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 12 یحسابدار یالمللنیب استاندارد

 آمد در بر اتیمال

 ھدف

حسابداري مالیات بر  نحوه عمل تجویز ،ھدف این استاندارد
ت بر درآمد، باشد. موضوع اصلي در حسابداري مالیادرآمد مي

جاري و آتي موارد زیر  آثار مالیاتی گرفتنچگونگی بھ حساب 
 است:

ي یدفتري داراییھامبلغ بازیافت (تسویھ) آتي  الف.
(بدھیھایي) كھ در صورت وضعیت مالي واحد تجاري شناسایي 

 ؛ وشودمی

ھاي دوره جاري كھ در صورتھاي مالي معامالت و سایر رویداد  .ب
 .شودمیواحد تجاري شناسایي 

واحد گزارشگر انتظار  ،دارایي یا بدھيیک  شناختھنگام 
. دارددفتري آن دارایي یا بدھي را ھ مبلغ بازیافت یا تسوی

بازیافت یا تسویھ مبلغ  این احتمال وجود داشتھ باشد کھاگر 
بیشتر  ، موجب شود پرداختھای آتی مالیات،دفتری مزبور

از زمانی باشد کھ بازیافت یا تسویھ آثار مالیاتی (کمتر) 
در نظر استاندارد واحد تجاری را با  این بھ ھمراه ندارد،

مالیات  ، ملزم بھ شناسایی بدھیی محدوداستثناھا فتن برخیگر
 کند.می )انتقالی مالیات (دارایی انتقالی

مالیاتي آثار كھ  کندیمملزم  راواحد تجاري  ،این استاندارد
بھ حساب منظور  ایشیوهھمان ھا را بھ ویدادمعامالت و سایر ر

. شودمیگرفتھ حساب  بھمزبور  یدادھایمعامالت و رو کھکند 
شده در شناساییھاي ، در مورد معامالت و سایر رویدادبنابراین

در سود نیز ط ومالیاتي مرب آثار ھرگونھ، دوره زیان یا سود
معامالت و سایر مالیاتي  آثارشود. شناسایي ميدوره زیان  یا

در (دوره زیان  یاشده در خارج از سود شناسایی ھايرویداد
در حقوق بطور مستقیم  ایزیان جامع  وسایر اقالم سود 

ترتیب در سایر (بھ دوره زیان  یااز سود نیز خارج مالكانھ) 
) مالكانھدر حقوق  بطور مستقیم یازیان جامع  واقالم سود 
شناسایي داراییھای  ،در تركیب تجاري ھمچنینشود. شناسایي مي

مبلغ سرقفلي مالیات انتقالی و بدھیھاي مالیات انتقالي، 
شده در خرید شناساییتركیب تجاري یا مبلغ سود آن شی از نا

 دھد.قرار میتأثیر را تحت زیر قیمت 

داراییھاي مالیات  شـــناخت ،این اســـتاندارد در ھمچنین
ستفاده شي از زیانھاي مالیاتي ا شده یا انتقالي نا اعتبار ن

ستفاده شده،مالیاتي ا صورتھاي  ارائھ مالیات بر ن درآمد در 
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 بیاندرآمد  افشــــاي اطالعات مربوط بھ مالیات برمالي و 
 .دشومی

 كاربرد دامنھ

ـــتاندارد باید  این .1 ـــابداري یبرااس بكار  ،درآمد بر مالیات حس
 .شود گرفتھ

 تمامشامل  ،درآمد بر مالیات استاندارد، اینمقاصد  یبرا .2
مشمول مالیات  سودبر  یمبتنمالیاتھاي داخلي و خارجي 

شامل مالیاتھایي  ،درآمد مالیات بر ،ھمچنین. باشدیم
 ،فرعي یتجار واحدتوسط  كھ است یفیتکلمالیاتھاي  مانند
 ،گزارشگر واحد بھ تخصیص سودصورت در  ،مشاركت یا وابستھ

 قابل پرداخت است.

 ]شد[حذف   .3

 دولتبالعوض  كمكھايحسابداري  نحوه عمل ،استاندارد ایندر   .4
 عوضبال كمكھاي حسابداري، ۲۰المللي حسابداري(بھ استاندارد بین

 مالیاتي اعتبارھای) یا شود مراجعھ دولت كمكھاي افشاي و دولت
استاندارد،  ایناما در . شودبیان نمیگذاري سرمایھ

 یكمكھا نیا ازممكن است  كھ یموقت تفاوتھاي حسابداري
مطرح  ،ناشی شود گذاريسرمایھ مالیاتياعتبارھای بالعوض یا 

 گردد.می

 تعاریف

ستاندارد، این در .5 صطالحات ا شخص معاني با ریز ا  رفتھ بکار ریز م
 :است

 قبل از كسر ھزینھ مالیات است. ،ورهدسود یا زیان  حسابداري سود

 طبقكھ  اســت دورهســود (زیان)  )مالیاتي(زیان  مالیات مشــمول ســود
بر مبناي آن  ،درآمد بر مالیاتو  شـــودمیمالیاتي تعیین  نیقوان

 .است) افتیباز قابلقابل پرداخت (

ست كھ  کل )اتیمال درآمد( مالیات ھزینھ سبھمبلغي ا  یا سود در محا
بھ  ،یانتقال اتیو مال یجار اتیمال در ارتباط با ،دوره زیان

 .شودحساب گرفتھ می

در ) افتی(قابل باز یمالیات بر درآمد پرداختن مبلغ جاري مالیات
 .است دوره) مالیاتيمشمول مالیات (زیان  ارتباط با سود

قالي یات انت مال ھاي  یات بر بدھی مال بالغ  مد پرداختني در  م درآ
ــت  ھاي آتيدوره ــمول مالیات یکھ از تفاوتھاي موقتاس ــی  مش ناش

 .شودمی

 بازیافت قابل درآمد بر مالیات مبالغ ،انتقالي مالیات داراییھاي
 موارد زیر است: در ارتباط باھاي آتي در دوره

 ؛ اتیمال کاھنده یموقت تفاوتھاي  .الف

 و ؛یآت یھادوره بھ نشدهاستفاده مالیاتي زیانھاي انتقال  .ب
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 .یآت یھابھ دوره نشدهاستفاده مالیاتي ھایاعتبار انتقال  .پ

ـــورت در بدھي یا دارایي دفتري مبلغبین  تفاوت یموقت تفاوتھاي  ص
تواند مي یموقت تفاوتھاي. اســت آن مالیاتي مبناي و مالي وضــعیت
 از دو صورت زیر باشد: یبھ یك

موقتي ھســتند كھ  تفاوتھاي کھ لیاتما مشــمول یموقت تفاوتھاي .الف
مبلغ دفتری تســـویھ  یا ییدارا یمبلغ دفتر افتیباز ھنگام
شمول مالیات (زیان  ،بدھي سود م  يھادوره) مالیاتيدر تعیین 
 یا شد؛ خواھند مالیات مشمول لغامب ایجادبھ  منجر ،آتي

موقتي ھســـتند كھ  تفاوتھاي کھ اتیمال کاھنده یموقت تفاوتھاي .ب
مبلغ دفتری  تســـویھ ای ییدارا یدفتر مبلغ افتیباز ھنگام
شمول مالیات (زیان  ،بدھي سود م  ھايدوره) مالیاتيدر تعیین 
 .شد خواھندایجاد مبالغ کاھنده مالیات  ھب منجر آتي،

قابل انتســــاب بھ آن  مبلغ ،بدھي یا دارایيیک  مالیاتي مبناي
 .استمالیاتي  مقاصد برای یبدھ ای ییدارا

شکل از  ،)درآمد مالیات(مالیات  ھزینھ .6 مالیات  نھیھزمت
مد(جاری  جاري درآ یات  نھ )مال قالی و ھزی یات انت  مال

 .است )انتقالي مالیاتدرآمد (
 مالیاتي مبناي

ھرگونھ اســــت کھ از  یمبلغ ،ییدارایک  یاتیمال یمبنا .7
صاد شمول مال یمنافع اقت سب اتیم سط واحد تجاری ک شده تو

ــــد ، برای دارایی یفترمبلغ د افتیبازدر زمان  قاص م
سر مالیاتی   منافع این كھ صورتي در خواھد بود.قابل ک
صادي شمول اقت شد، مالیات م  دارایي مالیاتي مبناي نبا

 .است آن دفتري مبلغ برابر
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 مثالھا
اســـت. برای مقاصـــد  ۱۰۰آالت بھاي تمام شـــده ماشـــین 1

شین ھاي جاريدر دوره مالیاتی، ستھالكي بھ مبلغ و پی ، ا
شده ۳۰ ست و باقیمانده بھاي تمام  شده ا سر  یا بھ  ،ك

ھاي آتي دورهدر  ،از طریق واگذاری ایاســـتھالک عنوان 
درآمد حاصل  ،مالیاتی برای مقاصدقابل كسر خواھد بود. 

سود ، ھرگونھ مشمول مالیات است ماشین آالت از بکارگیری
و  خواھد بودمشمول مالیات  آالت،نیماش یواگذارناشی از 

برای مقاصــد مالیاتی،  ،یواگذارناشــی از ھرگونھ زیان 
 ۷۰ آالتماشـــین این یاتیمال مبناي. کاھنده مالیات خواھد بود

 .است
یات بر  ۱۰۰ ،مبلغ دفتري بھره دریافتني  2 ــــت. مال اس

سبھ مي  مبناي. شوددرآمد بھره مربوط، بر مبناي نقدي محا
  .است صفر دریافتني، بھره مالیاتي

جاري ھایدریافتني دفتري مبلغ  3 ــــت. درآمد  ۱۰۰ ،ت اس
ـــمول مالیات (زیان مالیاتي)  قبالً  ،مربوط ـــود مش در س

 است. ۱۰۰ ،تجاري یدریافتنیھا مالیاتي مبنايمنظور شده است. 

ـــود  مبلغ  4 ـــدفتري س تجاری دریافتني از واحد  یمیتقس
سود  ۱۰۰ ،فرعي ست.  سیما ست.  یتق شمول مالیات نی  درم
از منافع اقتصـــادي قابل كســـر اســـت.  دارایي، دفتري مبلغ كل واقع،

 )الف(است. ۱۰۰ دریافتني، یمیتقسمبناي مالیاتي سود  ،بنابراین

 ،اســت. بازپرداخت وام ۱۰۰ ،دریافتني وام دفتري مبلغ  5
 است. ۱۰۰ وام مالیاتي مبناي. نداردمالیاتي  آثار گونھچیھ

ــاس ا بر(الف)   ــمول مال یتفاوت موقت ل،یتحل نیاس وجود  اتیمش
ـــت کھ  نیا گرید لیندارد. تحل ـــودھامبنای مالیاتی اس  یس

ــ ــفر ،دریافتنی یمیتقس ــت ص ــمول  یموقت تفاوت یبرا و اس مش
 اعمال صـــفر نرخ مالیاتی ،100 بھ میزان جادشـــدهیامالیات 

 . ندارد وجود یانتقال اتیمال یبدھ ل،یتحل دو ھر در. شودیم

 كســـر از پس آن دفتري مبلغ بدھي،یک  مالیاتي نايمب .8
ست مبلغي ھرگونھ صد یبرا كھ ا در ارتباط  ،یاتیمال مقا

ــر با آن بدھي در دوره ــدھاي آتي قابل كس  مورد در. باش
 آن دفتري مبلغ ،مبناي مالیاتي بدھي درآمد، دریافتپیش
ھاي آتي مشمول كھ در دوره است درآمدي ھرگونھ كسر از پس

 مالیات نخواھد شد.
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 مثالھا
ــامل ھزینھ جاري بدھیھاي 1 بھ مبلغ دفتري  پرداختنيھاي ش

در  مربوط ھزینھ ،یاتیمال مقاصـــد یبرا. باشـــدیم ۱۰۰
ــد.  زمان پرداخت نقد ــر خواھد ش  ھايھزینھ مالیاتي مبنايكس

 صفر است. پرداختني،
 مبلغ بھ بھره درآمد دریافتپیش شــــامل جاري بدھیھاي 2

در زمان  ،مربوط بھره درآمد مالیات. اســــت ۱۰۰ دفتري
 بھره، دریافتپیش مالیاتي مبناي. شــودمیمحاســبھ دریافت نقد 

 .صفر است

 ،دفتري مبلغ بھ پرداختني ھايھزینھ شامل جاري بدھیھاي 3
ست. ھزینھ مربوط ۱۰۰ صد مالیاتی، بابت قبالً  ،ا سرمقا  ك

 است. ۱۰۰ پرداختني، ھايھزینھ مالیاتي مبنايشده است. 

پرداختني بھ مبلغ دفتري  میشــــامل جرا ،جاري بدھیھاي 4
ست. برا ۱۰۰ صد مال یا  اتیمال کاھنده ،میجرا ،یاتیمقا

 )الف(.است ۱۰۰ پرداختني میجرا مالیاتي مبناي شود.مینتلقی 

 ،وام بازپرداخت. اســــت ۱۰۰ پرداختني وام دفتري مبلغ 5
 .است 100 وام این مالیاتي مبناي. دارداثر مالیاتي ن

وجود  ،مالیات کاھندهبر اســاس این تحلیل، تفاوت موقتی  ) الف(
کھ  ــــت  یل دیگر این اس یاتی ندارد. تحل مال نای  م جرایمب

 کاھنده مالیاتو برای تفاوت موقتی  ، صـــفر اســـتپرداختنی
شده  صفر ، 100معادل ایجاد شود. در ھر اعمال مینرخ مالیاتی 
 مالیات انتقالی وجود ندارد. داراییدو تحلیل، 

ــعیت  امامبناي مالیاتي دارند  ،اقالم خيبر .9 ــورت وض در ص
ــایي نمي ،مالي ــناس ــوند. بھ عنوان دارایي یا بدھي ش ش
ــابداري ،مثال براي ــود حس تحقیق در  مخارج ،در تعیین س
ممكن  اماشــود بھ عنوان ھزینھ شــناســایي مي وقوع دوره
مالیات  مشمول سودتعیین  درواحد تجاری مجاز نباشد است 

بھ  آنھا را بعد ھایدورهیکی از تا  ،)مالیاتي(زیان 
تفاوت بین مبناي  کاھنده مالیات در نظر بگیرد.عنوان 

یاتي  خارجمال یاتي مراجع كھ مبلغيتحقیق، یعني  م  مال
یات بھ عنوان  آن را مال نده  جاز  ھايدورهکاھ آتي م

ند،می فاوت ،دفتري صـــفر مبلغ و دان نده یوقتم ت  کاھ
ــت اتیمال دارایي مالیات انتقالي  ایجاد بھ منجركھ  اس
 شود.مي

ـــادگی ،بدھي یا دارایيكھ مبناي مالیاتي  يھنگام .10  بھ س
 این زیربنایبنیادي  در نظر گرفتن اصــل ،نباشــدمشــخص 

ستاندارد  ست مفیدا ستثناي ب: ا  ،محدود موارد یبرخھ ا
بدھ ید  با جاري  حد ت قالی) یی(دارا یوا یات انت را  مال
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سا ھنگامی سو ای افتیکند كھ باز ییشنا  یمبلغ دفتر ھیت
 ،اتیمالآتی  یھاپرداخت موجب شـــود ،یبدھ ای ییدارا

 ھ،یتســو ای افتیکھ بازباشــد  یزمان از(کمتر)  شــتریب
 الف،51در بند  )پ( مثال .آثار مالیاتی بھ ھمراه ندارد

 بنیادي اصل این گرفتن نظر در کھ دھدنشان می را شرایطي
كھ مبناي  يھنگام ،براي مثال باشــــد،مفید  تواندمي

مورد انتظار بازیافت  وهیشمالیاتي دارایي یا بدھي بھ 
 یا تسویھ بستگي دارد.

از طریق  یتفاوتھاي موقت ،تلفیقي مالي صـــورتھاي در .11
 درمندرج  بدھیھاي و داراییھا دفتري لغامقایســــھ مب

سب، مالیاتي مبناي با تلفیقي مالي صورتھاي تعیین  منا
ی اتیمال اظھارنامھبا مراجعھ بھ  یاتیمال یمبنا. شودمي
ــودثبت می یااظھارنامھ نیچن کھ ییھاحوزه در یقیتلف  ،ش
 با مالیاتي مبناي ،ھاحوزهســــایر  در .گرددیم نییتع

 یتجار یواحدھا ھر یك از مالیاتي نامھاظھارمراجعھ بھ 
 شود.گروه تعیین مي

 و داراییھاي مالیات جاري یجار اتیمال یبدھیھا شناخت

پرداخت  ھنوز بھ میزاني كھ ،پیشــین و جاري ھايدوره جاري مالیات .12
پرداختی . اگر مبلغ شودباید بھ عنوان بدھي شناسایي  است،نشده 
 آنبھ  مربوطبیش از مبلغ بدھي  نیشـــیپ و جاري ھايدورهبابت 
 .شود شناسایي دارایي عنوان بھ باید مازاد نیاباشد،  ھادوره

یات بازیافت منظور بھ كھ مالیاتيبھ زیان  مربوط یایمزا .13  مال
باید بھ عنوان دارایي  ،است قابل تسری بھ گذشتھ قبل، دوره جاري

  شناسایي شود.

 جاري مالیات بازیافت براي مالیاتيزیان  كھ در صورتی .14
ایای مزواحد تجاري  ،قرار گیرد استفادهمورد  قبل دوره
بھ  ،است واقع شدهاي كھ زیان مالیاتي در دوره را مذكور

ورود منافع جریان  زیرا ،كندعنوان دارایي شناسایي مي
قابل  ایگونھبھ ایامزاین  و محتمل است یبھ واحد تجار

 گیري است.قابل اندازه ،اتكا
 و داراییھاي مالیات انتقالي  یانتقال اتیمال یبدھیھا شناخت

 اتیمال مشمول یموقت تفاوتھاي

بدھي مالیات ، باید اتیمال مشـــمول یتفاوتھاي موقت تمام یبرا .15
 ،انتقالي الیاتم بدھي کھ در مواقعیمگر  ،شود سایيشنا انتقالي

 :شود ناشي زیر موارد از

 اولیھ سرقفلي؛ یا شناخت .الف

 كھ: یالھمعام در بدھي یا دارایي اولیھ شناخت  .ب

 و ؛ستینتجاري  تركیب .۱
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 یاتالمشــمول م ســودحســابداري و  ســودزمان معاملھ،  در .۲
 .گیردنمیتحت تأثیر قرار  ،(زیان مالیاتي)

 بھ مربوط مالیاتی مشمول موقت تفاوتھايبرای  وجود، نیا با
و واحدھای تجاری وابستھ  شعب فرعي،تجاری  ھايواحد در گذاريسرمایھ

 ۳۹ بند طبقبدھی مالیات انتقالی، باید  ،مشارکتھا در منافع و
 شناسایي شود.

