ممیزان اختالف مربوط به رسیدگیهاي ما
معنی داري دارد.

تائید فرضیه
تفاوت در تعداد 
نمونه و ضریب 

پراکندگی

3
مدل حسابرسی مبتنی بر ریسک، با تعیین 
میزان مالیات واقعی مربوط به رسیدگیهاي 

مالیاتی ممیزان اختالف معنی داري دارد.
کاهش سرفصلهاي تائید فرضیه

مورد رسیدگی

يکاربردپیشنهادهاي 
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Importance as a major source of state income tax, known to everybody, accordingly
tax audits, and to consider the effectiveness, efficiency and economy of tax audit
process and the role and adequacy of internal controls in this regard, due to the
complex business environment over it is important to use the audit risk model as a
solution to a tax audit is taken into consideration. This research is on adaptability of
the risk-based audit model aims to address the risks identified in the census sample
handling and how to calculate the relationship between the identified risks and
determine the actual tax rate. Results of the sampling theory are also indicated to
reduce the risk, the adequacy of the audit model variables and only on the
assumption that the effectiveness of the model resultsTest the adequacy and
comprehensiveness of the model in order to coverall topics addressed in the balance
sheet and profit and loss statement shows.

Keywords: Audit, risk audit, tax, tax audit, the importance of internal controls

1 Shiri361@yahoo.com © (Correspondig author)


