
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المللی کمیتھ تفاسیر استانداردھای بین 21تفسیر 
 گزارشگری مالی

 عوارض
 

 

  



 المللی گزارشگری مالیبین استانداردھای کمیتھ تفاسیر 21تفسیر 

 عوارض

 ارجاع

 ارائھ صورتھای مالی 1المللی حسابداری استاندارد بین •

ھای حسـابداری، تغییـر رویـھ 8المللی حسابداری استاندارد بین •
 در برآوردھای حسابداری و اشتباھات

 مالیات بر درآمد 12المللی حسابداری استاندارد بین •

حسـابداری کمکھـای بالعـوض  20المللی حسابداری استاندارد بین •
 دولت و افشای کمکھای دولت 

افشـای اطالعــات اشــخاص  24المللــی حســابداری اسـتاندارد بین •
 وابستھ

 ایدورهگزارشگری مالی میان 34المللی حسابداری استاندارد بین •

بدھیھای احتمالی و  ،ذخایر 37المللی حسابداری استاندارد بین •
 داراییھای احتمالی

ــیر  • ــیر 6تفس ــھ تفاس ــتانداردھای کمیت ــی بین اس الملل
ـ پسـماند بدھیھای ناشی از فعالیت در یک بازار خاصگزارشگری مالی 

 تجھیزات الکتریکی و الکترونیکی

 زمینھپیش

یل کند. کمیتھ متجاری تحدولت ممکن است عوارضی بر واحد  .1
ــتانداردھای بین ــیر اس ــالی، تفاس ــگری م ــی گزارش الملل

درخواستھایی مبنی بر ارائھ رھنمـود درخصـوص حسـابداری 
، عوارض کنندهپرداختعوارض در صورتھای مالی واحد تجاری 

زمــان شناســایی بــدھی  در ارتباط با ،الدریافت کرد. سؤ
تاندارد مربــوط بــھ پرداخــت عوارضــی اســت کــھ طبــق اســ

داراییھـای  ذخـایر، بـدھیھای احتمـالی و 37المللی حسابداری بین

 شود.بھ حساب منظور می احتمالی
 دامنھ کاربرد

 مربـوط بــھنحـوه حســابداری بـدھی  این تفسیر بھ تشریح .2
اینکـھ آن بـدھی در  رپردازد، مشروط بـپرداخت عوارض می

رار قـ 37المللی حســابداری دامنھ کاربرد استاندارد بین
داشتھ باشد. ھمچنـین در ایـن تفسـیر، حســابداری بـدھی 

 قطعــیپرداخت عوارضی کھ زمانبندی و مبلــغ آن  مربوط بھ
 شود.است، تشریح می

در این تفسیر، حسابداری مخارج ناشی از شناســایی بـدھی  .3
شود. واحدھای تجاری بھ پرداخت عوارض مطرح نمی ربوط بھم

 مربوط بــھشناسایی بدھی اینکھ  دربارهگیری منظور تصمیم
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شود یــا ھزینـھ، پرداخت عوارض منجر بھ ایجاد دارایی می
 باید سایر استانداردھا را بکار گیرند.

این تفسـیر، عــوارض عبـارت اسـت از جریــان برای مقاصد  .4
 یعنــیمنافع اقتصادی کھ طبق قانون ( دارایخروجی منابع 
ی مقررات) توســط دولـت بــر واحــدھای تجـارقوانین و/یا 

 شود، بھ استثنای موارد زیر: یل میمتح

جریانھای خروجی منـابع کـھ در دامنـھ آن دستھ از  .الف
(نظیــر  گیرنــدمیکــاربرد ســایر اســتانداردھا قــرار 

مالیات بر درآمد کـھ در دامنــھ کـاربرد اســتاندارد 
 قرار دارد)؛ و  درآمدمالیات بر  12المللی حسابداری بین

 . شودمیجرایمی کھ بھ دلیل نقض قوانین وضع  .ب

شامل دولت، دستگاھھای دولتــی و سـایر نھادھـای  “دولت”
 المللی مشابھ است.محلی، ملی یا بین

گرفتھ توسط واحد تجاری بابت تحصـیل یـک پرداختھای صورت .5
، بـا دولــت خدمات طبق یـک توافـق قـراردادی یا دارایی

 کند.تعریف عوارض را احراز نمی

بکارگیری این تفسیر درخصوص بــدھیھای ناشـی از طرحھـای  .6
 ، ضرورت ندارد.ایمربوط بھ انتشار گازھای گلخانھ تجاری

 مسائل

 مربـوط بـھسـاختن حسـابداری بـدھیھای  نبھ منظور روشـ .7
 شود: پرداخت عوارض، در این تفسیر مسائل زیر مطرح می

مربـوط منجر بھ شناسایی بدھی کھ رویداد تعھدآوری  .الف
 ، چھ رویدادی است؟شودپرداخت عوارض می بھ

آیا الزام اقتصادی بھ تـداوم فعالیـت در دوره آتـی  .ب
شود باعث ایجاد یک تعھد عرفی برای پرداخت عوارضی می

فعالیـت واحـد تجـاری در آن دوره آتــی  آن کھ عامـل
 ؟خواھد بود

ایــن دارد کـھ واحـد آیا فرض تداوم فعالیت داللت بر  .پ
 تجاری تعھد فعلی برای پرداخت عوارضی دارد کھ عامــل

 فعالیت واحد تجاری در یک دوره آتی خواھد بود؟ آن

پرداخــت عـوارض در یـک  مربوط بــھآیا شناسایی بدھی  .ت
بـھ گیرد یا در برخــی شـرایط، نقطھ از زمان صورت می

