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 بز درآهدهالیات 

 هزا عدل بفزهَد ٍ خَد داٍر است

 ابزاّین ًَرٍسبیگی
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 مالیات

یکی از ابسارهای دولت برای هدایت سیاستهای مالی و 
 اقتصادی کشور
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 حسابداری هالیاتی

 هحاسبِ هالیات

 دٍلت

 قَاًیي هالیاتی

 اظْارًاهِ هالیاتی

 حسابداری هالی

 سَدهٌدی تصوین

 سزهایِ گذاراى

 استاًداردّای حسابداری

 صَرتْای هالی

 شزح

 ّدف

 استفادُ کٌٌدُ اصلی

 الشاهات

 گشارش ّای اصلی

 تفاٍت حسابداری هالی ٍ هالیاتی
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                     صورت سود یا زیان

 1399 1398 1397 1396 1395 سال/ شرح

 1ر000 1ر000 1ر000 1ر000 1ر000 سود قبل از کسر استهالک و مالیات

 - - - (400) (400) هسینه استهالک

 1ر000 1ر000 1ر000 600 600 سود مشمول مالیات

 (250) (250) (250) (150) (150) مالیات

 750 750 750 450 450 سود خالص

 صَرت سَد یا سیاى
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                     صورت سود یا زیان

 1399 1398 1397 1396 1395 سال/ شرح

 1ر000 1ر000 1ر000 1ر000 1ر000 سود قبل از کسر استهالک و مالیات

 - - - (400) (400) هسینه استهالک

 1ر000 1ر000 1ر000 600 600 سود مشمول مالیات

 (250) (250) (250) (150) (150) مالیات

 750 750 750 450 450 سود خالص

 عدم تطابق درست ّشیٌِ
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                     صورت سود یا زیان

 1399 1398 1397 1396 1395 سال/ شرح

 1ر000 1ر000 1ر000 1ر000 1ر000 سود قبل از کسر استهالک و مالیات

 - - - (400) (400) هسینه استهالک

 1ر000 1ر000 1ر000 600 600 سود مشمول مالیات

 (250) (250) (250) (150) (150) مالیات

 750 750 750 450 450 سود خالص

 ًادرست بَدى جوعْای هیاًی



Noruzbeigi@gmail.com 7 

                     صورت سود یا زیان

 1399 1398 1397 1396 1395 سال/ شرح

 1ر000 1ر000 1ر000 1ر000 1ر000 سود قبل از کسر استهالک و مالیات

 - - - (400) (400) هسینه استهالک

 1ر000 1ر000 1ر000 600 600 سود مشمول مالیات

 (250) (250) (250) (150) (150) مالیات

 750 750 750 450 450 سود خالص

 ًادرست بَدى رقن هالیات
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                     صورت سود یا زیان

 1399 1398 1397 1396 1395 سال/ شرح

 1ر000 1ر000 1ر000 1ر000 1ر000 سود قبل از کسر استهالک و مالیات

 - - - (400) (400) هسینه استهالک

 1ر000 1ر000 1ر000 600 600 سود مشمول مالیات

 (250) (250) (250) (150) (150) مالیات

 750 750 750 450 450 سود خالص

 ٍرٍدی اشتباُ بزای هحاسبِ ًسبتْای هالی ارسیابی ًادرست عولکزد هدیزیت ًادرست بَدى رقن سَد



Noruzbeigi@gmail.com 9 

                     صورت وضعیت مالی

 1399   1398   1397   1396   1395   سال/ شرح

 -   -   -   -   400   تجهیسات
 -   -   -   -   -   بدهی

 صَرت ٍضعیت هالی
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 هسینه مالیات 150ر000

 پرداختنی مالیات 150ر000

 هسینه مالیات 60ر000

 بدهی مالیات انتقالی 60ر000
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 هسینه مالیات 250ر000

 پرداختنی مالیات 250ر000

 بدهی مالیات انتقالی 40ر000

 هسینه مالیات 40ر000
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                     صورت سود یا زیان

 1399 1398 1397 1396 1395 سال/ شرح

 1ر000 1ر000 1ر000 1ر000 1ر000 سود قبل از کسر استهالک و مالیات

 (160) (160) (160) (160) (160) هسینه استهالک

 840 840 840 840 840 سود مشمول مالیات

 (210) (210) (210) (210) (210) مالیات

 630 630 630 630 630 سود خالص

 صَرت سَد یا سیاى
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                     صورت وضعیت مالی
 1399   1398   1397   1396   1395   سال/ شرح

 -   160   320   480   640   تجهیسات
 -   40   80   120   60   بدهی مالیات انتقالی

 صَرت ٍضعیت هالی
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 صورت سود یا زیان

 سال/ شرح

 سود مشمول مالیات

 مالیات

 سود خالص

  
1395 

(1000) 
- 

(1000) 

  
1396 

800 

- 
800 

  
1397 

200 

- 
200 

 صَرت سَد یا سیاى
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               صورت وضعیت مالی
   1397   1396   1395   سال/ شرح

   -   -   -   دارایی مالیات انتقالی

 صَرت ٍضعیت هالی
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               صورت سود یا زیان
 1397 1396 1395 سال/ شرح

 200 800 (1000) سود قبل از کسر مالیات

 (50) (200) 250 مالیات
 150 600 (750) سود خالص

 صَرت سَد یا سیاى
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 صَرت ٍضعیت هالی

               صورت وضعیت مالی
   1397   1396   1395   سال/ شرح

   -   50   250   دارایی مالیات انتقالی
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 شرح کاسپین

 مبلغ دفتری

 فروش 2ر000ر000

 ت ک ف ب (1ر500ر000)

 سود ناخالص 500ر000

 مالیات (125ر000)

 خالص سود 375ر000

 موجودی کاال -ترازنامه -

 دارایی مالیات انتقالی -

هعاهالت درٍى  هثال
 گزٍّی

 ارقام تجمیعی

 هبلغ دفتزی

 2ر000ر000

 (1ر500ر000)

 500ر000

 (125ر000)

 375ر000

 2ر000ر000

- 

 تعدیالت تلفیقی

 بدّکار بستاًکار

 2ر000ر000

 1ر500ر000

 500ر000

 تلفیقی

 هبلغ دفتزی

- 

- 

- 

 (125ر000)

 (125ر000)

 1ر500ر000

 خسر

 مبلغ دفتری

- 

- 

- 

- 

- 

 2ر000ر000

- 

 خشر کاسپیي
 2ر000ر000 1ر500ر000
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 شرح کاسپین

 مبلغ دفتری

 فروش 2ر000ر000

 ت ک ف ب (1ر500ر000)

 سود ناخالص 500ر000

 مالیات (125ر000)

 خالص سود 375ر000

 موجودی کاال -ترازنامه -

 دارایی مالیات انتقالی -

هعاهالت درٍى  هثال
 گزٍّی

 ارقام تجمیعی

 هبلغ دفتزی

 2ر000ر000

 (1ر500ر000)

 500ر000

 (125ر000)

 375ر000

 2ر000ر000

- 

 تعدیالت تلفیقی

 بدّکار بستاًکار

 2ر000ر000

 1ر500ر000

 125ر000

 500ر000

 125ر000

 تلفیقی

 هبلغ دفتزی

- 

- 

- 

- 

- 

 1ر500ر000

 125ر000

 خسر

 مبلغ دفتری

- 

- 

- 

- 

- 

 2ر000ر000

- 
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 اس تَجِ شوا سپاسگشارم


