گزارشگری مالی

مقدمه

استاندارد حســابداری شــمارهی " 35مالیات بر
درآمد" در ســال  1397مصوب شد و الزامات آن

مالیات
بر
درآمـد

بـرمبـنای
اســتانداردهای
جدیدحسابداری
ایران

ي ك ه دورهی مالي آنها از
در مورد صورتهاي مال 
ن شــرو ع ميشود،
یکم فروردین  1399و بعد از آ 
ن اســتاندارد،
الزماالجراســت .با اجراي الزامات اي 
مفاد استاندارد بينالمللي حسابداري شمار هی 12
"مالیات بر درآمد ،IAS 12( "1ویرایش  )2017نيز
رعايت ميشود.
مزایای اطالعاتی

اجرای این اســتاندارد عــاوه بر انطباق بیشــتر
اســتانداردهای ملــی حســابداری ایــران بــا
استانداردهای بینالمللی ،مزایای اطالعاتی دیگری
دارد که از جملــهی آنها به دو مورد زیر میتوان
اشاره کرد:
یک) شرکتهایی که دارای مبلغی زیان تایید شده
هســتند ،این زیان باعث کاهش درآمد مشمول
مالیات ابرازی ســنوات بعد آنها به همین مبلغ
میشود .طبق اســتانداردهای قدیم حسابداری
ایــران (پیش از ســال  )1399از این بابت هیچ
دارایی در دفاتر شــرکت شناسایی نمیشد .در
حالــی که در این موارد یــک دارایی منطبق با
تعریف دارایی در مفاهیم نظری اســتانداردهای
حســابداری وجــود دارد .با اجرای اســتاندارد
حســابداری شــمارهی  ،35و با فــرض این که
وجود درآمد مشمول مالیات ابرازی سنوات بعد
محتمل باشــد ،بابت این مورد در دفاتر شرکت
یــک دارایی با عنــوان دارایی مالیــات انتقالی
شناسایی میشود.
دو) اقالم صورت ســود و زیان طبق اســتانداردها
فعلی (الزم االجرا تا پایان ســال  )1398متاثر
از استانداردهای حســابداری و ضوابط مالیاتی
هســتند .به گونهای کــه از درآمــد عملیاتی
تــا درآمد مشــمول مالیات مالک محاســبهی
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آن ،طبق اســتانداردهای حســابداری اســت.

حسابدار
شمارۀ ۳۳1

ولی ســرفصل مالیات بر درآمــد طبق ضوابط
مالیاتی شناسایی میشــود .این باعث میشود
ســود خالص برای تصمیمگیری سرمایهگذاران
ســود واقعی و درست نباشــد .در حالی که با
اجرای اســتاندارد حسابداری شــمارهی ،35
ســود و زیان حســابداری (طبــق صورتهای
مالی) میتواند متفاوت از ســود و زیان مالیاتی
(طبق اظهارنامهی مالیاتی) باشــد .چون مبانی
محاســباتی و ذینفعان آنها متفاوت است .در
واقع ،ایــن اعتقاد وجود دارد کــه مالیات یک
هزینه است و نحوهی شناسایی آن باید همانند
سایر هزینهها باشــد ،و بر اساس سود مشمول
مالیات حسابداری محاســبه شود و تفاوت آن
بــا مالیات پرداختی مبتنی بر درآمد مشــمول
مالیات به عنوان دارایی یا بدهی مالیات انتقالی
شناسایی شود.
مفهوم اصلی و کلیدی استاندارد

هدف صورتهای مالــی ارائهی اطالعات مفید به
اســتفادهکنندگان برای اخذ تصمیمات اقتصادی
است .ولی هدف اصلی دولت از وضع و اخذ مالیات،
تامین منابع برای مخارج دولت اســت .این تفاوت
در اهداف باعث میشــود برخی مبانی محاسباتی
سود حسابداری و درآمد مشمول مالیات متفاوت
باشد .البته در موارد بسیاری شناسایی درآمدها و
هزینهها برای مقاصد حسابداری و مالیاتی مشابه
هســتند .ولی تفاوتهایی نیز بیــن این دو مبنا
وجود دارد .از جمله ،اســتهالک داراییهای ثابت
مشهود و داراییهای نامشهود ،ذخیرهی مرخصی
استفادهنشــدهی کارکنان ،ذخیرهی کاهش ارزش
موجــودی کاال ،تجدید ارزیابــی داراییها و ...که
نحوهی حســابداری آنها در استاندارد حسابداری
شمارهی  35بیان شده اســت .برای تشریح بهتر
موضــوع به نحوهی ثبت هزینــهی مالیات قبل و
بعد از اجرای این استاندارد به شـرح زیر توجـــه
کنید.
هم اکنون (قبل از اجرای اســتاندارد حســابداری
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شــمارهی  )35در پایان هر سال ثبت حسابداری گزارشــگر در صورتهای مالی خود مالیات ابرازی