 گیرد؟انجام می تدریج در طول زمان

مربوط بھ منجر بھ شناسایی بدھی  کھ وریآرویداد تعھد .ث
دستیابی بھ یک آستانھ حـداقل  در صورت پرداخت عوارض

 شود، چھ رویدادی است؟می
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پرداخـت عـوارض در  مربوط بھشناسایی بدھی  اصولآیا  .ج
ای یکسان دورهصورتھای مالی ساالنھ و گزارش مالی میان

 است؟
 اجماع

 مربـوط بــھد بـدھی رویداد تعھدآوری کھ منجر بــھ ایجـا .8
رداخــت پ موجــبفعـالیتی اسـت کـھ  ،شودپرداخت عوارض می

د. برای مثال، چنانچھ گردشده توسط قانون میعوارض تعیین
 شود، ایجاد درآمــدفعالیتی کھ منجر بھ پرداخت عوارض می

ری باشـد و محاســبھ عـوارض مزبــور در دوره جــا عملیاتی
گذشــتھ  ھــایدوره ی ازشـده در یکـدرآمد ایجاد مبتنی بر

، ایجاد درآمد مربوط بھ آن عوارضآور باشد، رویداد تعھد
در دوره جاری است. ایجاد درآمد در دوره گذشتھ عملیاتی 

 .کافی نیستبرای ایجاد تعھد فعلی الزم است اما 

برای پرداخت عوارضی کھ عامل آن فعالیت در  ،واحد تجاری .9
دی واحـد آتــی در نتیجــھ الـزام اقتصــا ھایدوره ی ازیک

تعھد عرفی تجاری بھ تداوم فعالیت در آن دوره آتی است، 
 ندارد. 

تھیھ صورتھای مالی بر مبنای فرض تداوم فعالیت بھ ایـن  .10
معنا نیست کھ واحـد تجـاری تعھـد فعلـی بـرای پرداخــت 

آتی  ھایدوره ی ازعوارضی دارد کھ عامل آن فعالیت در یک
 است. 

 بیافتدیک دوره زمانی اتفاق  چنانچھ رویداد تعھدآور طی .11
(یعنی فعالیتی کھ عامل پرداخت عوارض تعیـین شـده طبـق 

مربـوط )، بــدھی واقع شودقانون است، طی یک دوره زمانی 
شود. بـرای پرداخت عوارض بھ صورت تدریجی شناسایی می بھ

مثال، اگر رویداد تعھدآور، ایجاد درآمــد طـی یـک دوره 
عملیـاتی ایجاد درآمـد ، آنزمانی باشد، بدھی مرتبط با 
 شود.توسط واحد تجاری شناسایی می

چنانچھ تعھد پرداخت عوارض وابستھ بھ دســتیابی بـھ یــک  .12
شده در نتیجــھ آستانھ حداقل باشد، حسابداری بدھی ایجاد

 14تــا  8شـده در بنـدھای اصول مشخص طبقباید  ،آن تعھد
گـر ). برای مثـال، ا11و  8بندھای ویژه این تفسیر (بھ 

رویداد تعھدآور، دستیابی بھ یک آستانھ فعالیـت حـداقل 
یــا فــروش  عملیــاتی باشــد (نظیــر حــداقل مبلــغ درآمــد

ھنگـام  مربــوطایجادشده یا محصول تولیـد شـده)، بـدھی 
 شود.شناسایی می ،فعالیت حداقل دستیابی بھ آن آستانھ

واحد تجاری باید از اصول شناخت یکسان در گــزارش مـالی  .13
ای و صورتھای مالی سـاالنھ اســتفاده کنـد. در رهمیان دو
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ای، بـدھی مـرتبط بــا دورهنتیجھ، در گزارش مـالی میــان
 پرداخت عوارض: 

در صورتی کھ ھیچ تعھد فعلی برای پرداخت عوارض در  .الف
پایان دوره گزارشـگری میـانی وجـود نداشـتھ باشـد، 

 نباید شناسایی شود؛ و 

 پرداخت عوارض در پایان دورهچنانچھ تعھد فعلی برای  .ب
گزارشگری میانی وجود داشـتھ باشـد، بایـد شناسـایی 

 شود.

پرداخت کرده باشد اما چنانچھ واحد تجاری عوارضی را پیش .14
ھنوز تعھد فعلی برای پرداخت آن عوارض را نداشتھ باشد، 

 باید یک دارایی شناسایی کند.
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 پیوست الف

 گذارتاریخ اجرا و 

ایـن تفسـیر، شدنی این تفسیر است و ھمانند سایر بخشھای نبخش جدااین پیوست 
 االجرا است.الزم

ھـای واحد تجاری بایـد ایـن تفســیر را بـرای دوره .1الف
 شـروعیا پس از آن  2014 سال ای کھ از اول ژانویھساالنھ

شود، بکار گیرد. بکارگیری پیش از موعــد مجـاز اسـت. می
تر ای قبــلرا بـرای دورهچنانچھ واحد تجاری این تفسـیر 

 بکار گیرد، باید این موضوع را افشا کند.

ھای حسـابداری ناشـی از بکـارگیری تغییر در رویـھ .2الف
المللی حسـابداری باید طبق استاندارد بین ،اولیھ تفسیر

بـا  ھای حسابداری تغییر در برآوردھـای حسـابداری و اشـتباھاترویھ 8
 تسری بھ گذشتھ بھ حساب منظور شود.
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