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المللی کمیتھ تفاسیر استانداردھای بین 7تفسیر 
 گزارشگری مالی

 المللیبین استاندارد طبق ارائھ تجدید رویکرد بکارگیری
 حاد تورم با اقتصادھای در مالی گزارشگری 29 حسابداری
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 المللی گزارشگری مالیبین استانداردھای کمیتھ تفاسیر 7تفسیر 

 29المللی حســابداری بکارگیری رویکرد تجدید ارائھ طبق استاندارد بین
 تورم حاد باگزارشگری مالی در اقتصادھای 

 ارجاع

 مالیات بر درآمد 12المللی حسابداری استاندارد بین •

گزارشگری مالی در  29المللی حسابداری استاندارد بین •
 تورم حاد بااقتصادھای 

 پیش زمینھ

درباره نحوه بکـارگیری الزامـات اسـتاندارد این تفسیر  .1
در دوره گزارشــگری کــھ واحــد  29المللــی حســابداری بین

تـورم حـاد در اقتصـاد   1دھددر آن دوره تشخیص می تجاری
در شــرایطی کــھ آن  وجــود دارد آنواحــد پــول عملیــاتی 

اقتصاد در دوره گذشـتھ تـورم حـاد نداشــتھ اسـت، و در 
المللــی نتیجھ صورتھای مالی خود را طبق اسـتاندارد بین

 دھد.کند، رھنمود ارائھ میتجدید ارائھ می 29حسابداری 
 مسائل

شـود، پرسشھایی کھ در این تفسیر بــھ آنھـا پرداختــھ می .2
 از:  عبارتند

گیری جاری شده برحسب واحد اندازهتعیین”... الزام  .الف
ــگری ــان دوره گزارش ــد  “در پای ــتاندارد  8در بن اس

ــابداری بین ــی حس ــن 29الملل ــارگیری ای ــام بک ، ھنگ
 ی، چگونھ باید تفسیر شود؟راستاندارد توسط واحد تجا

واحد تجاری چگونھ باید اقالم مالیات انتقالی ابتدای  .ب
شده بـھ حســاب ارائھ دوره را در صورتھای مالی تجدید

 منظور کند؟
 اجماع

در آن دوره تشــخیص در دوره گزارشگری کـھ واحــد تجـاری  .3
وجـود  آنتورم حاد در اقتصاد واحد پول عملیـاتی  دھدمی

در دوره گذشتھ تورم حـاد  دارد در شرایطی کھ آن اقتصاد
نداشتھ اسـت، واحـد تجـاری بایـد الزامـات اسـتاندارد 

ای بکار گیرد کھ گویی گونھرا بھ 29المللی حسابداری بین
تورم حاد بوده است. بنابراین، در  ارایاقتصاد ھمواره د

شده بھ بھـای تمـام گیریاط با اقالم غیرپولی اندازهارتب
شده تاریخی، صورت وضـعیت مــالی ابتـدای دوره در آغـاز 
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شده در صورتھای مالی باید بھ منظـور نخستین دوره ارائھ
اند ز تاریخی کھ داراییھا تحصیل شـدهانعکاس اثر تورم ا

 قبـلو بدھیھا تا پایان آن دوره گزارشـگری تحمــل یـا ت
اند، تجدید ارائھ شود. در مورد اقالم غیرپولی کھ در شده

ه بــھ مبــالغ جــاری در صــورت وضــعیت مــالی ابتــدای دور
 روبھ حساب منظــتحصیل یا تحمل تاریخھایی غیر از تاریخ 

کننده اثر تورم از منعکس باید اند، این تجدید ارائھشده
تاریخھای تعیــین آن مبـالغ دفتـری تـا پایـان آن دوره 

 .باشد یرگزارشگ

در پایان دوره گزارشگری، اقــالم مالیــات انتقـالی طبـق  .4
ـــتاندارد بین ـــابداری اس ـــی حس ـــایی و  12الملل شناس

ت انتقالی شود. با وجود این، ارقام مالیاگیری میاندازه
ابتدای آن دوره گزارشگری باید بـھ  در صورت وضعیت مالی
 شرح زیر تعیین شود: 

واحد تجاری اقالم مالیات انتقالی را پس از تجدیـد  .الف
اقـالم غیرپــولی در تـاریخ  اســمیارائھ مبالغ دفتری 

صورت وضعیت مالی ابتدای آن دوره گزارشگری با اعمال 
ــق اســتاندارد گیری در آن تــاریخواحــد انــدازه ، طب

 کند.گیری میاندازهتجدید  12المللی حسابداری بین

 قسمتشده طبق گیریاقالم مالیات انتقالی تجدید اندازه .ب
گیری از تـاریخ واحـد انـدازه در (الف)، بابت تغییر

صورت وضعیت مالی ابتدای آن دوره گزارشگری تا پایان 
 شود.آن دوره گزارشگری تجدید ارائھ می

(الـف) و (ب) را در تجدیــد  قسمتھایواحد تجاری رویکرد 
ارائھ اقالم مالیات انتقالی در صورت وضعیت مالی ابتدای 

شده در صورتھای مـالی ای ارائھھای مقایسھھر یک از دوره
شــده بــرای دوره گزارشــگری کــھ در آن تجدیــد ارائھ
گیــرد، را بکــار می 29المللــی حســابداری استاندارد بین

  دھد.استفاده قرار میمورد 

واحد تجاری پس از تجدید ارائھ صـورتھای مـالی، تمـام  .5
ارقام متناظر در صورتھای مـالی دوره گزارشـگری بعـد، 

تغییـر  اعمـالاز طریق را شامل اقالم مالیات انتقالی، 
در مـورد  تنھاگیری دوره گزارشگری بعد واحد اندازهدر 

گزارشـگری قبـل، شـده دوره صورتھای مالی تجدیـد ارائھ
 کند.تجدید ارائھ می

 تاریخ اجرا

ای ھای سـاالنھواحد تجاری باید این تفسیر را برای دوره .6
شـود می شـروعیـا پـس از آن  2006کھ از اول مارس سال 



4 

شــود. اگـر بکار گیرد. بکارگیری پیش از موعد توصیھ می
ای واحد تجاری این تفسیر را برای صـورتھای مـالی دوره

شود، بکار گیرد. می شروع 2006از اول مارس سال  قبلکھ 
 باید این موضوع را افشا کند.
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