مثال یک

ولی بر مبنای محاســباتی ضوابط مالیاتی در دفاتر میکننــد ،در حالی کــه مالیــات در اظهارنامهی

استهالک ســاختمان شرکت در چهار سال متوالی

نمایهی  1در رعایت اســتانداردهای حســابداری را بر اســاس استاندارد های حســابداری شناسایی
قانونی واحدهای گزارشــگر انجام میشود .متعاقبا مالیاتی آنها بر اســاس ضوابط مالیاتی محاسبه و
نیز هزینهی مالیات مربــوط همراه با اظهارنامهی پرداخت میشــود .این مالیات در کل سنوات برابر
مالیاتی (حداکثر چهار ماه پس از پایان سال مالی) اســت ،و تنها تفاوتهای موقتــی باعث جابهجایی

به ســازمان امور مالیاتی کشور پرداخت (یا ترتیب آن در بین دورههای مختلف میشــود .در نمایهی

 ،1اگر سود مشــمول مالیات حســابداری (طرف

پرداخت) میشود.

بدهکار ثبت) بزرگتر از سود مشمول مالیات طبق

پس از اجرای اســتاندارد حســابداری شــمارهی ضوابط مالیاتی (طرف بســتانکار ثبت) باشد بدهی

درآمد عملیاتی و هزینههای عملیاتی به جز هزینهی

به شرح نمایهی  2اســت .فرض کنید تنها تفاوت
موقتی بین سود مشمول مالیات و سود حسابداری
شرکت از بابت هزینهی اســتهالک ساختمان (به
بهای تمامشــدهی 2.000میلیون ریال) است .عمر
مفید ساختمان طبق برآورد مدیریت شرکت چهار
سال ،ولی طبق ضوابط مالیاتی دو سال است .روش
محاسبهی استهالک خط مســتقیم و نرخ مالیات

 ،35ســود قبل از کســر مالیــات در صورتهای مالیات انتقالی شناسایی میشــــود .در غیــــــر

 25درصد است.

اظهارنامهی مالیاتی باشــد .از ایــن رو ،واحدهای میشــــود.

با توجه به محاســبات مربوط به شــرح نمایهی ،3

مالی میتواند متفاوت از ســود مشمول مالیات در این صــــورت ،دارایی مالیات انتقالی شناســایی

نمایهی  – 1ثبت حسابداری هزینهی مالیات بر درآمد پیش و پس از اجرای استاندارد
حسابداری شمارهی 35
حساب

مقطع زمانی
پیش از اجرای
استاندارد

ماهیت

هزینهی مالیات بر
درآمد

بدهکار

مالیات پرداختنی
(ذخیرهی مالیات)

بستانکار

هزینهی مالیات بر درآمد بدهکار
پس از اجرای
استاندارد

مبنای محاسبه

ثبتهای حســابداری در دفاتر قانونی شــرکت با
فرض اجرای استاندارد حسابداری شمارهی  35به
شرح ذیل است (مبالغ به میلیون ریال):

سال اول:

ضوابط مالیاتی

175

هزینهی مالیات
مالیات پرداختنی

ضوابط مالیاتی
استانداردهای حسابداری (سود قبل از کسر مالیات در صورت سود و زیان)

دارایی مالیات انتقالی

بدهکار

مازاد سود مالیاتی بر سود حسابداری ضرب در نرخ مالیات

50

بدهی مالیات انتقالی
سال دوم:

هزینهی مالیات

125

275

مالیات پرداختنی
(ذخیرهی مالیات)