 در قالبمبلغ دفتري آن  بازیافت ،دارایي شـــناخت در .16
 واحد بھ یآت یھادوره درمنافع اقتصــــادي ورود جریان 
مبلغ دفتري دارایي  چنانچھاســــت.  بدیھی امری تجاري،

بیشتر از مبناي مالیاتي آن باشد، مبلغ منافع اقتصادي 
ـــتر از  ـــمول مالیات بیش  یبراخواھد بود كھ  یمبلغمش

ـــد ـــدکتواند میمالیاتي  مقاص . این اھنده مالیات باش
ـــمول یموقت تفاوت ،تفاوت ـــت مالیات مش  بھ عھدو ت اس
ــل از آن در دوره درآمد بر مالیات پرداخت ھاي آتي، حاص

دفتري  مبلغ با بازیافت. بدھي مالیات انتقالي اســــت
ــط واحد تجاریدارایي  ــمول  یتفاوت موقت ،توس  مالیاتمش

شمول سودواحد تجاري  و شودشت میبرگ  خواھد مالیات م
كند كھ منافع این احتمال را ایجاد مي ،موضوع این. داشت

ــاد ــكل پرداخت یاقتص بھ  از واحد تجاري مالیات ھايبھ ش
ب بیرون نابراین. دجریان یا تاندارد ،ب  بھ ،این اســـ

ستثناي  صي كھ در بند طیشراا شده  ۳۹و  ۱٥ھاي خا شریح  ت
 یالزام راانتقالي  مالیات بدھیھاي تمامشناسایي  است،

 .کندیم
 مثال 
 يدفتر مبلغ يدارا ،۱٥۰بھاي تمام شده  ھب ارایيد کی

 و ۹۰ مالیاتي مقاصد یبرااست. استھالك انباشتھ  ۱۰۰
 .است% ۲٥ ،مالیات نرخ

ــده  تمام(بھاي  ٦۰مالیاتي دارایي  مبناي ــر از پس ۱٥۰ش ــتھالك کس  اس
 اري، واحد تج۱۰۰بازیافت مبلغ دفتري  یبرا) است. ۹۰ یاتیمال انباشتھ

 خواھد قادر تنھا اما ،كند کســب ۱۰۰معادل  مالیات مشــمول درآمد باید
 ،نتیجھ در. دھد کاھشرا  آن ،٦۰ معادل یاتیمال اســتھالک زانیم ھب بود

 مالیات كند،مي بازیافت را دارایي دفتري مبلغ تجاري واحد كھ يھنگام
مدي بر عادل  درآ خت  )٤۰ ×% ۲٥( ۱۰م ندیمپردا فاوت. ک دفتري  مبلغ ت

 مالیات مشـــمول ی، تفاوت موقت٦۰ معادل مالیاتي مبناي و ۱۰۰ معادل
ست. بنابراین ٤۰ معادل  زانیم انتقالي بھ مالیات بدھي واحد تجاري ،ا

است  ھایيدرآمد بر مالیات دھندهنشانكند كھ مي شناسایي) ٤۰% × ۲٥( ۱۰
 .شدبازیافت مبلغ دفتري دارایي پرداخت خواھد  ھنگامكھ 

 درآمد كھ آیدميبھ وجود  يھنگام یموقت تفاوتھاي برخي .17
سابداري  سوددر  ھزینھ یا شد شده لحاظ دورهیک ح  ،با
ــودر  اما ــمول دس گرفتھ قرار  متفاوتاي دوره مالیات مش

ــد عنوان تفاوتھاي  بھ ، اغلبیتفاوتھاي موقت نیچن. باش
صیفزماني   نوعاز این  مثالھایی ،زیر موارد. شوندمي تو
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ــتموقت ايتفاوتھ ــمول مالیات اس  ، منجرجھینت در و ی مش
 :شودميانتقالي  مالیات بدھیھاي بھ

زماني در سود تخصیص مبناي  برکھ  ایدرآمد بھره الف.
ای ھحوزهممكن است در برخي  اما، شودمی لحاظحسابداري 
 اتینقد، در سود مشمول مالوجھ  وصولھنگام  ،مقرراتی
دریافتنی ونھ مبناي مالیاتي ھرگ. گرددلحاظ 
 نیا باشده در صورت وضعیت مالی در ارتباط شناسایی
 وصولھا تا زمان ھا صفر است زیرا این درآمددرآمد
 ؛دنمشمول مالیات ندار سود تأثیري بر ،نقد

 تعیین سود مشمول مالیات (زیاندر  منظورشده استھالك ب.
تعیین در  شدهمحاسبھاستھالك  با ممكن است ،لیاتي)ما

 ،یباشد. تفاوت موقت ، تفاوت داشتھسود حسابداري
 آنو مبناي مالیاتي  ییدارا بین مبلغ دفتري تفاوت

بھاي تمام شده اولیھ دارایي پس از  با است كھ برابر
در تعیین است کھ كسور مربوط بھ آن دارایي  تمامكسر 

توسط مراجع  ،ھاي جاري و پیشینسود مشمول مالیات دوره
 استھالکكھ در صورتی . شده استپذیرفتھ مالیاتی 
 مالیاتمشمول  ی، تفاوت موقتباشد شتابدار مالیاتی
د گردبدھي مالیات انتقالي مي بھ منجرو شود ایجاد می

 ترینییسرعت پااز استھالک مالیاتی،  در صورتی کھ(
، تفاوت باشد برخوردار ینسبت بھ استھالک حسابدار

دارایي  بھ منجرو  شودایجاد میمالیات کاھنده  یموقت
 د)؛ وگردمالیات انتقالي مي

 در توسعھ مخارج ، ممکن استتعیین سود حسابداري برای پ.
ھاي در طول دوره شود و منظورشده داراییھا بھای تمام

مشمول سود عیین ت بھ منظور اما گرددمستھلك ، آتي
سود مشمول مالیات  شودیم واقعکھ  یادر دوره ،مالیات
 استصفر  ،توسعھ مخارج کاھد. مبنای مالیاتیرا می

این . است سود مشمول مالیات كسر شدهاز  قبالً، رایز
توسعھ و  مخارجمبلغ دفتري  بینتفاوت  ،یتفاوت موقت

 .باشدمی آن مبناي مالیاتي صفر
 :شودمي جاددر موارد زیر نیز ای ی،موقت تفاوتھاي .۱۸

شده تقبلشده و بدھیھاي تحصیل صیتشخداراییھاي قابل  الف.
المللي گزارشگري طبق استاندارد بین ،در تركیب تجاري

 شوند،شناسایي  بھ ارزش منصفانھ ،تجاري تركیبھاي 3 مالي
انجام ی از این بابت تعدیلبرای مقاصد مالیاتی،  اما

 )؛شود مراجعھ ۱۹بند  بھنشود (
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 مقاصد یبرااما شوند داراییھا تجدید ارزیابي  ب.
بند  بھ(نشود جام انتعدیلی از این بابت  ،یاتیمال
 ؛)شود مراجعھ ۲۰

 21بند  بھایجاد شود (در تركیب تجاري، سرقفلي  پ.
 )؛شود مراجعھ

با  ،اولیھ شناختدر  مبناي مالیاتي دارایي یا بدھي ت.
ي ھنگامبراي مثال  مبلغ دفتري اولیھ آن متفاوت باشد،

كمكھاي بالعوض معاف از مالیات دولت كھ واحد تجاري از
 ۲۲ھاي بند بھ. (شود یم منتفعداراییھا  با رابطھ در
 )؛ یاشود مراجعھ 33و 

، فرعيتجاری ھاي گذاریھا در واحدمبلغ دفتري سرمایھ ث.
 ،مشارکتھا منافع درو واحدھای تجاری وابستھ یا شعب 

 یا منافع مذكور ھاگذاریالیاتي سرمایھبا مبناي م
 .)شود مراجعھ ٤٥تا  ۳۸ھاي بند بھباشد (داشتھ تفاوت 

 یتجار یبھایترک

 تشـــخیصقابل  داراییھاي ،موارد یبرخ یاســـتثنا بھ .۱۹
ارزش  بھ ،تجاري در تركیب شدهتقبل بدھیھاي و شدهتحصیل

صفانھ  صیلمن سایي ،در تاریخ تح  تفاوتھاي. دنشومي شنا
 مالیاتي مبناي كھ شـــودمي ایجاد در صـــورتی یموقت

شخیصقابل  يداراییھا صیل ت ، شدهشده و بدھیھاي تقبلتح
ای گونھبھ  یا قرار نگرفتھ باشدتجاري  تركیب تأثیر تحت

ــــدتحت تأثیر قرار  ،متفاوت  ،مثال براي. گرفتھ باش
 آن منصـــفانھارزش  تاكھ مبلغ دفتري دارایي  يھنگام
 كبراي مال ییدارامبناي مالیاتي  اما یابدمی افزایش
 مشمول یموقت تفاوت ماند،می قيباتمام شده  بھاي ،قبلي

ــود كھایجاد مي الیاتم انتقالي  مالیات بدھي بھ منجر ش
ســرقفلي را  ،انتقالي ایجاد شــده مالیات بدھيشــود. مي

 ).شود مراجعھ ٦٦ بند بھدھد (تحت تأثیر قرار مي

 
 شوندیبھ حساب منظور م منصفانھ ارزشکھ بھ  یداراییھای

نداردطبق  .20 تا  ،مالي گزارشـــگريالمللي بین ھاياســـ
ــفانھ  بھبرخی داراییھا گیری اندازه تجدید  یاارزش منص

بھ  ،مثال(براي  آنھا مجاز یا الزامی اســــتارزیابي 
 و آالتماشـــین ،امالک ۱٦المللي حســـابداري اســـتاندارد بین

 ايھدارایی ۳۸حســـابداری  المللياســـتاندارد بین ،تجھیزات

: یمال یابزارھا 39المللی حسابداری استاندارد بین ؛نامشھود

 ٤۰حســابداری  یالمللبین اســتاندارد، یریگاندازه و شــناخت
ھاي در برخي حوزهچنانچھ  ).شود راجعھم امالك در گذاريسرمایھ

 ارائھ دیتجداز  دیگري نوعیا  ارزیابي تجدید ،مقرراتی
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صفانھ ارزش بھ دارایي شمول مالیات (ز بر ،من  انیسود م
یاتي جاري مال یاتي  ،گذاردب ریثأت) دوره  مال ناي  مب

. در شودشود و تفاوت موقتي ایجاد نميدارایي تعدیل مي
 ارائھ دیتجدارزیابي یا  تجدید ،مقرراتی ھايحوزهسایر 
شمول مالیات  ،دارایي تجدید ارزیابي  دورهدر  راسود م

 جھ،ینت در و دھدنمي قرار تأثیر تحت ارائھتجدید یا 
 وجود، نیا با شـــود.مبناي مالیاتي دارایي تعدیل نمي

منجر بھ جریان منافع اقتصادي  ،دفتري مبلغآتي  بازیافت
ـــمول مالیات بھ واحد تجاري  ـــد خواھدمش و مبلغي كھ  ش

ـــد مالیاتی، ـــت کاھنده مالیات برای مقاص مبلغ با  ،اس
ـــادي  منافع ـــتخواھد  تفاوتاقتص بین مبلغ  تفاوت. داش

شده و مبناي مالیاتي آن،  دفتري دارایي تجدید ارزیابي 
ست یتفاوت موقت باعث ایجاد بدھي یا دارایي مالیات  و ا
مصداق شود. این موضوع حتي در موارد زیر نیز انتقالي مي

  :دارد
ـــد  ،واحد تجاري الف. ـــتھ  یواگذارقص دارایي را نداش

شد. در  شده زیابي، مبلغ دفتري تجدید ارصورتاین با
منجر بھ  وشود میاستفاده بازیافت  قیطر از ،دارایي

کھ از اســتھالک گردد میدرآمد مشــمول مالیاتی  جادیا
 یا؛ است شتریب ،یآت ھایدر دورهمالیاتی قابل قبول 

چھ ب. نان یدات  چ ــــل از عا گذارحاص دارایي در  یوا
سرمایھ شابھ  شود، مالیات داراییھاي م سودھای گذاري 

 این. در یابدانتقال میھاي آتي بھ دوره ،یاســرمایھ
در زمان فروش یا استفاده از آن  عمالً مالیات  موارد،

 .شودمیقابل پرداخت  ،داراییھاي مشابھ
 قفليسر

قسمت  مازاد از طریق ،تجاري تركیب در ایجادشده سرقفلي .21
 شود:مي یریگاندازه ،زیر )ببر قسمت ( )الف(

 :مجموع .الف

بھ .1 قال ازايما تھیانت ندازه اف ــــدهیریگا  طبق ش
بطور  كھ ،۳ یمالالمللي گزارشگري استاندارد بین
ستلزم صیل  معمول، م صفانھ در تاریخ تح ارزش من

 .است

نھ  مبلغ .2 نافھرگو قد حق کنترلم فا حد  در ع  وا
المللي گزارشگري كھ طبق استاندارد بین شدهتحصیل
 و شود؛یمشناسایي  ۳مالي 
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ای، ارزش منصـــفانھ حقوق مرحلھدر ترکیب تجاری  .3
یل حد تحصـــ نھ قبلي وا كا حد مال نده در وا كن

 شده در تاریخ تحصیل؛تحصیل

ــخاي قابل ھخالص مبالغ دارایی .ب ــیل صیتش ــده و تحص ش
شده در تاریخ تحصیل كھ طبق استاندارد تقبلبدھیھاي 

 شود.مي یریگاندازه ۳گري مالي المللي گزارشبین
یاري از در  كاھش مبلغ دفتري  ،مقرراتی ھایحوزهبســـ

ــرقفلي بھ عنوان ھزینھ  ــود کاھنده مالیات س در تعیین س
در این  ،این افزون بر. یســــتمشـــمول مالیات مجاز ن

 تیفعالفرعي تجاری واحد  در صورتی کھ ،مقرراتیھاي حوزه
 ،یسرقفل بھای تمام شده کند،واگذار اصلي خود را تجاری 
 ،مقرراتیھاي در این حوزه .باشدینم اتیمال کاھندهاغلب 

ــفر مبناي مالیاتي  ــرقفلي ص ــتس بین . ھرگونھ تفاوت اس
ــفر آن ــرقفلي و مبناي مالیاتي ص ، تفاوت مبلغ دفتري س

 ،این استانداردوجود،  نیا بالیات است. ما مشمول یموقت
صل را مجاز نمي سایي بدھي مالیات انتقالي حا  ،داندشنا

 گیریاندازه ،باقیماندهمبلغ  یک عنوانسرقفلي بھ  رایز
ساییشود و مي موجب افزایش  ،بدھي مالیات انتقالي شنا

 د.گردیمبلغ دفتري سرقفلي م

در صورتی کھ بدھی مالیات انتقالی، بھ این دلیل کھ  .الف21
در زمان شناخت اولیھ سرقفلی ایجاد شده است، شناسایی 

ــود،  ــود کھ فرض مینش ــھای بعدی در ش بدھی مالیات کاھش
سرقفلانت شناخت اولیھ  شده ی قالی نیز در زمان  ایجاد 

ست و بنابراین، طبق بند  سایی نمی15ا شنا شود. (الف) 
ــورتي كھ در تركیب تجاري برای مثال، واحد تجاري  ،در ص

صفر  آنی اي مالیاتبنم کھ پول واحد ۱۰۰معادل سرقفلي 
ست سایيرا  ا  از را تجاري واحد )لف(ا15بند  كند، شنا

سایي صل انتقالي مالیات شنا صورتی  .کندمنع می ،حا در 
ســــرقفلی را  ارزش کاھشزیان  متعاقباً  ،تجاري واحد کھ

ــایي كند، مبلغ تفاوت موق پول واحد ۲۰معادل  ــناس  یتش
 بھ پولواحد  ۱۰۰ از ،ســرقفلي بھ مربوط مالیاتمشــمول 

حد ۸۰ بد و كاھش مي پول وا بھ یا در ارزش  كاھشمنجر 
شــود. كاھش در مي نشــدهبدھي مالیات انتقالي شــناســایي

سایي انتقاليمالیات ارزش بدھي  شدهشنا بھ  مربوطنیز  ن
سرقفلي  شناخت  بنابراین،شود و مي گرفتھ نظر دراولیھ 

 .نیست مجاز )الف(15شناسایي آن طبق بند 

 ايھتفاوت بابتانتقالي  مالیات بدھیھايوجود،  نیابا  .ب21
ـــمول یموقت ـــرقفلي بھ مربوط مالیات مش تا میزاني  ،س

. باشدنسرقفلي  اولیھاز شناخت  یناشكھ  دشوشناسایي مي
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ــرقفلي ،واحد تجاري ،تجاري تركیب در اگر مثال، براي  س
 مقاصـــد یبراشـــناســـایي كند كھ  پول واحد ۱۰۰ معادل

صد 2۰ ساالنھ با نرخ ،مالیاتي سال  در شروع آن از  کھ 
مالیاتي  يمبنا ،باشــد، کاھنده مالیات باشــدتحصــیل می

سال  و پولواحد  ۱۰۰اولیھ  شناختسرقفلي در  در پایان 
 در سرقفلي دفتري مبلغ اگرباشد. می پولواحد  ۸۰تحصیل 
 پول واحد ۱۰۰ معادل بدون تغییر ،تحصـــیل ســـال پایان
 واحد ۲۰معادل  مالیات مشمول یموقت تفاوت ،بماند یباق
 کھ جاشــود. از آندر پایان ســال تحصــیل ایجاد مي ،پول

اولیھ ســرقفلي  شــناخت بھ ،مالیاتمشــمول  یموقت تفاوت
 ییحاصــل شــناســا یانتقال اتیمال یبدھ ،ارتباطی ندارد

 .شودیم
 اولیھ دارایي یا بدھي شناخت

دارایي یا بدھي  یھاول شناخت در است ممکن یموقت تفاوت .۲۲
شود، برا شي از  ،مثال یایجاد  صورتي كھ تمام یا بخ در 

ــده دارایي ــد یبرا ،بھاي تمام ش کاھنده مالیاتي  مقاص
ــد.  مالیات ــابداري روشنباش بھ  ،یتفاوت موقت نیچن حس

اولیھ دارایي یا  شـــناختاي كھ منجر بھ ماھیت معاملھ
 بستگي دارد: شده است، مزبور بدھي

یب الف. بدھي در ترك نھ  جاري ھرگو حد ت جاري، وا یا  ت
ــایي مي یانتقال اتیمالدارایی  ــناس كند و این را ش
ضوع سرقفلي  ،مو ساییمبلغ  سود شده شنا خرید زیر یا 

بند  بھدھد (تأثیر قرار مي شده را تحتقیمت شناسایی
 شود)؛ مراجعھ ۱۹

سابداري یا  سود اياگر معاملھ ب. شمول مالیات سود ح م
را تحت تأثیر قرار دھد، واحد تجاري ھرگونھ بدھي 

