
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مباحث جاریکمیتھ تفاسیر  25تفسیر 

 واحد یک مالیاتی وضعیت در تغییر -درآمد بر مالیات
آن سھامداران یا تجاری  

  



 سیر مباحث جاریاکمیتھ تف 25تفسیر 

یـک واحـد تجـاری یـا  وضـعیت مالیـاتیتغییـر در  -دمالیات بر درآمــ
 سھامداران آن

 ارجاع

 مالیارائھ صورتھای  1المللی حسابداری استاندارد بین •
 )2007شده در سال (تجدیدنظر

 رھای حسابداری، تغییرویھ 8المللی حسابداری استاندارد بین •
 در برآوردھای حسابداری و اشتباھات

 مالیات بر درآمد 12المللی حسابداری استاندارد بین •
 ھلئمس

یک واحد تجاری یـا سـھامداران  وضعیت مالیاتیتغییر در  .1
ــا و آن می ــاھش داراییھ ــا ک ــزایش ی ــق اف ــد از طری توان

بدھیھای مالیاتی، پیامدھایی برای واحد تجاری بھ ھمراه 
داشتھ باشد. این موضوع ممکن است، برای مثال، با پذیرش 

یا اوراق بھادار ابزارھای مالکانھ واحد تجاری در بورس 
. واقـع شــودواحـد تجـاری تجدید ساختار حقوق مالکانـھ 

نقــل تواند در نتیجھ ھمچنین می وضعیت مالیاتی در تغییر
صـورت  کننده بھ یـک کشـور خــارجیمکان سھامداران کنترل

گونھ رویدادھا ممکن است تــأثیر متفـاوتی بـر گیرد. این
داشتھ باشد؛ برای مثال، ممکـن اسـت  مالیات واحد تجاری

آورد یــا از دسـت واحد تجاری مشوقھای مالیاتی بھ دســت 
 بدھد یا در آینده مشمول نرخھای مالیاتی متفاوتی شود.

یک واحد تجاری یـا سـھامداران  وضعیت مالیاتیتغییر در  .2
آن ممکن است اثر فوری بر داراییھا یا بدھیھای مالیــات 
جاری واحد تجاری داشتھ باشد. این تغییر ھمچنـین ممکــن 

بـر  مالیـاتی وضــعیتاست، با توجھ بھ تأثیر تغییــر در 
یا تســویھ مبلـغ دفتـری  بازیافتمالیاتی ناشی از آثار 

افزایش یا کـاھش  موجبداراییھا و بدھیھای واحد تجاری، 
شـده توســط داراییھا و بدھیھای مالیات انتقالی شناسایی

 واحد تجاری گردد.

مالیاتی  آثارلھ این است کھ واحد تجاری چگونھ باید ئمس .3
یا سھامداران خــود را بــھ  خود یوضعیت مالیاتتغییر در 

 حساب منظور کند.

 اجماع

 ،واحد تجاری یا ســھامداران آن وضعیت مالیاتیتغییر در  .4
شده خارج از سود موجب افزایش یا کاھش در مبالغ شناسایی

جـاری و انتقـالی مالیـات  آثـارشود. یا زیان دوره نمی
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بایــد در سـود یـا زیـان دوره  وضعیت مالیاتیتغییر در 
معـامالت یــا آثار، مربوط بھ مگر اینکھ این  ،شودمنظور 

 ،ای متفــاوتدر ھمان دوره یا دوره باشد کھ، رویدادھایی
شـده در مبالغ شناساییدر حقوق مالکانھ یا  بطور مستقیم

 آثـار. شـده اسـتشناسایی  ،جامعسایر اقالم سود و زیان 
، حقوق مالکانـھشده در شناسایی مالیاتی مرتبط با مبالغ
در ســود یـا زیـان کھ ( ای متفاوتدر ھمان دوره یا دوره

در حقــوق  بطــور مسـتقیمدوره منظور نشده اسـت)، بایـد 
 مالیـاتی مـرتبط بـا مبـالغ آثــارشود.  منظورمالکانھ 

بایـد در  ،در سایر اقالم سود و زیان جــامع شناسایی شده
 ر گردد.سایر اقالم سود و زیان جامع منظو

 تاریخ اجماع

 1999 سال آگوست
 تاریخ اجرا

. تغییــر در سـتا االجــراالزم 2000 سال جوالی 15این اجماع از 
المللی حســابداری ھای حسابداری باید طبق استاندارد بینرویھ

 بھ حساب منظور شود. 8

(تجدیدنظرشــده در ســال  1المللــی حســابداری اســتاندارد بین
ــطالحات ،)2007 ــ اص ــورد اس ــتانداردھای م ــل اس تفاده در ک
شگری مالی را اصالح کرد. افزون بر این، بنـد رالمللی گزابین
. واحد تجـاری بایـد ایـن اصــالحات را بـرای نموداصالح را  4

یـا پـس از آن  2009 سال ای کھ از اول ژانویھھای ساالنھدوره
شود، بکار گیــرد. چنانچـھ واحـد تجـاری اســتاندارد می شروع
) را بـرای 2007شده در سال (تجدیدنظر 1سابداری المللی حبین
بکار گیرد، باید این اصالحات را برای آن دوره  ترقبلای دوره

 اعمال کند.
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