بستانکار

ضوابط مالیاتی (سود مشمول مالیات در اظهارنامهی مالیاتی)

مالیات پرداختنی

150

بدهی مالیات انتقالی

بستانکار

مازاد سود حسابداری بر سود مالیاتی ضرب در نرخ مالیات

بدهی مالیات انتقالی

125

نمایهی  – 2اطالعات مثال یک (مبالغ به میلیون ریال)
اول

دوم

سوم

چهارم

سال
درآمد عملیاتی ()A

6.000

8.000

9.000

10.000

هزینههای عملیاتی به جز استهالک ساختمان ()B

4.800

6.400

7.000

8.200

نمایهی  - 3محاسبات حل مثال یک (مبالغ به میلیون ریال)
سال

اول

دوم

سوم

چهارم

جمع

سال سوم:

هزینهی مالیات

375

بدهی مالیات انتقالی

125

مالیات پرداختنی
سال چهارم:

500

استهالک ساختمان طبق برآورد مدیریت()C

500

500

500

500

2.000

هزینهی مالیات

325

استهالک ساختمان طبق ضوابط مالیاتی()D

1.000

1.000

-

-

2.000

بدهی مالیات انتقالی

125

سود قبل از مالیات حسابداری()A-B-C

700

1.100

1.500

1.300

4.600

سود قبل از مالیات مالیاتی()A-B-D

200

600

2.000

1.800

4.600

هزینهی مالیات در صورت مالی

175

275

375

325

1.150

هزینهی مالیات در اظهارنامهی مالیاتی

50

150

500

450

1.150
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مالیات پرداختنی

450

طی چهار سال ،نحوهی ارائهی هزینهی مالیات در
صورت سود و زیان به شــرح نمایهی  ،4یادداشت

حسابدار

شمارۀ ۳۳1
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توضیحی شــمارهی  9صورتهای مالی به شرح

نمایهی  - 4نحوهی ارائهی هزینهی مالیات در صورت سود و زیان مثال یک
(مبالغ به میلیون ریال)

نمایهی  ،5و نحوهی ارائهی بدهی مالیات انتقالی

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

در صورت وضعیت مالی به شرح نمایهی  6است.

درآمدها

6.000

8.000

9.000

10.000

هزینهها

()5.300

()6.900

()7.500

()8.700

الزم بــه ذکر اســت ،دارایی مالیــات انتقالی و

سود قبل از مالیات

700

1.100

1.500

1.300

()175

()275

()375

()325

525

825

1.125

9.75

یادداشت

شرح

9

مالیات بر درآمد
سود خالص

سال اول

سال دوم

سال سوم

50

150

500

450

مالیات انتقالی:
ایجاد(برگشت) تفاوتهای موقتی

125

125

()125

()125

0

0

0

0

125

125

()125

()125

175

275

375

325

تغییر در نرخ مالیاتی
هزینهی مالیات

نمایهی  - 6نحوهی ارائهی بدهی مالیات انتقالی در صورت وضعیت مالی مثال یک
(مبالغ به میلیون ریال)
سال اول

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

بدهیهای غیر جاری
.......

**

**

**

**

......

**

**

**

**

بدهی مالیات انتقالی

125

250

125

0

.......

**

**

**

**

جمع بدهیهای غیر جاری

**

**

**

**

بدهیهای جاری
.......

**

**

**

**

......

**

**

**

**

مالیات پرداختنی

50

150

500

450

......

**

**

**

**

جمع بدهیهای جاری

**

**

**

**

نمایهی  – 7محاسبهی مالیات انتقالی مثال یک برای چهار سال به روش سود و زیانی
(مبالغ به میلیون ریال)
سال اول

)700 – 200( × %25 = 125

سال دوم

)1.100 – 600( × %25 = 125

سال سوم

()1.500 – 2.000( × %25 = )125

سال چهارم

()1.300 – 1.800( × %25 = )125
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حسابدار
شمارۀ ۳۳1

طبقهبندی میشــوند .همچنین ،حساب دارایی
مالیات انتقالی و بدهی مالیــات انتقالی نباید با
محسوب شــود .زیرا پیش از تصویب استاندارد