و  دکنیم ییرا شـــناســـا یانتقالیا دارایي مالیات 
را در  شــــدهایجادھزینھ یا درآمد مالیات انتقالي 

ــود  ــایي ميدوره زیان یا س ــناس  59(بھ بند  دنمایش
 .مراجعھ شود)

ــورتي كھ معاملھ پ. ــود  در ص ــد و س تركیب تجاري نباش
سابداري  شمول مالیات  سود وح را تحت تاثیر قرار م

، ۲٤و  ۱٥ھاي در بندشده مطرحمعافیت  نبود، در ندھد
واحد تجاري بدھي یا دارایي مالیات انتقالي حاصـــل 

و مبلغ دفتري دارایي یا بدھي را  کندیم را شناسایي
 تعدیالتگونھ د. ایننمایمی تعدیلھمان مبلغ  معادل

ــفافیت ــور از ش طبق  ،. بنابراینکاھدمیتھاي مالي ص
ستاندارد سایی  یتجار واحد ،این ا شنا بدھي مجاز بھ 

ــل ــناختزمان در  ،یا دارایي مالیات انتقالي حاص  ش
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 مراجعھمثال زیر  بھ( باشـــدنمیاولیھ یا پس از آن 
ي در عدواحد تجاري تغییرات ب افزون بر این،). شــود

شده را  یانتقالبدھي یا دارایي مالیات  سایي ن شنا
 كند.، شناسایي نميمستھلك شدن دارایيھمزمان با 

 (پ)22 بند بھ مربوط مثال
 1000بھاي تمام شده  قصد دارد یك دارایي بھ واحد تجاری

سالھ مفید  عمررا در  ستفاده قرار دھد و آنپنج   مورد ا
. نرخ واگذار نماید صفر باقیماندهارزش  ھسپس آن را ب

ستھالك ٤۰مالیات  ست. ا صد م ،دارایي% ا  الیاتيبابت مقا
 ســـود ،واگذاری زمان. در باشــــدکاھنده مالیات نمی

 کاھنده ،یاھسرمای زیان و نیست مالیات مشمول یاسرمایھ
 .باشدینم اتیمال

مان فتیباز با ھمز حد ،ییدارا یدفتر مبلغ ا جار وا مد یت مشـــمول  درآ
 پرداخت ٤۰۰معادل  یبدســـت خواھد آورد و مالیات 1000مالیاتي بھ میزان 

را  ٤۰۰ معادل جادشـــدهیاانتقالي  مالیات بدھي تجاري واحد. کرد خواھد
 اولیھ دارایي است. شناختكند زیرا ناشي از شناسایي نمي

 مشــمول درآمد کســب. در بود خواھد ۸۰۰ در ســال بعد، دفتري دارایي مبلغ
 واحد. كرد خواھد پرداخت 320 معادل یمالیات، واحد تجاري ۸۰۰ مالیات
 از ناشي زیرا كندنمي شناسایي را ۳۲۰ معادل انتقالي یاتمال بدھي تجاري
 اولیھ دارایي است. ختشنا

ــتاندارد طبق .۲۳ ــابداري بین اس مالي:  ھايابزار ۳۲المللي حس

شر ،ارائھ ضھ  مثال، یبرا( مرکب مالي ابزار نا اوراق قر
بدھي ابزار مالي را بھ عنوان بدھي  جزءقابل تبدیل)، 

بندي طبقھ مالکانھآن را بھ عنوان حقوق  مالکانھ جزءو 
 جزءمالیاتي  مبناي ،مقرراتی ايھكند. در برخي حوزهمي

با مبلغ دفتري اولیھ  برابردر شـــناخت اولیھ،  بدھي
ست مالکانھمجموع اجزاي بدھي و  شمول یموقت تفاوت. ا  م

 جزءاز  جدا مالکانھ جزءاولیھ  شناخت از ،حاصل مالیات
 بند در مندرج یاســتثنا بنابراین،. شــودناشــی می بدھي

جھ در. ندارد كاربرد )ب(15 بدھي  ،نتی جاري  حد ت وا
كند. طبق بند مالیات انتقالي حاصــل را شــناســایي مي

بھ مبلغ دفتري  مســـتقیمبطور مالیات انتقالي  ،الف٦۱
ــود. طبق بند مي منظور مالکانھ جزء ، تغییرات بعدي ٥۸ش

 بھدوره  زیان یا ســـود در ،در بدھي مالیات انتقالي
 شود.انتقالي شناسایي مي مالیات) درآمد( ھزینھ عنوان

  کاھنده مالیات یموقت تفاوتھاي

 اتیدارایي مال، باید مالیاتکاھنده  یبراي تمام تفاوتھاي موقت .24
 یموقت یتفاوتھا در مقابلشــود كھ  ییشــناســاتا میزاني  انتقالي

ــتفاده کاھنده مالیات ــمول مالیات وجود ،قابل اس ــود مش محتمل  س
اولیھ  شـــناخت، از انتقالي اتیمال دارایي نکھیا مگر ،باشـــد

 :كھایجاد شود  یامعاملھدارایي یا بدھي در 
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 و ؛نیستتجاري  تركیب .الف

سابداري  سودمعاملھ،  زمان در .ب شمول مالیات سود وح (زیان  م
 دھد.قرار نمی تأثیررا تحت ) مالیاتي

ھاي براي ،با وجود این فاوت نده یموقت ت یات کاھ با مال  مرتبط 
واحدھای تجاری شـــعب،  فرعي،تجاری ھاي گذاري در واحدســـرمایھ

ستھ شارکتھادر  نافعو م واب طبق  باید انتقالي مالیات دارایي، م
  .شود شناسایي ٤٤بند 

سویھ بدھی، شناخت در .25  ھای آتیدر دوره مبلغ دفتري آن ت
 واحد ازاقتصــــادي دارای منافع ع بانم از طریق خروج

ھنگامي كھ منابع از واحد  .اســــت. بدیھی امری تجاري،
ست تجاري خارج مي شی از  تمامشود، ممكن ا  مبالغیا بخ

ــمول مالیات  تعیین ھنگام ھاآن ــود مش  از بعد ھایدورهس
سا در آن بدھي کھ یادوره  کاھنده مالیات شود،یم ییشنا

ــد. در چن بین مبلغ دفتري بدھي و مبناي  ،یموارد نیباش
 در ،ھمچنینوجود دارد.  یتفــاوت موقت ،مــالیــاتي آن

بھ این  آتي ھايدوره در كھ درآمدي بر مالیات با ارتباط
ــود کھ دلیل قابل بازیافت می ــش بھ عنوان  یاز بدھ یبخش

 ییدارا ،شــودمی رفتھیپذ اتیســود مشــمول مال کاھنده
ــود. انتقالي ایجاد مي مالیات ــورتي كھ  ھمچنین،ش در ص

ـــد،  مبلغ دفتري دارایي كمتر از مبناي مالیاتي آن باش
دارایي مالیات انتقالي در ارتباط  منجر بھاین تفاوت 

ـــودیم درآمدي با مالیات بر  قابل آتي ھايدوره در كھ ش
 .است افتیباز
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 مثال
ضمین افتھیتحقق مخارج براي تجاري واحد  بھ بدھي كاال، ت
سایي ۱۰۰مبلغ صد یبرا. كندمي شنا مخارج  ،مالیاتي مقا

ضمین كاال تا زماني كھ واحد تجاري  سارتت  ،را نپردازد خ
 .است% ۲٥ مالیات نرخ. نیستکاھنده مالیات 

ست صفر بدھي مالیاتي مبناي سر از پس ۱۰۰ دفتري(مبلغ  ا  در كھ مبلغي ك
 کاھندهمقاصــــد مالیاتي  یھاي آتي برادر دوره ،بدھي این با ارتباط

شمول مي اتیمال سود م سویھ بدھي بھ مبلغ دفتري، واحد تجاري  شد). در ت با
بھ یات آتي خود را  ھدمي كاھش ۱۰۰ زانیم مال خت  ،و د جھ، پردا در نتی

ــل، (۲٥ زانیم مالیات آتي خود را بھ ــربحاص دھد. كاھش مي %)۲٥ در ۱۰۰ ض
ـــفر، تفاوت موقت ۱۰۰تفاوت بین مبلغ دفتري   کاھنده یو مبناي مالیاتي ص

ـــت ۱۰۰معادل  مالیات  یانتقال مالیات دارایي تجاري واحد بنابراین،. اس
 سود کسب نکھیا بر مشروطكند، %) شناسایي مي۲٥ در 100 ضربحاصل( ۲٥ معادل

 پرداخت در كاھش از انتفاع یبرا یآت یھادوره در كافي مالیات مشـــمول
 محتمل باشد. ،یتوسط واحد تجار مالیات

ھاي .26 ثال نھ ،زیر م ھاي موقتنمو فاوت نده یھایي از ت  کاھ
انتقالي  مالیات داراییھاي جادیا بھ منجر كھ استمالیات 

 :دشومي

ــتگیمزایاي  ھايھزینھ .الف ــس ــت  بازنش  ھنگامممكن اس
مت توســـط  خد ئھ  نان،ارا تعیین ســـود  برای کارک

ــابداري ــود حس ــر ش ــود تعیین در اما ،کس ــمول س  مش
بھ صــندوق توســط واحد  ھاكمك پرداخت ھنگام ،مالیات

ــتگی تجاري یا ھنگام پرداخت مزایاي  ــس ــطبازنش  توس
ــمول مالیات می ،تجاري واحد ــود مش ــد.کاھنده س  باش

فاوت  نا یبدھمبلغ دفتري  بینت آن،  یاتیمال یو مب
 صــفر معموالً  یبدھ مالیاتي مبناياســت؛  یموقت تفاوت
 پرداختبازنشستگی  ییا مزایا ھاكمك کھ یھنگام. است

شکل کاھش  شود،یم صادی بھ  شمول در منافع اقت سود م
یابد و در نتیجھ، مالیات، بھ واحد تجاری جریان می

این تفاوت موقتی کاھنده مالیات، منجر بھ دارایی 
  شود؛مالیات انتقالی می

ــابداري برای .ب ــود حس مخارج تحقیق در دوره  ،تعیین س
تعیین  دراما  ،دشوبھ عنوان ھزینھ شناسایي مي وقوع

شمول مالیات،  ستسود م تا دوره واحد تجاری  ممكن ا
ـــود درمجاز بھ کاھش  بعد ـــمول مالیات (زیان  س مش

. تفاوت بین مبناي مالیاتي مخارج نباشـــد) مالیاتي
بھ  كھ یمبلغ یعنیتحقیق،  یاتي آن را  مال مراجع 
ــمول مالیاتعنوان  ــود مش  آتي ھايدوره در کاھنده س
جاز ندمي م فاوت موقت دان  یو مبلغ دفتري صـــفر، ت

یات  نده مال ــــتکاھ جاد بھ منجر كھ اس  دارایي ای
  ؛شودانتقالي مي مالیات
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واحد تجاري داراییھاي  ،محدود موارد یبرخ درجز  بھ .پ
شخ صیل صیقابل ت  شده در تركیبتقبل یبدھیھاشده و تح

بھ ارزش منصفانھ در تاریخ تحصیل شناسایي  را تجاري
در تاریخ تحصــیل  ،شــدهتقبلھنگامي كھ بدھي  كند.مي

 ، سود مشمول مالیاتطومربمخارج شود اما مي ییشناسا
موقتی کاھنده تفاوت  ،دھدمیرا کاھش  ھای بعددوره

دارایي  شـــود كھ منجر بھ ایجادایجاد مي مالیات
شـــود. ھمچنین، ھنگامي كھ ارزش مالیات انتقالي مي

ــخ ــفانھ دارایي قابل تش ــیل صیمنص ــدهتحص  از كمتر ش
انتقالي  مالیات دارایي باشــــد، آن مالیاتي مبناي

جاد مي یات ای مال لت، دارایي  حا شـــود. در ھر دو 
ــرقفلي را تحت تأثیر قرار مي ــل، س دھد انتقالي حاص

  مراجعھ شود)؛ و ٦٦(بھ بند 

ست  ممكن .ت صفانھ ارزش بھ ھایدارای یخبرا ساب  من بھ ح
ممکن است تجدید ارزیابی شوند بدون ا یمنظور شوند، 

ز این بابت تعدیلی امقاصــــد مالیاتي  براياینکھ 
شود صورتي كھ  مراجعھ ۲۰ بند بھ( انجام  شود). در 

مبناي مالیاتي دارایي بیش از مبلغ دفتري آن باشد، 
  .شودمي ایجاد مالیات کاھنده یتفاوت موقت

شت .27 در  کاھشمنجر بھ  ،مالیات کاھنده یموقت تفاوتھاي برگ
ــمول مالیات دوره ســود  ،نیاوجود با شــود. ھاي آتي ميمش

شكل كاھش  صادي بھ  تنھا  ،مالیات پرداختھايدر منافع اقت
ـــورتي بھ واحد تجاري جریان مي یابد كھ واحد تجاري در ص

شمول مالیات کاف ھایسود شد  یم صیل كرده با  بتوان تاتح
یات را  مال نده  کاھ ھای موقتی  فاوت ھاتربا آن ت كرد.  ت

مالیات  یھادارایی ھنگاميتنھا بنابراین، واحد تجاري 
سایي مي را انتقالي تفاوتھای موقتی  در مقابلكھ كند شنا

ستفاده کاھنده مالیات شمول مالیات وجود ،قابل ا  سود م
 محتمل باشد.

صورت .۲۸  قابل اتیمال کاھنده یموقت یتفاوتھادر مقابل  یدر 
 یتفاوتھا کھ است محتمل سود مشمول مالیات وجود ،استفاده

 حوزه کی در یواحد تجار کی یبرا اتیمال مشـــمول یموقت
شد یکاف زانیبھ م یمقررات شتھ با انتظار رود  و وجود دا

  :برگشت شود ریز یھادورهاز  یکیدر 

 کاھنده یتفاوت موقترود میانتظار  ای کھهدور در .الف
 یا ؛برگشت شود مالیات

 دارایي از ناشـــي مالیاتيھایي كھ زیان دوره در .ب
گذشتھ یا  ھايدورهانتقال بھ  قابل ،انتقالي مالیات
 .باشدآینده 
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اي انتقالي در دوره مالیات دارایي شـــرایطي، چنین در
 مالیات کاھنده یموقت یتفاوتھا كھ شــودیم ییشــناســا

  .دگردیم ایجاد

ــورتی کھ .29  ،در یک حوزه مقرراتی یتجار واحدبرای یک  در ص
ھا فاوت یات  یموقت یت  وجود یکافبھ میزان مشـــمول مال

شناسایي  یزانیانتقالي تا م مالیات دارایي ،شتھ باشدندا
 .شود كھ:مي

ــد کھ  نیا .الف ــتھ باش در  واحد تجارياحتمال وجود داش
ـــت اتیمال کاھنده یاي كھ تفاوت موقتھمان دوره  برگش

ــودمي ــل از (یا در دوره ش ھایي كھ زیان مالیاتي حاص
ـــتھ بھ انتقال قابل ،انتقالي اتیدارایي مال  ای گذش

جاری در یک حوزه  ،)شـــودیم ندهیآ برای یک واحد ت
 یکاف زانیبھ م اتیســـود مشـــمول مال از مقرراتی،

ســود  یواحد تجار نکھیدر ارزیابي ا .برخوردار باشــد
 ای ھاي آتي خواھد داشــتدر دوره یمشــمول مالیات کاف

، واحد تجاري مبالغ مشـــمول مالیات ناشـــي از ریخ
رود كھ انتظار مي را اتیمال کاھنده یتفاوتھاي موقت

زیرا  ،ردیگیم دهیناد ،ھاي آتي ایجاد شـــوددر دوره
شي از این  یتفاوتھاي موقت دارایي مالیات انتقالي نا

شمول سود بھ خود ات،یمال کاھنده  نیاز یآت مالیات م
 یا رد؛یگ قرار استفاده مورد تا دارد

برای واحد تجاری وجود  مالیات ریزيبرنامھ فرصــتھاي .ب
شد تا  شتھ با شمول سوددا  ھايدوره در را مالیات م

 .كند ایجاد مناسب

ـــتھاي .۳۰ ـــت كھ واحد  ،مالیات ریزيبرنامھ فرص اقداماتي اس
مشمول مالیات در  درآمدتجاري بھ منظور ایجاد یا افزایش 

یا  مالیاتيزیان  انتقال خاص، قبل از انقضـــاي یادوره
بار یاتي اعت جام ميبھ دوره مال ھد. براي ھاي آتي، ان د

مشمول مالیات ممکن  سود ،مقرراتیھاي مثال، در برخي حوزه
 زیر ایجاد شود یا افزایش یابد: روشھایاست بھ 

خاب .الف نای  انت مد بھره بر مب یات درآ مال خت  روش پردا
  ؛شده یا بھره دریافتنیبھره دریافت

مربوط بھ اقالم کاھنده ســود مشــمول  ادعاھای انتقال .ب
 ؛بھ آینده مالیات

 افزایش كھ داراییھایياحتمالی مجدد  اجارهو  فروش .پ
 انعكاس براي آنھا مالیاتي مبناي اما اندداشتھ بھا
 است؛تعدیل نشده  ،بھا افزایش این
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 كندمي ایجاد مالیات از معاف درآمد كھ دارایي فروش .ت
ند( ھاي قرضــــھ دولتي در برخي حوزه اوراق مان

دیگري كھ  گذاريســـرمایھ خرید منظور بھ) مقرراتی
 كند.درآمد مشمول مالیات ایجاد مي

صتھاي كھ مواردي در  انتقال موجب مالیات، ریزيبرنامھ فر
شمول مالیات از دوره سود  نزدیكتر ھایدوره بھ یآت ھایم

ـــود،یم ـــتفاده از زیان  ش اعتبار انتقال یا  مالیاتياس
ھمچنان بھ وجود ســود مشــمول  ،یآت ھايدوره بھ الیاتيم

ـــي از منابعي  منابع ایجادکننده از  ریغمالیات آتي ناش
 دارد. یبستگ آتی، موقتي تفاوتھاي

 باشد، داشتھ زیان سابقھ راً یاخواحد تجاری  كھ یصورت در .۳1
 .گیردمي نظر در را ۳٦ و ۳٥ ھايبند در مندرج ھايرھنمود

 ]شد[حذف   .32
 سرقفلي

شده سرقفلي دفتري مبلغ كھ صورتي در .الف32  تركیب در ایجاد
 ،تفاوت این باشــــد، آن مالیاتي مبناي از كمتر تجاري

ــود. دارایي مالیات دارایي مالیات انتقالي مي منجر بھ ش
شنا شي از  سرقفلي ختانتقالي نا  میزانیتا  دیبا ،اولیھ 

شود  سایی  شنا سابداری ترکیب تجاری  شی از ح بھ عنوان بخ
ی کھ تفاوت موقتی کاھنده مالیات مشـــمول ســـودوجود  کھ

 مالیات در مقابل آن قابل استفاده است، محتمل باشد.
 بدھي یا دارایي اولیھ شناخت

انتقالي در شناخت  مالیات دارایياز مواردی کھ  نمونھیک  .33
است كھ كمك بالعوض معاف  زمانيشود ایجاد میاولیھ دارایي 

ـــیدن بھ  از مالیات دولت در ارتباط با دارایي، براي رس
سر  ستھالكمبلغ  از اما شودمیمبلغ دفتري دارایي ك  پذیرا

بھ عبارت دیگر ( شودمیكسر نبرای مقاصد مالیاتی دارایي 
مبلغ دفتري دارایي كمتر از مبناي  ؛مبناي مالیاتي آن)

ستمالیاتي آن  ضوع، ماین  و ا  یموقت تفاوت ایجاد وجبمو
ـــودمي کاھنده مالیات كمكھاي بالعوض دولت در  ،ھمچنین. ش

مواردي كھ تفاوت بین درآمد انتقالي و مبناي مالیاتي 
ست، کاھنده مالیات یصفر آن، تفاوت موقت ست بھ  ا ممکن ا
. با توجھ بھ در نظر گرفتھ شـــود عنوان درآمد انتقالي

ھ را کای شـــیوه ھرواحد تجاری ، ۲۲در بند  مندرجدلیل 
قالي  مالیات دارایيبرای ارائھ برگزیند،  حاصــــل انت

 .دشونمي شناسایي
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 نشدهاستفاده مالیاتي اعتبارھایو  نشدهاستفاده مالیاتي زیانھاي

بت .34 با قالی،  یات انت مال قال دارایی  ھا انت یان یاتيم یز  ال
ستفاده شده ا ستفاده مالیاتياعتبارھای  ون شدها ھاي آتي، دوره بھ ن

الیاتي مزیانھای در مقابل شـــود كھ  ییشـــناســـا یزانیتا مباید 
ستفاده شده ا ستفادهاعتبارھای و ن شدهمالیاتي ا ستفاده،  ن قابل ا

  محتمل باشد.وجود سود مشمول مالیات 

انتقالي كھ از انتقال  مالیات داراییھاي شناخت یمعیارھا .35
ـــتفادهی مالیاتی زیانھا ـــدهاس مالیاتي  اعتبارھای و نش

ستفاده شدها شي آتي ھايدوره بھ ن  یمعیارھا با شود،مي نا
ـــناخت ـــي از تفاوتھاي  مالیات داراییھاي ش انتقالي ناش

 جودبا وجود این، واســت.  کســانی کاھنده مالیات یموقت
شــواھد قوی از نبود  ،نشــدهاســتفاده مالیاتيزیانھاي 

ــمول مالیات آتی اســت.   كھ ھنگامي بنابراین،ســودھای مش
 دارایي باشــد، داشــتھ زیان ســابقھ راً یاخ تجاري واحد

شي از زیانھاي  مالیات ستفاده یاتیمالانتقالي نا شدها  ن
ستفاده مالیاتي اعتبارھای یا شده ا  یزانیم تا تنھا ران

ــایي ــناس ــمول یموقت تفاوتھاي كھ كندمي ش بھ  مالیات مش
ــد وجود اندازه کافی  كننده شــواھد متقاعد یاداشــتھ باش

در  مالیات مشمول سودآتی  بودن دسترس در بر یمبندیگري 
اعتبارھای  نشـــده یازیانھای مالیاتی اســـتفاده مقابل

ستفاده شدهمالیاتی ا ستفاده،  ن شد.قابل ا در  موجود با
ــرایطي، ــاي مبلغ دارایي مال۸۲بند  طبق چنین ش  اتی، افش

 .استالزامي  ،انتقالي و ماھیت شواھد پشتیبان شناخت آن

شمول مالیات وجودارزیابي احتمال  در .36  زیانھايکھ  سود م
 نشدهاستفادهاعتبارھای مالیاتی  ونشده استفاده یاتیالم

ستفادهدر مقابل آن  شد قابل ا  ھايمعیار تجاري واحد ،با
 :گیردمي نظر در را زیر

شمول مالیات  یتفاوتھاي موقت وجود .الف ی یک کافی برام
ایجاد منجر بھ کھ ، واحد تجاری در یک حوزه مقرراتی

 زیانھايآن، در مقابل شود کھ  یاتیمبالغ مشمول مال
ستفاده شده ا ستفاده مالیاتياعتبارھای  این شدها  ،ن

 ؛قابل استفاده باشدقبل از انقضا 

 از قبل یتجار واحد در كافي مالیات مشمول سود وجود .ب
اعتبارھای  اینشده استفاده یاتیمال زیانھاي انقضاي
 ؛باشد محتمل نشده،استفاده مالیاتي

ستفاده مالیاتي زیانھاي .پ شدها شي ن  قابل دالیل از نا
 و ؛نباشدمحتمل  آن تكرار كھ باشد یصیتشخ

ھاي وجود .ت مھ فرصـــت نا یات ریزيبر ند  مال بھ ب )۳۰ 
کھ سود مشمول مالیات را در ای گونھبھ ،مراجعھ شود)
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نشده استفاده مالیاتياي ایجاد كند كھ زیانھاي دوره
ــتفاده مالیاتي اعتبارھای ای ــدهاس ، در آن دوره نش

 باشد. استفادهقابل 

ــمول مال وجودچنانچھ  ــود مش  یاتیمال یانھایزی کھ اتیس
ستفاده یاتیمالاعتبارھای  ای شدها در مقابل آن قابل  ن

، دارایی مالیات انتقالی نباشــدمحتمل  ،اســتفاده اســت
 شود. شناسایی نمی

 نشدهانتقالي شناسایي مالیات داراییھايمجدد  بررسی

 داراییھايدر پایان ھر دوره گزارشـــگری، تجاري  واحد .37
سایي مالیات شنا شدهانتقالي  سیمجددًا را  ن كند. مي برر

واحد تجاري دارایي مالیات انتقالي کھ قبالً شناسایي نشده 
ــناســایی می یزانیاســت را تا م کند کھ بازیافت دارایی ش

پذیر مالیات انتقالی از محل سود مشمول مالیات آتی امکان
ممکن اســت این  ،تجاري شــرایط. براي مثال، بھبود باشــد

کھ  مال را  حداحت ند  وا جاري بتوا احراز  بھ منظورت
شناخت مندرج در بندھای  شمول سود، 34یا  24معیارھای   م

یات نده در كافي مال ند جادیا آی ھد افزایش، ک ثال. د  م
 مالیات داراییھاي تجاري واحد كھ اســــت ھنگامي دیگر،

 مجدداً  ،آن از پسانتقالي را در تاریخ تركیب تجاري یا 
  ).شود مراجعھ ٦۸ و ٦۷ ھايبند(بھ  كندمی بررسی

ـــرمایھ ـــعب فرعي،تجاری  ھايواحد در گذاريس و واحدھای تجاری  ش
 مشارکتھا در منافع ووابستھ 

تجاری ھاي گذاریھا در واحدمبلغ دفتري ســـرمایھ ھرگاه .38
یا منافع در  و واحدھای تجاری وابســـتھ شـــعب فرعي،

شارکتھا صليتجاری سھم واحد  ،یعنی( م سرمایھ ا گذار یا 
و واحد تجاری  شعب فرعي،تجاری از خالص داراییھاي واحد 

ستھ سرمایھ واب سرقفلي) با یا  شامل مبلغ دفتري  پذیر، 
بھاي  اغلب(کھ  منافعگذاري یا ســـرمایھ مبناي مالیاتي
ایجاد  یموقت تفاوتھاي ،تفاوت داشتھ باشدتمام شده است) 

ست ممكن تفاوتھا این. شودمی  ایجاد مختلفي شرایط در ا
 :مثال براي شود؛

ـــود وجود .الف ـــدهتوزیع ھايس  فرعي،تجاری ھاي واحد نش
 ؛مشارکتھاو  ، واحدھای تجاری وابستھشعب

 تجاری واحد كھ در صورتی ،ارز مبادلھ در نرخ تغییر .ب
ھاي مختلفي آن در كشـــور فرعيتجاری اصـــلي و واحد 

 و ؛قرار دارند

گذاري در واحد تجاري در مبلغ دفتري ســـرمایھ كاھش .پ
 .آن بازیافت قابل مبلغ سطحوابستھ تا 
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در صـــورتھاي مالي  ،اصـــلي یتجار واحدصـــورتي كھ  در
ــرمایھ خود، جداگانھ ــده یا  گذاريس را بھ بھاي تمام ش

ــاب بھمبلغ تجدید ارزیابي   یموقت تفاوت ،کند منظور حس
ـــرمایھ ـــورتھاي مالي تلفیقي مربوط بھ آن س گذاري در ص

در  یگذارھیبھ آن سرما مربوط یموقت تفاوت با است ممکن
 متفاوت باشد. ،اصلي یتجار واحد جداگانھمالي  صورتھاي

ـــمول مالیات مربوط بھ  یموقت تفاوتھاي تمام براي ،تجاري واحد .39 مش
وابستھ  یتجار یشعب و واحدھا فرعي، یتجارھاي گذاري در واحدسرمایھ

شارکتھاو منافع در  ستثنا بھ ،م شرط ز یموارد یا را  ریکھ ھر دو 
 :نمایدانتقالي شناسایي  مالیات بدھي دیبا د،نکیماحراز 

 یمجر ایخاص  شـــریک یا گذارســـرمایھ اصـــلي، یتجار واحد .الف
را  یموقت تفاوت برگشـــت زمانبندي دنبتوانمشـــترک،  اتیعمل

 و د؛نكنترل كن

این احتمال وجود داشتھ باشد کھ تفاوت موقتی در آینده قابل  .ب
 .بینی برگشت نشودپیش

صلي یتجارکھ واحد  آنجا زا .40 سود واحد  ا سیم  ست تق سیا
 بنديزمان کنترل ییتواناكند، را كنترل مي فرعي یتجار

 تنھا نھ( گذاريھمربوط بھ سرمای یموقت تفاوتھاي برگشت
 بلکھ ،نشــدهھاي توزیعاز ســود ناشــي یتفاوتھاي موقت

سعیر تفاوت ھرگونھ  افزون. دارد زین را) یارز مبادلھ ت
 ھنگام كھ درآمدي بر مالیات مبلغ تعیین اغلب این، بر

ــت ــ خواھد پرداخت قابل یموقت تفاوت برگش  غیرعملي د،ش
ــت ــلي یتجار واحد كھ ھنگامي بنابراین،. اس ــم اص  میتص

 توزیع بینيپیش قابل آینده در ھاســـود نیا كھ ردیبگ
شود صلي یتجار واحد ،ن سایي انتقالي مالیات بدھي ا  شنا
ــرمایھ یبرا. كندنمي ــعب در گذاريس  مالحظات ھمین نیز ش

 .دارد کاربرد

بھ واحد پول  ،تجاري واحد پوليغیر بدھیھاي و داراییھا .41
المللي شود (بھ استاندارد بینگیري ميعملیاتي آن اندازه

سابداري  سود  مراجعھ ارز نرخ در تغییر آثار ۲۱ح شود). اگر 
 در(و  تجاري واحد مالیاتيمشـــمول مالیات یا زیان 

جھ، ناي نتی یاتي مب ھا مال ھاي و دارایی  پوليغیر بدھی
ــب  بر) آن ــود، تغییر متفاوتي تعیین  پول واحدحس  درش
 بھ منجر كھ کندیم جادیاموقتي  تفاوتھاي مبادلھ نرخ

ند  موضـــوع( بدھي قالي ۲٤ب یات انت مال یا دارایي   (
بھ  ،شدهمالیات انتقالي ایجاداین شود. مي ،شدهشناسایي

 شــودمي منظور دورهیا زیان  ســود بدھكار یا بســتانكار
 .مراجعھ شود) 58(بھ بند 

ستھ،تجاری در واحد  گذاررمایھس .42 را  یآن واحد تجار واب
ند و كنترل نمي كھ  در بطور معمول،ك ــــت  گاھي نیس جای
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سود را تعیین كند. بنابراین، در سیم  ست تق  صورت سیا
جاری واحد یســـودھانکردن  عیتوزبرای  توافقي نبود  ت

ـــتھ در آ ـــرمایھ ،ینیبشیقابل پ ندهیوابس گذار بدھي س
مشمول مالیات  یاصل از تفاوتھاي موقتمالیات انتقالي ح

وابســـتھ را  تجاری گذاري در واحدســـرمایھ ھب طوبمر
سایي مي سرما یكند. در برخشنا ست  گذارھیموارد،  ممکن ا

بھ تعیین  خت  مبلغقادر  بل پردا قا یات  مان مال در ز
ــرمایھبازیافت  ــده س تجاری گذاري در واحد بھاي تمام ش
ـــتھ ـــد وابس کند کھ مبلغ آن  نییتواند تعاما مي ،نباش

 ،یموارد نیچن در. باشد یبیشتر از مبلغ حداقل یا برابر
 شود.گیري ميمبلغ اندازه نیانتقالي بھ ا مالیات بدھي

ــارکت طرفینبین  توافق .43 ــود عیتوز بطور معمول ،مش را  س
ــامل می ــود نیز ش ــخص وش ــمیمآیا كھ  دکنمي مش  گیريتص

ــائل این بارهدر ــتلزم اجماع ،مس  از یگروھیا  تمام مس
مجری عملیات  ای شریک خاصکھ . ھنگامي استمشارکت طرفین 
 مشارکتسھم خود از سود  عیزمانبندي توز بتواند ،مشترک

ــود در آینده قابل  وکنترل کند  را ــھم آن از س توزیع س
شدنبینی، محتمل پیش سایي  مالیات بدھي ،با شنا انتقالي 
 شود.نمي

ـــی از  یموقت تفاوتھاي تمام براي ،تجاري واحد .44 کاھنده مالیات ناش
وابستھ  یتجار یشعب و واحدھا فرعي، یتجارھاي گذاري در واحدسرمایھ

ـــارکتھاو منافع در  را تنھا بھ  انتقالي مالیاتدارایی  دیبا ،مش
 :کندشناسایي  میزانی کھ ھر دو مورد زیر محتمل باشد،

شدقابل پیش تفاوتھای موقتی در آینده .الف شت خواھد   ؛بینی برگ
 و

شمول مالیات  .ب ستفاده در مقابلسود م ، تفاوتھای موقتی قابل ا
 باشد. وجود داشتھ

صمیم براي .45  ،انتقالي مالیات دارایي نکھیا دربارهگیري ت
ھاي موقت فاوت یات یبراي ت مال نده  با  مرتبط کاھ

ــرمایھ ــعب فرعي،تجاری ھاي گذاري در واحدس واحدھای  و ش
ستھ  شارکتھا در منافع وتجاری واب سا، م  ای شود ییشنا

 را ۳۱ تا ۲۸ ھايبند در مندرج رھنمود تجاري واحد ،ریخ
 .گیردمي نظر در
 گیرياندازه

ھاي .46 ھاي)  بدھی یات(دارایی جاري و بھ دوره مربوطجاري  مال ھاي 
ـــتھ، ـــود كھ انتظار مي یریاندازه گ یباید بھ مبلغ گذش رود با ش

تا جرا االالزم(و قوانین مالیاتي)  یاســـتفاده از نرخھاي مالیات
از مراجع مالیاتي پرداخت شود (یا  مراجعبھ  ،گزارشگري پایان دوره
 ).شود افتیبازمالیاتی 
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قابل  ی مالیاتیھابھ نرخ دیانتقالي با مالیات بدھیھاي و داراییھا .47
سویھ بدھی یا بازیافت  داراییرود انتظار میای کھ در دوره اعمال ت
نرخھای مالیاتی گیری مبتنی بر این اندازه و گرددگیری اندازه، شود

 .است االجرا تا پایان دوره گزارشگریالزم (و قوانین مالیاتي)

ھا .48 ھاي و دارایی یات بدھی قالي مال بطور  ،جاري و انت
یاتي (و قوانین  معمول مال ھاي  فاده از نرخ با اســـت

ـــودمي گیرياندازه االجراالزممالیاتي)  . با این وجود، ش
ھاي اعالم ،مقرراتیھاي در برخي حوزه یات نرخ (و  یمال

اثری ھمانند تصویب واقعی  ،دولت توسط) یمالیات قوانین
ـــت چند ماه  كھنرخھا دارد  ـــورت از اعالم  پسممكن اس ص

ــرا. در این گیرد  با مالیاتي بدھیھاي و داراییھا ،طیش
فاده ھاي از اســـت یاتي نرخ یاتي قوانین(و  مال ) مال

 شود.گیري مياندازه ،شدهاعالم

 درآمد مختلفسطوح  یبرامتفاوت مالیات كھ نرخھاي  ھنگامي .49
شمول  مالیات بدھیھاي و داراییھا شود،میمالیات اعمال  م

ستفاده از   شودمي گیرياندازه یمیانگیننرخ انتقالي با ا
) مالیاتيمشمول مالیات (زیان  سود برایرود كھ انتظار مي

شــود، برگشــت  یموقت تفاوتھاي رودیم انتظار كھھایي دوره
 گردد.اعمال می

 ]شد[حذف  .50
 ،مالیات انتقالي یھاییداراو  یانتقال اتیمال یھایبدھ گیرياندازه .51

واحد  مورد انتظار وهیشاز  باشد کھ یاتیمال آثاراز  یبازتابباید 
ــگري، دوره پایان در ،یتجار ــو ای افتیباز یبرا گزارش  مبلغ ھیتس

  .کندیم یرویپ بدھیھا ودفتري داراییھا 

واحد تجاری برای  وهیشـــ ،مقرراتیھاي برخي حوزه در .الف51
ــویھ)   تواند، می(بدھي) دارایي دفتري مبلغبازیافت (تس

 :باشد داشتھ ریثأت زیر مورد دو ھر یا یكبر 

مال  نرخ .الف یاتقابل اع گامي مال جاري واحد كھ ھن  ت
(تســـویھ)  بازیافت را(بدھي)  دارایي دفتري مبلغ
 و كند؛مي

 (بدھي). دارایي مالیاتي مبناي .ب

 یمالیات نرخ از استفاده با تجاري واحد ،یموارد نیچن در
ـــیوه مورد انتظار بازیافت  یمالیات مبناي و  ایكھ با ش

بدھیھای مالیات انتقالی و  دارد،ســــازگاری تســـویھ 
 .كندمي گیريازهداراییھای مالیات انتقالی را اند

 الف مثال
ـــ امالک،قلم  کی  معادل دفتري مبلغ ،زاتیتجھ و آالتنیماش

صورت  ٦۰ معادل و مبناي مالیاتي ۱۰۰  نیا فروشدارد. در 
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 براي وباشــد % می20قابل اعمال معادل  یمالیات نرخ ،قلم
 شود.اعمال می% ۳۰ معادل ینرخ مالیات ،ھادرآمد سایر