سال چهارم

هزینهی مالیات جاری

ترتیب به عنوان دارایی ثابت و بدهی غیر جاری

حســاب دارایی یا بدهی مالیات جاری مشــابه

نمایهی  - 5یادداشت توضیحی صورتهای مالی مثال یک
(مبالغ به میلیون ریال)
شرح

بدهی مالیات انتقالی در صورت وضعیت مالی به

حســابداری شمارهی  35نیز حسابهای دارایی
مالیات جاری (همان پیشپرداخت مالیات) و نیز
بدهی مالیات انتقالی (یا همان مالیات پرداختنی)
وجود داشت .این استاندارد بر اندازهگیری دارایی
و بدهی مالیات انتقالی تمرکز دارد.
محاسبهی مالیات انتقالی

برای محاسبهی مالیات انتقالی ابتدا باید تفاوت
موقتی را محاســبه کرد .سپس ،از حاصل ضرب
این تفاوت موقتی در نرخ مالیات ،دارایی یا بدهی
مالیات انتقالی را بهدست آورد .مالیات انتقالی از
دو روش قابل محاســبه اســت .برای درک بهتر
موضوع بر مبنای مثال یک (به شرح باال) مالیات
انتقالی با دو روش موجود محاســبه و در ادامه
ارائه میشود.
الف) روش سود و زیانی (تفاوت بین سود

حسابداری و سود مالیاتی)

در این روش تاکید بر صورت سود و زیان است.
از این رو ،مالیــات انتقالی بر مبنای تفاوت بین

ســود قبل از کســر مالیات (در صورت ســود و
زیان) و درآمد مشــمول مالیات (در اظهارنامهی
مالیاتی) محاســبه میشود .محاسبات مربوط به
مثال یک در نمایهی  7ارائه شده است.
ب) روش دارایی  -بدهی (تفاوت بین مبنای
مالیاتی و ارزش دفتری دارایی)

در این روش تاکید بر صورت وضعیت مالی است.
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از این رو ،ابتدا تفــاوت موقتی از تفاوت بین مبلغ
دفتری و مبنای مالیاتی دارایی یا بدهی محاســبه
میشود .سپس ،از حاصل ضرب این تفاوت در نرخ
مالیــات ،دارایی یا بدهی مالیات انتقالی بهدســت
میآید .بر مبنای اطالعات مثال یک:
ارزش دفتری دارایی برای سال اول:
2.000 -500 =1.500
مبنای مالیاتی دارایی برای سال اول:
2.000 -1.000 =1.000
و سرانجام ،بدهی مالیاتی انتقالی برای سال اول:
)1.500 – 1.000( × %25 = 125
دارایی یا بدهی مالیات انتقالی سالهای بعد نیز به
همین روش محاسبه میشود .خالصهی تفاوتهای
موقتی بین ارزش دفتری و مبنای مالیاتی و نحوهی
ارائهی آن به عنوان دارایی یا بدهی مالیات انتقالی
در نمایهی  8ارائه شده است.
هدف استاندارد

هدف اين اســتاندارد ،تجویز نحوهی حســابداري
ماليات بر درآمد است .موضوع اصلي در حسابداري
ماليات بر درآمد ،چگونگی به حســاب گرفتن آثار
مالیاتی جاري و آتي موارد زير است:

الــف .بازيافــت (تســويهی) آتي مبلــغ دفتري
داراييهايي (بدهيهايي) كــه در صورت وضعيت
مالي واحد تجاري شناسايي میشوند؛ و
ب .معامالت و ساير رويدادهاي دورهی جاري كه در
صورتهاي مالي واحد تجاري شناسايي میشوند.
در ارتباط بــا موارد باال نکات زیر باید مدنظر
قرار گیرند:

یک) هنگام شناخت یک دارايي يا یک بدهي ،واحد
گزارشگر انتظار بازیافت یا تسویهی مبلغ دفتري
آن دارايي يا بدهــي را دارد .اگر این احتمال
وجود داشــته باشــد که بازیافت یا تسویهی
مبلغ دفتری مزبور ،موجب شود پرداختهای
آتی مالیات ،بیشــتر (کمتر) از زمانی باشد که
بازیافت یا تسویه ،آثار مالیاتی به همراه ندارد،
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نمایهی –8خالصهی تفاوتهای موقتی بین ارزش دفتری و مبنای مالیاتی و نحوهی ارائهی آن
به عنوان دارایی یا بدهی مالیات انتقالی
حساب