بدون استفاده  راقلم  نیاتجاري انتظار داشتھ باشد  واحد کھ یصورت در
 در 40 ضربحاصل( ۸معادل  انتقالي مالیات بدھي ،بھ فروش رساند بیشتر،

سایي مي۲۰ نرخ شنا شد  انتظار کھ یصورت دركند و %)  شتھ با قلم  نیادا
بازیافت كند،  ،اســـتفاده طریق از را آندارد و مبلغ دفتري  نگھ را

صل( ۱۲ معادل بدھي مالیات انتقالي سایي%)، ۳۰ نرخ در ٤۰ ضربحا  شنا
 .كندمي
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 بمثال 
ــ امالک، قلم کی ــده  زاتیو تجھ آالتنیماش بھ بھاي تمام ش

 شده ارزیابي تجدید ۱٥۰مبلغ  بھ ،۸۰ دفتريمبلغ و  ۱۰۰
ست صد براي. ا ی از این بابت انجام تعدیل ،مالیاتي مقا
 ۳۰ معادل مالیاتي مقاصد براي انباشتھ استھالك. شودنمی

بیش از  مبلغياین قلم بھ % اســت. اگر ۳۰و نرخ مالیات 
 انباشتھ یاستھالك مالیات بھ فروش برسد،بھاي تمام شده 

مازاد اما  شودمنظور میمالیات در سود مشمول  ،۳۰ معادل
شمول شده، تمام بھاي برفروش  عایدات  نخواھد مالیات م

 .بود
ــت ۷۰قلم  نیمالیاتي ا مبناي ــمول مالیات یموقت تفاوت و اس  معادل ،مش

شدیم ۸۰ شد با شتھ با ستفاده قیطر از کھ. اگر واحد تجاري انتظار دا  ا
شمول سود باید كند بازیافت را آن دفتري مبلغ قلم، نیا از ی مالیات م

ــتھالك تواندمي تنھا اما كند، ایجاد ۱٥۰ معادل  آن از را ۷۰معادل  یاس
سر ساس،. بر این كند ک صل( ۲٤انتقالي معادل  مالیات بدھي ا  ۸۰ ضربحا

ــد كھ با ۳۰در نرخ  ــتھ باش %)، وجود دارد. اگر واحد تجاري انتظار داش
ــلھ  ،۱٥۰ معادل یعایدات باقلم  نیافروش   را دارایي دفتري مبلغبالفاص

  شود.انتقالي بھ شرح زیر محاسبھ مي مالیات بدھي كند، بازیافت

ـــاوت   ـــف  ت
 یموقت

مول  مشــــ
 مالیات

 نرخ 
 مالیات

 بــــدھــــي 
ــات ــی ــال  م

 یانتقال

 ۹  %۳۰  ۳۰ انباشتھ یاتیمال استھالك
یدات مازاد ھاي بر عا  ب
 شده تمام

 ــ  صفر  ٥۰

 ۹    ۸۰ جمع
 ارزیابي تجدید از کھ اضافي انتقالي مالیاتالف، ٦۱ بند طبق(یادداشت: 

 )شودمي شناسایي جامع انیز ودر سایر اقالم سود  د،یآیم وجودھ ب
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 پمثال 
با این تفاوت كھ  ،است ب مثال ھمانند، این مثال اطالعات
 بھ فروشبھ مبلغي بیش از بھاي تمام شــــده  قلم آناگر 
سد ستھالك بر شتھ  مالیاتي، ا شمول مالیات  درانبا درآمد م

عایدات فروش پس از  و ودشیممنظور %) ۳۰(با نرخ مالیات 
ــده  ــده تعدیل ش ــر بھاي تمام ش  معادل تورم یمبنا بركس

 .شد خواھد مالیاتمشمول % ٤۰ با نرخ، ۱۱۰
طریق استفاده از  از را دفتري مبلغواحد تجاري انتظار داشتھ باشد  اگر
ــمول مالیات قلم آن ایجاد كند،  ۱٥۰ معادل بازیافت كند، باید درآمد مش
ستھالك تواندیم تنھا اما سرآن  ازرا  ۷۰معادل  ا ساس این بر. كند ك  ،ا
شد،یم 70 معادل یاتیمال یمبنا شمول مال یتفاوت موقت با  80معادل  اتیم

ست و  صل ۲٤مالیات انتقالي معادل  بدھيمثال ب،  ھمانندا در  ۸۰ضرب (حا
 %)، وجود دارد. ۳۰نرخ 
ــد كھ با فروش ا اگر ــتھ باش  یقلم با عایدات نیواحد تجاري انتظار داش

ـــلھ مبلغ دفتري دارایي را بازیافت كند، ۱٥۰معادل   یتجار واحد، بالفاص
شده  تواند یم شاخص  یمبتنبھاي تمام  سرآن  ازرا  ۱۱۰ معادلبر  . كند ك

بر  افزونمالیات خواھد شد.  مشمول ،%٤۰نرخ  با، ٤۰ معادل عایدات خالص
ستھالك  شتھ الیاتيماین، ا شمول مالیات  ۳۰معادل  انبا  منظوردر درآمد م

 مبناي اســـاس، این بر. گرددیممالیات  مشـــمول ،%۳۰نرخ  با و شـــودیم
سر  پس ۱۱۰( ۸۰ ،مالیاتي شد،یم) ۳۰از ک شمول مالیات یتفاوت موقت با  م
% بھ ٤۰در  ٤۰ ضـــربحاصـــل( ۲٥معادل  و بدھي مالیات انتقالي ۷۰ معادل

مبناي  ،%)، وجود دارد. در صـــورتي كھ در این مثال۳۰در  ۳۰ اضــــافھ
صل بنیادي مندرج در بند  شود، در نظر گرفتن ا صلھ معلوم ن مالیاتي بالفا

 .باشدتواند مفید مي ،۱۰
شت: طبق بند  ضافي  ،لفا61(یاددا از تجدید ارزیابي  کھمالیات انتقالي ا

 ).شودمي شناسایي جامع انیز ودر سایر اقالم سود  د،یآیم وجودھ ب

ـــورتی کھ  .ب51  یا دارایي مالیات یانتقال اتیمال بدھيدر ص
شی  ،انتقالي ستھالك دارایي ازنا شد  ناپذیريا با  كھبا

ــتفاده ــتاندارد درمندرج ارزیابي  تجدیدمدل از  اس  اس
 ،شــــده اســــت گیرياندازه ۱٦ حســــابداري الملليبین

 یاتیمال ییدارا ای گیري بدھي مالیات انتقالياندازه
قال ید یانت یانگر با ثار ب یاتي آ فتیباز مال مبلغ  ا

ستھالك  نظر ازصرف ،فروش قیطر از رناپذیدفتري دارایي ا
. بــاشـــــد ،گیري مبلغ دفتري دارایيانــدازه یمبنــا

 یمالیات نرخ ،مالیات قانوندر صـــورتي كھ  ،بنابراین
 فروش از ناشـــي مالیات مشـــمول مبلغ براي قابل اعمال

فاوت از را دارایي یات مت مال مال بر ینرخ  بل اع  ایقا
ــتفاده دارایي  ــي از اس ــمول مالیات ناش تعیین مبلغ مش

 دارایي یا یانتقال اتیمالگیري بدھي در اندازه ،کند
ـــتھالك با مرتبطانتقالي  مالیات نرخ  ،ناپذیردارایي اس
شي از  قابل اعمال یمالیات شمول مالیات نا براي مبلغ م

 .رودمي كارب فروش دارایي

 ،انتقالي مالیات دارایي یا یانتقال اتیمالبدھي  اگر .پ51
ارزش  اســتفاده از مدلبا  كھدر امالک  گذاريســرمایھاز 
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ستاندارد بین صفانھ مندرج در ا سابداري من  ،٤۰المللي ح
ستگیري اندازه شود،  شده ا شی  رد  قابل فرضپیش ایننا

 ازدر امالک گذاري ســــرمایھوجود دارد كھ مبلغ دفتري 
 گیرياندازه بنابراین،. شـــودمی بازیافت ،فروش قیطر

یا دارایي مالیات انتقالي باید  یانتقال اتیمال بدھي
گذاري سرمایھمبلغ دفتري  افتیبازمالیاتي  آثاربیانگر 
 رد فرضشیپ نیااینكھ  مگر ،باشد فروش قیطر ازدر امالک 

گذاري سرمایھشود كھ مي رد صورتي درفرض پیششود. این 
ستھالكدر امالک،  شد و  پذیرا سب و کار  قالب دربا مدل ک
منافع اقتصادي موجود  تمام مصرف آن ھدف كھ واحد تجاری

 قیطر از نھ زمان و طول دردر امالک گذاري در ســـرمایھ
باید  ،شود رد فرضپیش این اگر. است، نگھداری شودفروش 

 .رعایت شود الف٥۱ و ٥۱ بند الزامات

 پ51 بند بھ مربوط مثال
و ارزش  ۱۰۰ گذاری در امالک،ســـرمایھتمام شــــده  بھاي

صفانھ آن  سرما ۱٥۰من ست.  ستفاده بدر امالک  یگذارھیا ا ا
 الملليبین اســتاندارد در مندرج منصــفانھ ارزشاز مدل 

 شاملگذاری . این سرمایھشودگیري مياندازه ،٤۰ حسابداري
 و ٦۰ منصـــفانھ ارزش و ٤۰ شــــده تمام بھاي بھ زمیني

. است ۹۰ منصفانھ ارزش و ٦۰ شده تمام بھاي بھ ساختماني
 .دارد نامحدود مفید عمر زمین

ستھالك صد مالیاتي  ا ساختمان براي مقا شتھ  ست.  ۳۰انبا ا
ــفانھ  ارزشنیافتھ در تحقق اتتغییر ــرمایھمنص گذاری در س
ندارد. اگر  تأثیري امالک، یات  مال بر ســـود مشـــمول 
بھ بھ مبلغي بیش از بھاي تمام شده  گذاری در امالکسرمایھ

سد شتھ  ،فروش بر ستھالك انبا شت ا  ،۳۰ معادلمالیاتی برگ
شمول مالیات سود م شمول %۳۰رایج  نرخ اب ومنظور  ،در   م

ـــود. براي مالیات مي  تمام بھاي بر فروش داتیعامازاد ش
براي داراییھاي  را ینرخ مالیات ،مالیات قانون شــــده،
 رايب و% 25، ســــال ۲ از كمتربرای مدت شــــده نگھداري

شتر یا سال دومدت شده براي داراییھاي نگھداري  %20، بی
 .کندیم نییتع
ــرماكھ  آنجا از ــتفاده از  با امالک در یگذارھیس ــفانھ  مدلاس ارزش منص

شیپ این شود،مي گیرياندازه ٤۰ حسابداري الملليبین استاندارد در مندرج
گذاري در امالك قابل رد وجود دارد كھ واحد تجاري مبلغ دفتري سرمایھ فرض

شود، رد فرض شیپ این اگر. کندیم افتیفروش باز قیرا بطور كامل از طر  ن
یات قالي، مال یانگر  انت یاتي باز آثارب  قیطر ازمبلغ دفتري  افتیمال

ــت فروش ــد  ،اس ــتھ باش قبل از فروش  کھحتي اگر واحد تجاري انتظار داش
 را کسب کند. ییداراحاصل از  مذکور، درآمد اجاره ییدارا

صورتی کھ  سد، مبناي مالیاتي زمین زمین در  ست و تفاوت  40بھ فروش بر ا
ــمول مالیات معادل  ـــــ٤۰( ۲۰موقتی مش ) وجود دارد. مبناي مالیاتي ٦۰ـ
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 پ51 بند بھ مربوط مثال
) است و تفاوت موقتی مشمول مالیات ٦۰ــــ۳۰( ۳۰ساختمان در صورت فروش، 

) وجود دارد. در نتیجھ، مجموع تفاوت موقتی مشـمول ۹۰ـــــ۳۰( ٦۰معادل 
 باشد.می )۲۰+  ٦۰( ۸۰گذاري در امالک، معادل مالیات مربوط بھ سرمایھ

 افتیبازقابل اعمال در دوره  انتظارنرخ مورد  ،، نرخ مالیات٤۷طبق بند 
صورتی کھ واحد تجاري انتظار سرمایھ ست. بنابراین، در  گذاری در امالک ا

شد،  ۲مدتی بیش از  یبرافروش امالک پس از نگھداري آن  شتھ با سال را دا
 شود:زیر محاسبھ مي شرحبدھي مالیات انتقالي حاصل بھ 

 

 

تفاوت موقتی   
 مشمول مالیات

نرخ  
 مالیات

بدھي مالیات  
 انتقالي

ستھالك  یمالیات ا
 انباشتھ

 ۳۰  ۳۰%  
۹ 

 بر عواید مازاد
 شده تمام بھاي

 ٥۰  ۲۰%  
۱۰ 

 ۱۹    ۸۰  جمع
 

مدت  یرا پس از نگھداري برا کھ امالک باشد داشتھ انتظار تجاري واحد اگر
 نرخ تا شــودیم اصــالح باال محاســبات ،برســاندھ فروش ب ،ســال ۲ از كمتر

 تمام بھاي نســـبت بھ عوایدمازاد  ی%، برا۲۰% بھ جاي ۲٥ معادل مالیات
 شود. اعمال ،شده

ـــاختمان را  ـــاس اگر، در مقابل، واحد تجاري س ـــب و کاری بر اس مدل کس
ساختمان در طول اساسًا مصرف تمام منافع اقتصادي  آنھدف  کھ كند نگھداري
فرض در مورد ســاختمان رد شیپ، این باشــد،می ،فروش قینھ از طرزمان و 
ست. بنابراین، اما زمین اسـتھالك .شـدخواھد  از  افتیبازفرض شیپپذیر نی

آثار بیانگر شـــود. بدھي مالیات انتقالي، فروش براي زمین رد نمي قیطر
ــاختمان  ــتفاده و مبلغ دفتري  قیطر ازمالیاتي بازیافت مبلغ دفتري س اس

 .استفروش  قیاز طر ینزم
 ۳۰مبناي مالیاتي آن  ،قرار گیرداسـتفاده  مورد سـاختمان کھ یصـورت در
) وجود دارد، ۹۰ـ  ۳۰( ٦۰) است و تفاوت موقتی مشمول مالیات ٦۰ـ  ۳۰(

 شود.%) مي۳۰در نرخ  ٦۰ضرب (حاصل ۱۸كھ منجر بھ بدھي مالیات انتقالي 
ــورت در ــد، مبنای مالیاتی کھ  یص ــت و تفاوت  ٤۰ آنزمین بھ فروش برس اس

) وجود دارد كھ منجر بھ بدھي ٦۰ـــــ٤۰( ۲۰موقتی مشـمول مالیات معادل 
 شود.%) مي۲۰در نرخ  ۲۰ضرب (حاصل ٤مالیات انتقالي معادل 

فروش براي ســاختمان رد شــود،  قیطر ازفرض بازیافت شیپدر نتیجھ، اگر 
 ) است.۱۸+  ٤( ۲۲گذاری در امالک وط بھ سرمایھبدھي مالیات انتقالي مرب

در صورتی  ،پ51در بند مندرج فرض قابل رد شیپھمچنین،  .ت51
كھ بدھي مالیات انتقالي یا دارایي مالیات  کاربرد دارد

تركیب  در گذاری در امالکسرمایھگیري از اندازه ،انتقالي
در  ناشی شود و واحد تجاري مدل ارزش منصفانھ راتجاري 
  .گذاری در امالک مذكور بکار گیردسرمایھ گیري بعدياندازه

كارگیري اصول مندرج الزامات بدر ت، ٥۱ب تا ٥۱ ھایبند .ث51
) و ی کاھنده مالیات(تفاوتھاي موقت ۳۳تا  ۲٤ھاي در بند

و نشده استفاده(زیانھاي مالیاتي  ۳٦تا  ۳٤ھاي بند
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 ھنگام تاندارد) این اسنشدهاستفاده مالیاتياعتبارھای 
تغییر  ،مالیات انتقالي ھایگیري داراییو اندازهشناخت 

 .کندایجاد نمی

 ]یافت تغییر الف٥۱بند شماره  و بھ شد[جابجا   .52

 یبخش ای تمامصورتي كھ  در ،مقرراتی ايھحوزه برخي در .الف٥۲
بھ  یبھ عنوان سود تقسیم ،انباشتھ سود یا خالص سود از

 اب درآمد مالیات بر ،شود پرداختسھامداران واحد تجاري 
قابل پرداخت خواھد بود. در  ترنرخي باالتر یا پایین

 ای تمامدر صورتي كھ  ،مقرراتیھاي برخي دیگر از حوزه
 یتقسیم سود عنوان بھ انباشتھ سود یا خالص سود از یبخش

 اتیمالاست  ممکن ،شود پرداختبھ سھامداران واحد تجاري 
 نیا. در باشدیا قابل پرداخت  استردادقابل  درآمد بر

با  ،جاري و انتقالي مالیات یھاو بدھی ھادارایی ،شرایط
 ،نشدهتقسیم یھانرخ مالیات قابل اعمال بر سود

  شود.گیري مياندازه

سود ی مالیاتآثار الف، ٥۲شده در بند توصیفدر شرایط  .ب52
شود كھ براي پرداخت سود ي شناسایي ميھنگام یتقسیم
سود  یمالیات آثارشناسایي شده باشد. بدھی  ،یتقسیم
با معامالت یا رویدادھای  تریارتباط مستقیم، یتقسیم

، نیبنابرا .دارد مالکان ستاندهگذشتھ در مقایسھ با 
 ٥۸گونھ كھ در بند ھمان، یتقسیمسود  یمالیاتآثار 

شناسایي دوره زیان یا در سود  ،شده استقرر ماستاندارد 
 یناش، یتقسیمآثار مالیاتی سود كھ  در مواردیشود مگر مي
 باشد. )ب(و  )الف(٥۸شده در بند وصیفشرایط ت از

 ب52 و الف52 بندھايمربوط بھ  ھايمثال
 ھايو بدھی ھاگیري داراییاندازه در ارتباط با ،زیر مثال

 مقرراتی حوزه کیتجاري در  واحدجاري و انتقالي  مالیات
مالیات بر درآمد با  ،نشــدهعیتوز یســودھا یبرااســت كھ 

 پرداخت قابل ،شدهعیتوز یسودھا نرخ از باالتر )%50( ینرخ
قابل  ،سود تقسیم ھنگاماست کھ  یو دربردارنده مبلغ است

% است. در ۳٥ شدهعیتوز سودمالیات  نرخ. باشدیم استرداد
 تجاري واحد، ۱x۲۰دسامبر سال  ۳۱پایان دوره گزارشگري، 

س یھاسود بابت شنھادي یمیتق  دورهاز  پس شدهاعالمیا  پی
 ،۱x۲۰ سال دركند. در نتیجھ نمي شناسایي بدھي ،گزارشگري

مالیات در سال  مشمول سودشود. شناسایي نمي یتقسیمسود 
۱x۲۰، ـــت.  ۱۰۰ر۰۰۰ معادل ـــمول یموقت تفاوت خالصاس  مش

 .است 40ر000 معادل ،۱x۲۰براي سال  مالیات
حد جاري وا یات بدھي ت نھ و جاري مال یات ھزی مد بر مال را  یجار درآ

سایي 000/50معادل  س یسودھا جھیدر نت كھ مبلغي بابتكند. مي شنا  یمیتق
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. شــودنمي شــناســایي ییدارا اســت، افتیباز قابلبالقوه  طورب ،یآت
واحد تجاري بدھي مالیات انتقالي و ھزینھ مالیات انتقالي  ،ھمچنین
 كھكند %) شـــناســـایي مي٥۰نرخ  در ۰۰۰/٤ ضـــربحاصـــل( ۰۰۰/۲۰ معادل
ــان ــت درآمدي بر مالیات دھندهنش  ای افتیھنگام باز تجاري واحد كھ اس
نرخ مالیات قابل  یبر مبنا ھا،یبدھ ای ھاییدارا یمبلغ دفتر ھیتســـو

 .کرد خواھدپرداخت  شده،عیتوز یھااعمال بر سود

 واحد تجاري ســـود  ،۲x۲۰ ســــال مارس ۱٥ در متعاقبًا،
سیمی سود 10ر000 معادل تق شتھعملیاتي  یھااز  را بھ  گذ

 .کندیمعنوان بدھي شناسایي 

 معادل درآمد مالیات بر بازیافت تجاري واحد، ۲x۲۰ ســــال مارس ۱٥ در
ــود ۱٥( ۱٥۰۰ ــ% س ــایي یمیتقس ــناس ــدهش  عنوان بھ را) بدھي عنوان بھ ش

 یجار جاري و بھ عنوان كاھش در ھزینھ مالیات بر درآمد مالیات دارایي
 .كندمي شناسایي ۲x۲۰سال  

 .شوند تنزیل نباید ،انتقالي مالیات بدھیھاي و ھادارایی .53

 یمبنا برانتقالي  مالیات بدھیھاي و داراییھا تعیین .٥٤
 یزیربرنامھای قابل اتکا، مستلزم گونھبھ شدهلیتنز
 دری است. موقت تفاوت ھر برگشتبرای زمانبندی  یلیتفص

 یا عمليغیرزمانی، تھیھ این برنامھ  ،موارد از بسیاري
تنزیل  کردنالزامي  ،نیبنابرا .است پیچیده بسیار

نیست. مجاز  بداراییھا و بدھیھاي مالیات انتقالي مناس
 و داراییھامنجر بھ  تنزیل کردن، ملزم نھدانستن، 
 یتجار ھايواحد نیب کھ شودیمانتقالي  مالیات بدھیھاي

 تنزیل استاندارد این ،نیبنابرا. باشدینم مقایسھ قابل
 مجاز یاانتقالي را الزامي  مالیات ايبدھیھ و داراییھا

 .داندنمي

 یا دارایي فتريبھ مبلغ د مراجعھبا  یموقت تفاوتھاي .٥٥
دفتري  مبلغ مواقعی کھ. این موضوع حتي دشومي تعیین بدھي

در مورد  ،مثال یبرا ،دشوتعیین  شدهبر مبناي تنزیل
 استاندارد بھ(دارد  كاربرد ،بازنشستگي زایايم تعھدات

 شود). مراجعھ کارکنان مزایاي ۱۹المللي حسابداري بین
انتقالي  مالیات دارایي دفتري مبلغ گزارشگري، دوره ھر پایان در  .٥٦

 مالیات دارایي دفتري مبلغباید  باید بازنگري شــود. واحد تجاري
بھ ســود مشــمول مالیات  وجوددھد كھ  كاھش یزانیم بھانتقالي را 

 دارایيیا بخشی از آن  تمام یایاز مزا استفادهبراي  كافيمیزان 
تا  باید، یكاھشـــ چنین. باشـــدن محتملدیگر  ،یانتقال مالیات
بھ میزان مشــمول مالیات  ســودوجود برگشــت داده شــود كھ  میزانی

 .باشد محتمل ،یکاف

 جاري و انتقالي  مالیات شناخت

جاري و انتقالي معاملھ یا  مالیات آثار حسابداريروش  .٥۷
ھمان معاملھ یا رویداد  حسابداريروش با  ،گرید رویداد
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بکار گرفتھ  اصل، این پ٦۸ تا ٥۸ ھايبنددر . سازگار است
  شده است.

 دوره زیان یادر سود  شدهشناسایي اقالم

 شناسایي یا ھزینھ درآمدجاري و انتقالي باید بھ عنوان  الیاتم .58
 از كھ یمالیاتبھ استثنای  ،شود منعكسدوره زیان  یا سوددر  و

 :شودناشی میموارد زیر 

لھ .الف عام یداد یا م یا دوره يرو مان دوره   ،دیگر ایكھ در ھ
سود یا زیان  جامع انیزو سود  اقالم سایردر  ،دوره خارج از 

 بھشــناســایي شــده اســت ( مالکانھ حقوقبطور مســتقیم در یا 
 شود)؛ یا مراجعھ ٦٥ تا الف61 ھايبند

ــیل تجاري  تركیب .ب ــط واحد تجاری فرعی (بھ غیر از تحص واحد توس
سود  ،گذاریسرمایھ تجاری صفانھ از طریق  کھ باید بھ ارزش من

ــود. اندازه دوره یا زیان ــرمایھواحد تجاری گیری ش در  گذاریس
ستاندارد بین شگری مالی ا  یقیتلف یمال یصورتھا 10المللی گزار
 ).شود مراجعھ ٦۸ تا ٦٦ ھايبند بھ()تعریف شده است

و داراییھای مالیات انتقالي  مالیات بدھیھايبیشتر  .٥۹
در  ،ھزینھ ای درآمد كھ شودمي ایجادانتقالی در مواقعی 

مشمول  سوددر  اما ،شودمنظور می سود حسابداري یك دوره
 مالیات. شودلحاظ می دیگرای هدور) الیاتيممالیات (زیان 

شود. شناسایي ميدوره زیان  یا سوددر  ،حاصل انتقالي
 :کھ یھنگام مثال یبرا
ـــود ز یا درآمد بھره، حق امتیا الف. ـــیس كھ با  یمتقس

ــمیتأخیر دریافت  ــتاندارد بینش المللي ود و طبق اس
سابداري  سب با زمان، یاتیعمل رآمدد ۱۸ح سود در  متنا

ر دبر مبناي نقدي، اما  ،گرددمیحســــابداري منظور 
 و  ؛شودمی منظورمشمول مالیات (زیان مالیاتي)  سود

داراییھاي نامشـــھودي كھ طبق اســـتاندارد  مخارج ب.
بھ حساب دارایی منظور شده  ،۳۸حسابداری  الملليبین

منعکس دوره زیان  یااســـتھالک آن در ســـود و اســـت 
 در زمان تحمل ،براي مقاصـــد مالیاتياما  شـــود،می

 .شودکاھنده مالیات تلقی می

انتقالي ممكن  مالیات بدھیھاي و داراییھا دفتري بلغم .٦0
 یموقت تفاوتھاي مبلغ درحتی در صورتی کھ تغییری است 
این  ،مثال براي. کند غییروجود نداشتھ باشد، ت طومرب

 :ناشی شودموارد زیر  ازتواند وضعیت مي

 یا قوانین مالیاتي؛ یالف. تغییر در نرخھاي مالیات

داراییھاي مالیات بازیافت  قابلیتمجدد  بررســـیب. 
 اانتقالي؛ ی
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 مورد انتظار بازیافت دارایي.شیوه  . تغییر درپ

صل سود  ،مالیات انتقالي حا سایي دوره زیان یا در  شنا
ـــود، مي ـــتثنای مالیات مربوط بھ اقالمي كھ قبالً ش بھ اس

 63 بند بھ( است خارج از سود یا زیان دوره شناسایي شده
 .)شود مراجعھ

 دوره زیان  یاسود  ازشده خارج شناسایی اقالم

 ]شد حذف[ .61

 یا سود از خارج دیبا صورتي درانتقالي  اتیمال و جاري مالیات .الف61
 دوره ھمان در كھ مربوط بھ اقالمي باشد كھ شود شناسایي دوره زیان

 بنابراین، .است شده شناسایي زیان یا سوداز خارج ،گرید یادوره یا
 دوره ھمان در کھ یاقالمبھ  مربوط انتقالي اتیمالو  اريج مالیات

 :دیگر ايدوره یا

 رد دیبا ،است شدهجامع شناسایي  و زیان سایر اقالم سود در .الف
ــا ــود و ز ریس ــا انیاقالم س ــناس ــود  ییجامع ش  ٦۲ بند بھ(ش

 .)شود مراجعھ

 بطور دیبا، است شده ییدر حقوق مالکانھ شناسا میمستق بطور .ب
 مراجعھ الف٦۲بند بھ( شود ییشناسا مالکانھ حقوق در میمستق
 ).شود

شناسایی  ،المللي گزارشگري ماليبین یھااستاندارد طبق .62
یا الزامی  جامع و زیان سود اقالم سایر در اقالمبرخی 
 :بھ شرح زیر استاقالم  این از مثالھایی .شده است مجاز

از تجدید ارزیابي ناشـــی مبلغ دفتري تغییر در  الف.
ماشـــینمالکا ندارد  بھآالت و تجھیزات (،  تا اســـ

 ؛)شود مراجعھ۱٦ حسابداری الملليبین

 ][حذف شد .ب

ــي از مبادلھ تفاوتھاي  .پ ــعناش ــورتھاي مالي  ریتس ص
المللي حســابداري اســتاندارد بین بھ( عملیات خارجي

 شود). مراجعھ 21

 [حذف شد] .ت

 انعکاس ،مالي گزارشگري الملليبین ھاياستانداردطبق  .الف62
مستقیم برخی اقالم در بستانکار یا بدھکار حقوق مالکانھ، 

بھ شرح  اقالماین از  مثالھایی. استشده مجاز یا الزامی 
 :زیر است

شتھ  سودمانده  تعدیل .الف  ازکھ  دوره یابتدا درانبا
بھ گذشتھ  یتسر باكھ  حسابداري ھیرو کیتغییر در 

ست بکار شده ا صالح از ای ،گرفتھ  شتباه ا ش ،ا  ینا
ــودیم ــتاندارد بھ( ش ــابداري بین اس  ۸المللي حس
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سابداري، ھايرویھ سابدار یھابرآورد رد تغییر ح شتباھات یح  و ا
 و ؛)شود مراجعھ

ـــناخت از کھ یمبالغ .ب  ابزار مالكانھ جزء اولیھ ش
ـــ یبیترک مالي ـــودیم یناش مراجعھ  23(بھ بند  ش
 .شود)

ممكن است تعیین مبلغ مالیات جاري  ،استثنایي طیشرا در .٦۳
 یا سود از خارج شدهشناسایي اقالم بھ مربوطیا انتقالي 

 بطور ایجامع  انیو ز سود اقالم سایر در( دوره زیان
 نیچنمثال،  برايمشکل باشد.  )مالکانھحقوق  در میمستق
 :شود جادیا ریز موارد در است ممکن یطیشرا

ـــد و تعیین  پلکانی، درآمد نرخھاي مالیات بر الف. باش
ــمول مجزء مالیات نرخي كھ  ــود مش ــي از س الیات خاص

ممكن شود، غیرمي محاسبھ بر اساس آن(زیان مالیاتي) 
 باشد؛

 بر ،مالیاتي مقررات ســایر یا مالیات نرخ در تغییر .ب
قالي  یات انت مال بدھي  یا  مل بطور(دارایي  یا  کا

شي از آن  سود از خارج قبالً  كھ قلم کی بھ مربوط )بخ
 یا ؛بگذارد اثر ،است شده شناسایي دوره زیان یا

حد .پ جاري  وا ند نییتعت  اتیمال ییدارا ایکھ آ ک
 پس نیا از دینبا ای شــود، ییشــناســا دیبا یانتقال

ـــا کامل بطور ـــناس  اتیمال ییدارا آن و گردد، ییش
 یقلم بھمربوط ) آن از یبخش ای کامل(بطور  یانتقال
شد  سود یا زیان با سایي دورهکھ قبالً خارج از   شنا

  .است شده

 اقالم بھ مربوط انتقالي و جاري مالیات ،یموارد نیچن در
سایی صیصت بھ دوره، زیان یا سود از خارجشده در شنا  خ

سب مالیات جاري و انتقالي واحد تجاري در  معقول و متنا
كھ  ،مورد نظر مقرراتیحوزه   نیچن دریا روش دیگري 

 .بستگی دارد انجامد،یم ترمناسب تخصیص بھ یطیشرا

كند كھ آیا نمي مشخص ۱٦ حسابداري الملليبین استاندارد .64
بین استھالك  تفاوتواحد تجاري باید ھر سال مبلغي معادل 

 تمام بھاي مبناي بر استھالك و شده ارزیابي دارایي تجدید
 منتقل انباشتھ سود بھ ارزیابي تجدید مازاد از را آن شده
. اگر واحد تجاري چنین انتقالي را انجام دھد، ریخ ای كند

مربوط مالیات انتقالي  خالص از ھرگونھیافتھ مبلغ انتقال
 ،الکام یواگذارمربوط بھ انتقالھای  یبود. برا ھدخوا

  .مشابھ است عملشیوه آالت و تجھیزات نیز ماشین
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كھ دارایي براي مقاصد مالیاتي تجدید ارزیابي  يھنگام .٦٥
مربوط بھ تجدید ارزیابي  ،ارزیابي تجدید اینشود و مي

تجدید مربوط بھ یا  ،است ترقبل یادورهدر حسابداری 
 ،انجام شودآتي  یادر دورھ رودیم انتظارکھ  است ارزیابي

مالیاتي تجدید ارزیابي دارایي و تعدیل مبناي  آثار
 جامعو زیان در سایر اقالم سود  وقوع در دوره ،مالیاتي
 یبرااگر تجدید ارزیابي  وجود، نیا با. شودمي شناسایي
 یادورهدر تجدید ارزیابي حسابداري  بھ ،یاتیمال مقاصد
ای رود در دورهنمی انتظاربھ تجدید ارزیابی کھ  یاتر قبل

مالیاتي تعدیل مبناي  آتی واقع شود مربوط نباشد، آثار
 .شودمي شناسایيدوره زیان  یادر سود  یمالیات

 یتقسیم سودخود كھ واحد تجاري بھ سھامداران  يھنگام .الف65
 یتقسیم سود از بخشي بھ پرداختممكن است ملزم  ،پردازدمي
. در بسیاري از باشد مالیاتيمراجع  بھ سھامدارانطرف  از

 دهیناممالیات تكلیفي  لغمباین  ،مقرراتیھاي حوزه
 مراجعپرداختني بھ  ای پرداختي مبالغ گونھاین. ودشیم

بھ بدھكار حقوق  ،یتقسیم بھ عنوان بخشي از سود ،مالیاتي
 .گرددیم منظور مالکانھ

 تجاري تركیب از ناشيانتقالي  مالیات

 تفاوتھايتشریح شد،  (پ)26 و ۱۹ ھايبند در كھ ھمانطور .66
 استاندارد طبق. شود ایجاد تجاري تركیب درممكن است  یموقت
 دارایي ھرگونھ تجاري واحد ،۳ مالي گزارشگري الملليبین

شناخت مندرج در  بھ شرط احراز معیارھایمالیات انتقالي (
را بھ عنوان  حاصل مالیات انتقالي بدھي ای) ۲٤بند 

در تاریخ تحصیل شناسایي  صیتشخداراییھا و بدھیھاي قابل 
 مالیات بدھیھاي و داراییھا اینبنابراین، كند. مي

 حترا ت متیق ریزانتقالي، سرقفلي یا سود حاصل از خرید 
 واحد )،الف(۱٥ بند طبق ،با این وجوددھد. تأثیر قرار مي

اولیھ سرقفلي  شناختناشي از  مالیات انتقالي بدھي تجاري
  كند.را شناسایي نمي

 تدارایي مالیا افتیباز احتمال ،نتیجھ تركیب تجاري رد .٦۷
 تواندیم کنندهلیتحصواحد  یبرا ،تحصیل از شیپانتقالي 

 دارایي افتیبازاست  ممكن کنندهلیتحصواحد  .كند تغییر
از تركیب تجاري شناسایي  قبلكھ  را خود انتقالي مالیات
واحد است  ممکن ،مثال براي. بداند محتمل ،است نشده
زیانھاي مالیاتي استفاده یایاز مزا بتواند کنندهلیتحص
ه، دشلیتحصواحد  سود مشمول مالیات آتي مقابلدر  ،نشده

در نتیجھ تركیب تجاري ممكن است  ،نیھمچن استفاده کند.
كھ سود مشمول مالیات  باشد نداشتھ وجود احتمال نیادیگر 
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 فراھم را انتقالي یمالیات دارایي افتیباز امکان ،آتي
 در دارایي تغییر ،کنندهلیحصت واحد ،یموارد نیچندر. کند
 ،كندمي شناسایي یتجار بیدوره ترک در را اليانتق اتیمال
 درتركیب تجاري  حسابداري بخشي از عنوان ھبآن را  اما
 یبرا ،کنندهلیتحصواحد  ،بنابراین. ردیگینم نظر

 در شدهییشناسا متیق ریز دیخر سود ای یسرقفل یریگهانداز
 حساب بھ را یانتقال اتیمال ییدارا ،یتجار بیترک
 .ردیگینم

 بھشده لیتحصواحد بالقوه انتقال زیان  یایمزااست  ممكن .68
 ،گریدانتقالي  اتیمال ھايدارایی ایھاي آتي دوره
منظور کردن بھ حساب  ھنگامرا  جداگانھشناخت  ھايمعیار
در آینده  ممكن است اما داحراز نكن ،تجاري تركیب ھیاول

مالیات انتقالي  یایمزا. واحد تجاري باید بازیافت شود
بھ  ،شودمیبازیافت  تجاريپس از تركیب  كھرا  شدهلیتحص

 :کندشرح زیر شناسایی 

صمالیات انتقالي  یایمزا .الف سا شدهلیتح شنا شده ییو 
ندازه عاتاز  كھ ،یریگدر دوره ا ید اطال باره جد  در

ــراو  واقعیتھا ــ خیموجود در تار طیش ــی  لیتحص ناش
سرقفلي  باید ،شودمی براي كاھش مبلغ دفتري ھرگونھ 
صیلھ ب طومرب سرقفلي  بكار تح رود. اگر مبلغ دفتري 

ــــدصـــفر  نھ  ،باش قالي  یایمزاھرگو یات انت مال
 .شود شناسایيدوره باید در سود یا زیان  ماندهباقی

ص مزایای ریسا .ب کھ بازیافت  شدهلیمالیات انتقالي تح
ــودمی ــود یا زیان  ،ش ــورتدوره باید در س  (یا در ص

ستاندارد،  سود یا زیان الزام این ا ) دورهخارج از 
 شناسایي شود.

  سھاممبتنی بر جاري و انتقالي ناشي از معامالت پرداخت  مالیات

مربوط بھ حقوق مبالغی کھ  ،مقرراتی ھايحوزه برخي در .الف٦۸
سھام یا  معاملھپرداختي بھ صورت سھام، اختیار  و مزایای

، کاھنده مالیات ھاي مالكانھ واحد تجاري استسایر ابزار
، مالیات مشمول سود(یعني مبلغي كھ در تعیین  شودتلقی می

 مالیات. مبلغی کھ موجب کاھش در )استکاھنده مالیات 
انباشتھ  ھزینھ حقوق و مزایای از متفاوتشود ممکن است می

 ایجادبعد  حسابداريو ممكن است در دوره  ،مربوط باشد
ممكن است مقرراتی  ھايحوزهدر برخي  ،مثال یبراشود. 

 کارکنان، از خدمات دریافتي از استفاده بابتواحد تجاري 
معاملھ اعطاشده اختیار  ازايبھما عنوان بھای ھزینھ
 ختپردا ۲مالي گزارشگري الملليبین استاندارد طبق سھام،

 معاملھاختیار  كھ و تا زماني كند شناسایي سھام بر یمبتن
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میزان . شودکاھنده مالیات تلقی نمیاعمال نشده است،  سھام
 تاریخ در تجاري واحد ماسھ قیمتبر اساس مالیات، کاھش در 

 شود.گیری میاندازه اعمال

 این استاندارد )ب(26و  ۹در بند  کھتحقیق  مخارج ھمانند .ب68
تفاوت بین مبناي مالیاتي خدمات  ،مورد بررسی قرار گرفت

، مالیاتي مراجع(مبلغي كھ  کنون تا کارکناناز دریافتي 
 مجاز آتي ھايدوره در نده مالیاتکاھمبلغ عنوان  بھآن را 

کاھنده مالیات  یتفاوت موقت ،صفر دفتري مبلغ و) دانندمي
شود. اگر مبلغي انتقالي مي مالیات دارایيكھ منجر بھ  است
ھاي در دوره مالیات کاھندهمالیاتي بھ عنوان  مراجعكھ 

 این مبلغ ،دانند در پایان دوره مشخص نباشدآتي مجاز مي
برآورد  ،باید بر مبناي اطالعات در دسترس در پایان دوره

مالیاتي بھ عنوان  مراجعاگر مبلغي كھ  مثال، یبرا شود.
بھ قیمت  ،دانندمي مجاز آتي ھايدوره درکاھنده مالیات 

باشد،  داشتھ یبستگ ی از آیندهسھام واحد تجاري در تاریخ
باید بر مبناي  کاھنده مالیات یگیري تفاوت موقتاندازه

 قیمت سھام واحد تجاري در پایان دوره باشد.

ممكن است مبلغ  شد،اشاره  الف٦۸ بند در كھ گونھھمان .پ68
کھ  یآتي برآورد مالیات مبلغ کاھنده(یا  مالیات کاھنده

حقوق ھزینھ  از متفاوت) شودمی یریگ اندازه ب٦۸بند  طبق
 ،استاندارد این ٥۸ بندطبق انباشتھ مربوط باشد.  و مزایای
جاري و انتقالي باید بھ عنوان درآمد یا ھزینھ  مالیات

 میزاني تا مگر ،لحاظ شوددر سود یا زیان دوره  وشناسایي 
ي كھ در ھمان دوره الف) معاملھ یا رویداد( از مالیات كھ

 شده شناسایيدوره خارج از سود یا زیان  ،دیگراي یا دوره
(بھ غیر از تحصیل  تجاري تركیباز ب) ( یا، ایجاد شود است

گذاری کھ باید سرمایھ واحد تجاریتوسط واحد تجاری فرعی 
گیری اندازهدوره بھ ارزش منصفانھ از طریق سود یا زیان 

مبلغ (یا  کاھنده مالیاتاگر مبلغ  .حاصل گردد ،د)شو
 حقوق و مزایا ھزینھ مبلغ از) یآتي برآورد مالیات ندهکاھ

مبلغ است كھ  نیادھنده نشان ،باشد شتریب مربوط انباشتھ
 بلكھ ،حقوق و مزایا ھزینھ بھ تنھا نھ ،مالیاتکاھنده 

نیز مربوط است. در این  مالكانھحقوق یکی از اقالم  بھ
بطور انتقالي مربوط باید  ایمازاد مالیات جاري  ط،یشرا

 شناسایي شود. مالکانھحقوق  در مستقیم
  ارائھ

 اتیمال یھایبدھ و اتیمال یھاییدارا

 ]شد[حذف  .70تا ٦۹
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 تھاتر

و بدھیھاي مالیات جاري  یجار اتیمال یاداراییھ دیبا تجاري واحد .71
 :کھ كند ھاترت یدر صورت تنھا را

 و ؛باشد داشتھ شدهشناسایي مبالغ تھاتر یبراقانوني  حق .الف

 ییدارا ھمزمانتسویھ  و افتیباز ای ،مبناي خالص بر تسویھ قصد .ب
 .باشد داشتھ را بدھيو 

 جداگانھ ،جاري مالیات بدھیھاي و اییھادار با وجود اینکھ .72
 ،مالي وضعیت صورت در اما ،شودمي گیرياندازه و شناسایي

استاندارد  در كھبا معیارھایی مشابھ  یھاطبق معیار
 شده نییتعھاي مالي ابزار براي ۳۲ یحسابدار الملليبین
در صورتی  بطور معمول، ،تجاري واحد. گرددمي تھاتر است،
بدھي  باتھاتر دارایي مالیات جاري  یبراقانوني  حقاز 

 درآمد بر لیاتما بھ مربوطكھ  برخوردار استمالیات جاري 
 ازهاج مالیاتيمرجع د و نباش مالیاتي مرجع یکشده توسط وضع
 صورت بھ را مالیات افتیدرواحد تجاري پرداخت یا  ددھ

 .دھد انجام کجایو  خالص

 مالیات دارایيتنھا در صورتی مالي تلفیقي،  صورتھاي در .73
جاري واحد  مالیات بدھي با گروه در تجاري واحدیک جاري 

مورد  تجاري یھاواحد کھ شودمي تھاتر گروه در تجاري دیگر
مبلغ خالص  یکجاییا پرداخت  دریافت یبرا قانوني حق نظر،
 مزبور خالص مبلغباشد کھ  اینقصد آنھا و  دنباش داشتھرا 
 ھمزمانرا  دھيب و دارایي یا ندكنیا دریافت  پرداخترا 

 .بازیافت و تسویھ نمایند

انتقالي  مالیات بدھیھاي و داراییھا دیبا یدر صورت تنھاتجاري  واحد .74
 :کھ كند تھاتررا 

 دھیھايب وجاري  مالیات داراییھاي تھاتر یبراقانوني  حق .الف
 وجاري داشتھ باشد؛  مالیات

مربوط  ،انتقالي مالیات بدھیھاي و یانتقال اتیمال یداراییھا .ب
ھر  یبرا ،مالیاتي مرجعیک توسط  شدهوضع درآمد بھ مالیات بر

 یك از موارد زیر باشد:

 یا مالیات؛ مشمول تجاري واحد ھمان .۱

 ھر در دارندكھ قصد  متفاوتتجاري مشمول مالیات  ھايواحد .۲
 بااھمیت مبالغ رودمي انتظار كھ آتي ھایدوره یک از
تسویھ  ایبازیافت  یانتقال مالیات داراییھاي ای بدھیھا
خالص  یمبنا بر رامالیات جاري  یھاییو دارا بدھیھاشود، 

داراییھا و تسویھ بدھیھا را  افتیبازیا  ،تسویھ كنند
 .ھمزمان انجام دھند

برگشت  نديبزمان یلیتفص برنامھاجتناب از نیاز بھ  براي .75
 ندكمي ملزم را تجاري واحد استاندارد این ،یموقت تفاوت ھر



 12 حسابداری یالمللنیب استاندارد
 درآمد بر اتیمال

41 
 

 مالیات بدھيدارایي مالیات انتقالي را با  تنھا در صورتی
مربوط  کھ كند تھاترمشمول مالیات  ريتجا واحد انتقالي

باشند و واحد  مالیاتيیک مرجع توسط  شدهبھ مالیات وضع
مالیات  ھایبدھی و ھاتھاتر دارایی یبراتجاري حق قانوني 
 جاري داشتھ باشد.

 یبرانادر، ممكن است واحد تجاري حق قانوني  طیشرا در .76
ھاي برخي دوره در خالص تسویھآن، قصد  وداشتھ باشد  تھاتر
 یليتفصزمانی  برنامھ ،نادر طیشرا این در. باشد محدود
 كھمشخص کند قابل اتكایي  بطور تا باشدالزامی  است ممکن
 در ،انتقالي واحد تجاري مشمول مالیات مالیات بدھيآیا 

 مشمول تجاري واحد انتقالي مالیات دارایي كھاي ھمان دوره
تجاری مالیات توسط واحد  پرداختدر  كاھش موجب دیگر مالیات
پرداختھاي در موجب افزایش  شده است،مالیات دوم  مشمول
 یا خیر. شودمی مالیات
 مالیات ھزینھ

 عادي فعالیتھاي زیان یا سود بھ مربوط مالیات) درآمد( ھزینھ

باید  ،زیان فعالیتھاي عادي ای) مالیات مربوط بھ سود درآمدھزینھ ( .۷۷
زیان و  یاسود  (ھای)صورت دردوره بخشي از سود یا زیان  عنوانبھ 

 .شود ارائھ جامعو زیان سایر اقالم سود 

 ]شد[حذف  .الف77
 یخارجمالیات انتقالي  یھاییدارا یا ھایبدھبھ  مربوط مبادلھ تفاوتھاي

کند کھ برخی مقرر می، ۲۱ حسابداري الملليبین استاندارد .78
 شناسایی شود بھ عنوان درآمد یا ھزینھ ،مبادلھ تفاوتھاي

چھ مواقعی باید در  دراین تفاوتھا  كھکند تعیین نمی اما
در مواردی اساس،  این بر. شود ارائھ جامع زیان و سود صورت
 یا داراییھای بدھیھامربوط بھ  مبادلھ تفاوتھايکھ 

شناسایی صورت سود و زیان جامع  در یخارجمالیات انتقالي 
) درآمدبھ عنوان ھزینھ (ممکن است  ییتفاوتھا چنین ،شودمی

شیوه  اینمشروط بر اینکھ  بندي شودمالیات انتقالي طبقھ
ین شیوه دتریمفكنندگان صورتھاي مالي براي استفاده ارائھ
 .باشدارائھ 

 افشا

 .دباید جداگانھ افشا شو ،مالیات) درآمد( ھزینھ عمده اجزاي .79

شامل موارد زیر  تواندیم ،مالیات) درآمد( ھزینھ اجزاي .80
 باشد:

 جاري؛ مالیات) درآمد( ھزینھ .الف
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 جاري مالیات بابت دورهطی  شدهشناسایي تعدیل ھرگونھ .ب
 قبل؛ ھايدوره

انتقالي مربوط بھ ایجاد  مالیات) درآمد( ھزینھ مبلغ .پ
 ؛یبرگشت تفاوتھاي موقت و

 غییرانتقالي مربوط بھ ت مالیات) درآمد( ھزینھ مبلغ .ت
 یا وضع مالیاتھاي جدید؛ مالیات نرخھاي در

 ،نشده قبلیشناسایی مالیاتی ناشي از زیان یایمزا مبلغ .ث
 دوره نشدهشناسایي یموقت ھایتفاوت یا مالیاتي اعتبار
استفاده  جاري مالیاتھزینھ كاھش  براي کھ پیشین

 ؛شودیم

، نشده قبلیشناسایی مالیاتی مبلغ مزایای ناشي از زیان .ج
دوره نشده شناسایي یموقت ھایمالیاتي یا تفاوت اعتبار
استفاده  انتقالیمالیات ھزینھ کھ براي كاھش  پیشین

 شود؛می

یا برگشت كاھش  ،كاھش از ناشي انتقالي مالیات ھزینھ .چ
 ؛ و٥٦دارایي مالیات انتقالي طبق بند  ،یقبل

 آن دستھ از مربوط بھ مالیات) درآمد( ھزینھ مبلغ .ح
 طبق كھ اشتباھات و حسابداري ھايرویھ در تغییر

بھ دلیل اینکھ ، ۸المللي حسابداري استاندارد بین
با تسری بھ گذشتھ بھ حساب منظور  توان آنھا رانمي
 .شوندلحاظ میسود یا زیان دوره  در کرد،

 :شوند افشا جداگانھ باید نیز زیر موارد .۸۱

یات مجموع .الف قالي و جاري مال  بطور کھ یاقالم بھ مربوط انت
ستق ستانکار بھ  میم شده حقوقبدھکار یا ب  اندمالکانھ منظور 
 ؛مراجعھ شود)  الف٦۲ بند(بھ 

 ســــایر یک از اجزایمربوط بھ ھر  درآمد بر مالیات مبلغ .بالف
المللي و اســتاندارد بین ٦۲جامع (بھ بند  و زیان ســود اقالم

 شود). مراجعھ) ۲۰۰۷سال  در نظر شده(تجدید ۱حسابداري 

 ]شدحذف [ .ب

 ھبو سود حسابداري  مالیات) درآمد( ھزینھ بین ارتباط توضیح .پ
 :زیر شكل دو ھر یا یك

 ضرب اصلو ح مالیات) درآمد( ھزینھ بین عددي قیتطب صورت .۱
 زین و ،اعمال قابل مالیات) ھاي(نرخ در حســابداري ســود

 قابل اعمال؛ یا مالیات) ھاي(افشاي مبناي محاسبھ نرخ

و نرخ  مالیات مؤثر نرخ میانگین بینعددي  قیتطب صـــورت .۲
نرخ محاســـبھ افشـــاي مبناي  و نیزمالیات قابل اعمال، 

 قابل اعمال؛  مالیات
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ضیح .ت سھ با  مالیات) ھاي(نرخ در تغییر تو قابل اعمال در مقای
 حسابداري قبل؛ دوره

کاھنده  یموقت تفاوتھاي) وجود رتصودر ،انقضا تاریخ(و  مبلغ .ث
 مالیاتي اعتبارھایو  نشدهاستفاده یاتیمالزیانھاي  مالیات،

 براي آنھا دارایي ،مالي وضــعیت صــورت در كھ نشــدهاســتفاده
 ؛شودمیانتقالي شناسایي ن اتیمال

 ھايواحدگذاري در مربوط بھ سرمایھ یموقت ھايتفاوت مبلغ جمع .ج
منافع در  واحدھای تجاری وابســـتھ و شـــعب و ،فرعيتجاری 

شارکتھا سایي انتقالي اتیمال یبدھیھا آنھا براي كھ، م  شنا
 ؛شود) مراجعھ 39 (بھ بند است نشده

و در ارتباط با ھر نوع  ،یھر نوع تفاوت موقت ارتباط با در .چ
یان فاده ز یاتي اســـت ــــدهمال ھایو  نش بار یاتي اعت  مال

 :نشدهاستفاده

سایي مالیات بدھیھاي و داراییھا مبلغ .۱ شنا  شدهانتقالي 
 شده؛ارائھ دورهصورت وضعیت مالي براي ھر  در

در  شــدهشــناســایي انتقالي مالیات ھزینھ یا درآمد مبلغ .۲
 در تغییر از ،مبلغ، در صورتي كھ این دوره زیان یاسود 
سایي مبالغ ضعیت صورت در شدهشنا شخیص  ،مالي و قابل ت

 باشد؛ن

 مربوط بھ: مالیات ھزینھ شده،متوقف عملیات ارتباط با در .ح

 و توقف؛ زیان یا سود .۱

صل از فعالیتھاي عادي عملیات متوقف سود .۲ شده یا زیان حا
یــک از  ھربرای  متنــاظرھمراه بــا مبــالغ  دوره،طی 
 .شده استگذشتھ کھ ارائھ  ھایدوره

سود  مالیات آثار مبلغ .خ سبر درآمد  سھامداران واحد  یمیتق بھ 
پیشنھاد  ،صورتھاي مالي براي انتشار دییأتاز  شیپتجاري كھ 

صـــورتھاي مالي  در يبھ عنوان بدھ اما اســـت یا اعالم شـــده
 .استشناسایي نشده 

 کنندهلیتحصـــ واحد در آنواحد تجاري  کھ تجاري تركیب اگر .د
جب قالي  يدارایتغییر در مبلغ  اســــت، مو یات انت مال

سایی صیل از پیششده شنا  ،)شود مراجعھ ٦۷ بند(بھ  شود تح
 مبلغ آن تغییر؛ و

ــ انتقالي مالیات یایمزا اگر .ذ ــدهلیتحص در تركیب تجاري در  ش
سایي  شنا صیل  شدتاریخ تح شده با صیل  خیتارز پس ا اما ن تح

سایي صیفت)، شود مراجعھ ٦۸ بند(بھ  شود شنا  ایرویداد  و
شرایطي كھ  تغییر سایی در  شنا انتقالي  مالیات یایمزاموجب 

 .شده است

شواھد و انتقالي مالیات دارایي مبلغ تجاري واحد .۸۲ شتیبان ماھیت   پ
 :كھ كند افشا در صورتی باید آن را ساییشنا

 ســـودھايمازاد بھ  ،انتقالي مالیات دارایياســـتفاده از  .الف
 یموقت تفاوتھاي برگشت از ناشيھای سود برمشمول مالیات آتي 
 و ؛باشد داشتھ یبستگ ،مشمول مالیات موجود
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حد .ب جاري وا كھ  مقرراتیدر حوزه  ،قبلی یا جاري دوره در ت
اســت، متحمل زیان شــده  مربوط دارایي مالیات انتقالي بھ آن

 باشد.
آثار واحد تجاري باید ماھیت  الف،٥۲ بند در شدهتوصیفشرایط  در .الف۸۲

ـــود پرداخت از كھرا  درآمد بر مالیاتبالقوه  ـــ ھایس  بھ یمیتقس
این، واحد تجاري  برافزون  .، افشــا کندشــودمي ناشــي ســھامداران

 قابلدر عمل را كھ  درآمد مالیات بربالقوه  آثارباید مبالغ 
در عمل قابل  كھبالقوه مالیات بر درآمدي  آثاروجود و  استتعیین 
 .كند افشا یست راتعیین ن

 ]شد[حذف  .83

كنندگان استفاده ،)پ(81 بندمندرج در  افشايالزامات  .84
) درآمد( زینھھ ارتباط بیناینکھ درک  درمالي را  صورتھاي
بھ درک و غیرعادی است یا خیر  سود حسابداري و مالیات
 .کندیمکمک  ،در آینده ارتباطاین  بر اثرگذار مھمعوامل 
و سود حسابداري ممكن  مالیات) درآمدبین ھزینھ ( ارتباط
 یھایمعاف از مالیات، ھزینھ درآمدمانند  از عواملیاست 

کاھنده  )یاتیمال انی(ز اتیمال مشمول سود نییتع در کھ
 ايھنرخ اثر و مالیاتيزیانھاي  اثر ،باشندمالیات نمی

 .پذیرد خارجي تأثیر مالیات
و سود  مالیات) درآمدبین ھزینھ ( ارتباطتوضیح  برای .۸٥

قابل اعمالي  مالیات نرخاز حسابداري، واحد تجاري 
ترین اطالعات را براي داركھ معني نمایدمی استفاده
 ،اغلب .کندكنندگان صورتھاي مالي فراھم استفاده

محل استقرار  كشوردر ترین نرخ، نرخ مالیات داخلي دارمعني
براي  شدهاعمالمالیات  نرخمجموع  كھ است، واحد تجاری

 محلي یھامالیات برايشده اعمالنرخھاي  با مالیاتھاي ملي
بر مبناي سطح مشابھي از سود  اساساً این نرخھا كھ  ،باشدمی

 نیا با. دنشومي محاسبھ) مالیاتيمشمول مالیات (زیان 
فعالیت  مقرراتیبراي واحد تجاري كھ در چندین حوزه  وجود،

 با شدهتھیھ نھجداگا یقھایتطب تجمیعممكن است  کند،می
 دارترمعني، مقرراتیحوزه  ھردر داخلي  نرخ از استفاده

 مالیاتي نرخ انتخاب چگونھ كھ دھدمي نشان زیرباشد. مثال 
 گذارد.مي اثرعددي  قیتطبصورت بر ارائھ  ،اعمال قابل
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 85 بند بھ مربوط مثال

ــال ــابداری واحد تجاری، ۲x۱۹ درس ــود حس حوزه  در، س
 :1x19 سالدر ( ۱ر٥۰۰، معادل خود (كشور الف) مقرراتی

: 1x19ســـال در ( ۱ر٥۰۰، معادل ) و در كشـــور ب۲ر۰۰۰
ست)500 شور الف، ا شور ب و در %۳۰ . نرخ مالیات درك  ك
ــور ۲۰ ــت. در كش در ( ۱۰۰ھایی معادل ھزینھ ،الف% اس

صد یبرا) ۱x۱۹ :۲۰۰سال  کاھنده مالیات  ،مالیاتي مقا
 .باشدنمی
ــورت نمونھ کی ادامھ، در ــده  ارائھداخلي  نرخ مالیات با قیتطب ص ش
 :است
  ۱x۱۹  ۲x۱۹ 

 ۳ر۰۰۰  ۲ر٥۰۰  حسابداري سود
 ۹۰۰  ۷٥۰  %۳۰ داخلي نرخ با مالیات

یاتياثر نھ مال ــــد یبرا کھ یھایھزی قاص  م
 باشدینم اتیمال کاھنده ،یاتیمال

 ٦۰  ۳۰ 

 )۱٥۰(  )٥۰(  ب كشور در ترنییپا مالیات یھانرخ اثر
 ۷۸۰  ۷٦۰  مالیات ھزینھ

ـــورت کیاز  یانمونھ ادامھ، در ـــودیم ارائھ قیتطب ص  قیطر از کھ ش
ست. در  ھیتھ ،ملي مقرراتی حوزه ھر جداگانھ یقھایتطب عیتجم شده ا

جاري و نرخ  حد ت یات داخلي وا مال فاوت بین نرخ  این روش، اثر ت
ـــایردر  یداخلمالیات  مجزا در  یبھ عنوان قلم ،مقرراتیھاي حوزه س

ض ،(ت)۸۱بند  الزام طبقشود. ظاھر نمي ق،یتطب صورت  حیبھ منظور تو
 کھ واحد باشد الزم است ممكن ات،یمال اعمال قابل(ھاي) نرخدر  رییتغ

سود مالیات، نرخھاي در بااھمیت یراتیتغ تأثیر یتجار ھاي یا تركیب 
 .دینما انیرا ب مختلف مقرراتیھاي در حوزه شدهکسب
 ۳ر۰۰۰  ۲ر٥۰۰  حسابداري سود

یات ناي بر مال ھاي مب بل داخلي نرخ  قا
 كشور ھر بھ مربوط یسودھا یبرا اعمال

 ۷۰۰  ۷٥۰ 

 مقاصـــد یبرا کھ یھایھزینھ یاتیمال اثر
 نیست اتیمال کاھنده ،یاتیمال

 ٦۰  ۳۰ 

  ۷۸۰  ۷٦۰  مالیات ھزینھ
) درآمد( ھزینھبرابر است با  مالیات مؤثر نرخمیانگین  .۸٦

 بر سود حسابداري. میتقس مالیات

 نشدهانتقالي شناسایي مالیات بدھیھاي مبلغ محاسبھ اغلب .87
و  شعب ،فرعي یتجارھاي در واحد گذاريسرمایھ از ناشي

عملي غیر ،مشارکتھادر  منافعوابستھ و  یتجار یواحدھا
این استاندارد  ،نیبنابرا). شود مراجعھ ۳۹(بھ بند  است

 تفاوتھاي مبلغ مجموعواحد تجاري را ملزم بھ افشاي 
افشاي بدھیھاي مالیات انتقالي  اما كندمي اساسی یموقت
 در تجاري ھايواحد بھ ،وجود نیا با. کندینم یالزامرا 

 مالیات بدھیھاي مبلغ شودیم ھیتوص ،باشد عملي كھ مواردي
 است ممکنزیرا  کنند افشا را نشدهانتقالي شناسایي

 مفید را یاطالعات نیچن ،كنندگان صورتھاي مالياستفاده
 .بدانند
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 آثارماھیت  کندیمواحد تجاري را ملزم  الف۸۲ بند .الف87
بھ  یتقسیم پرداخت سود از کھ را یمالیاتبالقوه 

 ویژگیھاي تجاري واحد. کند افشا ،شودمي جادیاسھامداران 
 مبلغ بر اثرگذار عوامل و درآمد بر مالیات سیستمھاي مھم
 .کندیمرا افشا  یتقسیمسود  بالقوه یاتیمال آثار

 یناش یمالیات بالقوه آثار مبلغ کلمحاسبھ  ،مواقع برخي .ب87
 این. ستا عمليریغ ،سھامداران ھب یقسیمتپرداخت سود  از

واحد تجاري تعداد  كھدارد  وجودزماني  ،براي مثال ،مورد
حتي  ،وجوددارد. با این  یخارج فرعي یتجارزیادي واحد 

 یسادگ بھ است ممکنکل،  مبلغاز  ییبخشھا ،یطیشرادر چنین 
ممكن است  ،در گروه تلفیقي ،مثال براي. باشدقابل تعیین 

مالیات  ،آن فرعي یتجار ھايواحد یبرخو  اصلي یتجار واحد
 پرداختباالتر  ییھانرخ بارا  نشدهتقسیم سود درآمد بر

آتي  میتقسی ھايسود پرداخت در كھ مبلغي از و کرده باشند
یم استردادسھامداران از محل سود انباشتھ تلفیقي  بھ
 افشا استردادمبلغ قابل  حالت،این  در باشند. مطلع ،شود
 آثار وجودباشد،  یکھ عمل یصورت در ،تجاري واحد .شودمي

عملي است را افشا کھ تعیین آن غیر یگرید یاتیمال بالقوه
 در ،اصلي یتجارصورتھاي مالي جداگانھ واحد  در. کندیم

سود  ھب بالقوه، یاتیمال آثارھرگونھ  افشايصورت وجود، 
 .استمربوط  اصلي یتجارانباشتھ واحد 

 بندمندرج در  یافشـــاھا ارائھ بھ ملزم کھتجاري  واحد .پ87
ست الف۸۲ ست ممكن ،ا شاھا ارائھ بھ ملزم ا مربوط بھ  یاف

ھاي گذاري در واحدســـرمایھ با مرتبط یموقت ھايتفاوت
ستھ  یتجار یو واحدھا شعب ،فرعي یتجار منافع در  ایواب

 این تجاري واحد ،یموارد نیچن در. باشــد زین مشــارکتھا
 افشـــا الف۸۲ بند طبق کھ یاطالعات تعیین در را موضـــوع

واحد تجاري ممكن  ،مثال براي. گیردمي نظر در ،شـــودیم
مرتبط با  یموقت تفاوتھاي مبلغ کلافشــاي  بھملزم اســت 

 ،آن براي كھشــود  فرعي یتجارھاي گذاري در واحدســرمایھ
مالیات انتقالي شـــناســـایي نشـــده اســـت (بھ  یھابدھی
ـــود مراجعھ (ج)۸۱بند ـــبھ مبالغ بدھی اگر). ش  یھامحاس

سایي مالیات انتقالي شدهشنا شد غیر ن  ۸۷ بند(بھ عملي با
ـــود مراجعھ ـــت  ممكن ،)ش ھاي ارتباط با این واحد دراس
 كھ یتقسیم سود یاتیمال بالقوه آثار مبالغفرعي،  یتجار
 .باشدداشتھ  وجود ،ستین عملي آن تعیین

یا دارایی احتمالی احتمالي  دھيبتجاري ھرگونھ  واحد .۸۸
المللي حسابداري بھ مالیات را طبق استاندارد بین مربوط

. كندمي افشا احتمالي ھايییدارا و یاحتمال یبدھیھا ذخایر، ۳۷
ممكن  داراییھای احتمالیو  احتمالي بدھیھاي ،مثال براي
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 .ناشی شودمالیاتي  راجعم با نشدهحل اختالفات ازاست 
در مواردي كھ تغییر در نرخھاي مالیاتي یا  ،ھمچنین

یا اعالم  تصویبدوره گزارشگری از  پس ،قوانین مالیاتي
تغییرات بر  نیابااھمیت  اثرواحد تجاري ھرگونھ  شود،

افشا  راداراییھا و بدھیھاي مالیات جاري و انتقالي 
 پس ھايرویداد ۱۰المللي حسابداري استاندارد بین بھ( كندمي

 .)شود مراجعھ گزارشگري دوره از
 اجرا تاریخ

اول  ازکھ  ییھادوره یمال یصورتھا یابر ،استاندارد نیا .۸۹
 استثنای بھشود، شروع میاز آن  پس ای 1998سال  ھیژانو

 اگر. استاالجرا الزم ،تعیین شده است ۹۱كھ در بند  مواردي
صورتھاي مالي  یبراواحد تجاري این استاندارد را 

 شودشروع می 1998سال  ھیاز اول ژانو قبلکھ  ییھادوره
این  افشا کند کھباید این موضوع را  بکار گیرد،

 ۱۲المللي حسابداري استاندارد را بھ جاي استاندارد بین
 كارب ،۱۹۷۹ سال شده درتصویب ،درآمد بر مالیات حسابداري
 .است گرفتھ

المللي حسابداري جایگزین استاندارد بین ،استاندارد این .۹0
 .شودمي ،۱۹۷۹سال  شده درتصویب، درآمد بر مالیات حسابداري ۱۲

 ب،۸۷ الف،۸۷ الف،8۲ ،(خ)۸۱ الف،٦٥ ب،٥۲ الف،52 یھابند .۹۱
 1ساالنھ صورتھاي مالي یبرا ،٥۰ و ۳ ھايبند حذف و پ۸۷

یا  ۲۰۰۱ سال ژانویھ اولاز كھ  استاالجرا الزم ھاییدوره
توصیھ پیش از موعد  كارگیريب .شودیم شروعپس از آن 

صورتھاي مالي را تحت  ،موعد از پیش بكارگیري اگر. شودمی
تأثیر قرار دھد واحد تجاري باید این موضوع را افشا 

 كند.

سال  در شده(تجدیدنظر  ۱ حسابداري الملليبین استاندارد .۹۲
ھاي استاندارد کل مورد استفاده در اصطالحات ،)۲۰۰۷
بر این،  افزونرا تغییر داد.  ليالمللي گزارشگري مابین
را  ۸۱و  ۷۷ پ،68، ٦٥، ٦۳، ٦۲، ٦۰، ٥۸، ٥۲، ۳۳ ھايبند

 الف77و  الف62 الف،61ھاي بند ورا حذف  ٦۱بند  ، اصالح
را براي  اصالحاتاین  باید تجاري واحد. کردرا اضافھ 

یا پس از  ۲۰۰۹ سالاز اول ژانویھ  کھ ایھای ساالنھدوره
اگر واحد تجاري استاندارد  .ردیگ بکار شود،یم شروعآن 
) را ۲۰۰۷ سالدر نظر شده (تجدید ۱المللي حسابداري بین

                                                      
صورتھاي « بھ، 1998شده در سال توجھ بھ تاریخھای اجرای پذیرفتھ ، با91 بنددر  .1

بھ  ،۸۹ بنددر برخوردار است.  یترحیصر انیب ازشود کھ اشاره می» ایمالي ساالنھ
 .شوداشاره می» صورتھاي مالي«
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 دوره آن باید براي اصالحاتاین گیرد،  كاربپیش از موعد 
 .داعمال شو

المللي تاریخ اجراي استاندارد بین ازباید  ٦۸ بند .93
 یبرا، )۲۰۰۸ سالدر نظرشده (تجدید ۳ یمال یگزارشگر

 در شدهتحصیلمالیات انتقالي  ھایشناسایي دارایی
 .شود گرفتھ بكاربا تسری بھ آینده  ،تجاري ھایتركیب

 شناختھاي مالیاتي، معیار یایمزاكھ  صورتيدر بنابراین، .۹٤
 تاریخ از پس و ندنك احراز راتاریخ تحصیل  در گانھجدا

 حسابداري روشتجاري نباید  ھايواحد شود، شناسایي تحصیل
در  ایمزامگر اینكھ  ،ندنتعدیل ك را یقبل تجاري تركیب

 جدید اطالعات از یناشو  شودگیري شناسایي دوره اندازه
 .دباششرایط موجود در تاریخ تحصیل  و تھایواقع درباره
باید در سود یا زیان  ،شدهمالیاتي شناسایي یایمزا سایر
خارج از سود  ،این استاندارد الزام در صورت (یا دوره

 .دشناسایي شو )دوره یا زیان

 شدهنظر (تجدید ۳المللي گزارشگري مالي بین استاندارد .۹٥
 الف۳۲ ھايبند و اصالحرا  ٦۷و  ۲۱ھاي بند ،)۲۰۰۸ سالدر 
. واحد تجاري باید این کردرا اضافھ  )ذ( و )د(۸۱ و

 سال از اول ژانویھ کھ ایساالنھ یھادورهتغییرات را براي 
 واحد اگر .گیرد كارب شود،یم شروع یا پس از آن ۲۰۰۹
 نظر(تجدید ۳ مالي گزارشگري الملليبین استاندارد تجاري
باید این  گیرد، بكارپیش از موعد  را )۲۰۰۸ سالدر شده 

 .کند عمالا براي آن دوره را اصالحات

االجرا نشده است و دارد کھ ھنوز الزم یبند اشاره بھ اصالحات نیا[ .96
  ]درج نشده است. شیرایو نیدر ا ن،یبنابرا

و  است نشده االجراالزم ھنوز کھ دارد یاصالحات بھ اشاره بند نیا[ .97

 ]منظور نشده است. شیرایو نیدر ا ن،یبنابرا

و مثالھاي  ۱۰تغییر یافت، بند  الف٥۱ بھ ٥۲ بند شماره .۹۸
و مثالھاي  پ٥۱ و ب٥۱ یھاو بند شد اصالح الف٥۱بند  از پس
 مالیات انتشاربا  ۹۹و  ث٥۱ و ت٥۱و بندھاي  از آن پس

 ،۲۰۱۰سال دسامبر در اصلي یھادارایی افتیباز :انتقالي
 یھادورهبراي  را اصالحاتاضافھ شد. واحد تجاري باید این 

 شروع آنپس از  یا ۲۰۱۲ سال ژانویھ اول از کھ یاساالنھ
پیش از موعد مجاز است. اگر  كارگیريب. دگیر بكار ،دشویم

 باید گیرد، كارب موعد از شیپرا  اصالحات نیاواحد تجاري 
 افشا نماید. ار موضوع این

 ،مشارکتھا ۱۱المللي گزارشگري مالي بین استاندارد .الف98
، ۲٤ ،)ث(۱8، ۱٥، ۲ ھايبند ،۲۰۱۱ سال مي در منتشرشده
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. کرد اصالحرا  پ۸۷ و ۸۷ ،)ج(۸۱، ٤٥ تا ٤۳، ۳۹، ۳۸
بكارگیري  ھنگامرا  اصالحاتواحد تجاري باید این 

 اعمال كند. ۱۱المللي گزارشگري مالي استاندارد بین

استاندارد  اصالحات( جامع انیو ز سود اقالم سایراجزای  ارائھ .ب۹۸
، ۲۰۱۱ سال ژوئن در دهشمنتشر)، ۱المللي حسابداري بین

تجاري  دواح. کردرا حذف  الف77و بند  اصالحرا  ۷۷بند 
 استاندارد كارگیريب ھنگام را اصالحاتباید این 

 ،۲۰۱۱ سال ژوئنشده در ، اصالح۱ حسابداري الملليبین
 .دینما اعمال

المللي (اصالحات استاندارد بین یگذارھیسرما واحدھای تجاری پ.۹۸
المللی گزارشگری ، استاندارد بین10گزارشگری مالی 

)، 27المللی حسابداری و استاندارد بین 12مالی 
پ را اصالح 68و  58، بندھای 2012منتشرشده در اکتبر سال 

ھای کرد. واحد تجاری باید این اصالحات را برای دوره
یا پس از آن اجرا  2014 ای کھ از اول ژانویھ سالساالنھ

 واحدھای تجاریشود بکار گیرد. بکارگیری پیش از موعد می
اگر واحد تجاری این اصالحات را  .است مجاز یگذارھیسرما

پیش از موعد بکار گیرد، باید ھمزمان، تمام اصالحات 
 را اعمال نماید. یگذارھیسرما واحدھای تجاریمندرج در 

شاره[ .ج98تا  ت۹۸ صالحاتی دارد کھ ھنوز الزم این بند ا شدهبھ ا  االجرا ن

 ]نشده است. درجو بنابراین، در این ویرایش  است

  مباحث جاریتفاسیر  كمیتھ 21 تفسیر یکنارگذار

 ،پایھ یھادارایی افتیبازانتقالي:  مالیاتتوسط  شدهایجاد اصالحات .۹۹
 كمیتھ 21 تفسیر نیگزیجا، ۲۰۱۰سال  دسامبردر  منتشرشده
 یھادارایی افتیباز درآمدـ بر الیاتممباحث جاری تفاسیر 

 ود.شیم ،شده ارزیابي تجدید ناپذیراستھالك
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