مبلغ دفتری منهای مبنای مالیاتی

نوع تفاوت موقتی

نحوهی ارائه در صورت وضعیت مالی

دارایی

مثبت

مشمول مالیات

بدهی مالیات انتقالی

دارایی

منفی

کاهندهی مالیات

دارایی مالیات انتقالی

بدهی

مثبت

کاهندهی مالیات

دارایی مالیات انتقالی

بدهی

منفی

مشمول مالیات

بدهی مالیات انتقالی

این استاندارد واحد تجاری را با در نظر گرفتن
برخی اســتثناهای محدود ،ملزم به شناسایی
بدهی مالیات انتقالی (دارایی مالیات انتقالی)
میکند .مثال ،فرض کنید یک حســاب بدهی
با عنوان "ذخیرهی مرخصی استفادهنشــدهی
کارکنان" در پایان سال  1399به مبلغ 100
میلیون ریال گرفتهایم .همان طور که میدانیم
در راســتای مادهی  148قانــون مالیاتهای
مســتقیم و بخشــنامههای مالیاتی ذخیرهی
مرخصی استفادهنشــده در زمان پرداخت به
عنوان هزینهی قابل قبول مالیاتی اســت .پس
ما در ســال  1399بابت این ذخیــره باید به
مبلغ  100میلیون ریال ضرب در نرخ مالیات،
دارایی مالیات انتقالی شناسایی کنیم .زیرا ما
در سال  1399بابت آن مالیات میدهیم .این
ایجادکنندهی دارایی مالیات انتقالی است .در
ســال پرداخت این ذخیره ،مثال سال ،1400
این بدهی باعث کاهــش مالیات پرداختی آن
سال میشود.
دو) در این استاندارد تاکید میشود که آثار مالياتي
معامالت و ساير رويدادها را به همان شیوهای به
حساب منظور کند که آن معامالت و رویدادها
به حســاب گرفته میشوند .بنابراين ،در مورد
معامالت و ساير رويدادهاي شناساییشده در
صورت سود و زيان ،هرگونه آثار مالياتي مربوط
نیز در صورت ســود و زيان شناسايي ميشود.
به عنــوان مثال ،مالیــات انتقالی همان مثال
باال بابت ذخیرهی مرخصی استفادهنشــدهی
کارکنان در هزینهی مالیات مندرج در صورت

سود و زیان اثر دارد .ولی آثار مالياتي معامالت
و ســاير رويدادهاي شناساییشده در صورت
سود و زيان جامع یا به طور مستقیم در حقوق
مالكانه ،به ترتيب در صورت سود و زيان جامع
يا به طور مستقیم در حقوق مالكانه شناسايي
ميشود .به عنوان مثال ،اگر بابت مازاد تجدید
ارزیابــی دارایی ثابت مشــهود بدهی مالیات
انتقالی شناسایی شود ،آثار مالیاتی آن را نباید
در هزینــهی مالیات بر درآمد صورت ســود و
زیان منعکس کرد و باید در خود صورت سود
و زیان جامع کاهنــدهی مازاد تجدید ارزیابی
ارائه شــود و هزینهی مالیات در صورت سود
و زیــان جامع بایــد تحت تاثیر قــرار گیرد.
دربارهی ارائهی مســتقیم در حقوق مالکانه به
عنوان مثال میتوان به تعديل ماندهی ســود
انباشــتهی ابتدای دوره کــه از تغيير در یک
رویهی حســابداري كه با تسری به گذشته به
کار گرفته شده است یا از اصالح اشتباه ،ناشی
میشود ،اشاره کرد.
ســه) در ايــن اســتاندارد ،شــناخت داراييهاي
ماليــات انتقالي ناشــي از زيانهــاي مالياتي
استفادهنشــده يا اعتبار مالياتي استفادهنشده،
ارائهی ماليات بــر درآمد در صورتهاي مالي
و افشــاي اطالعات مربوط به ماليات بر درآمد
بیان میشــود .الزم به ذکر اســت ،تا پیش از
اجرای این اســتاندارد زیانهای تاییدشدهی
مالیاتــی تنها در صورتهای مالی افشــــــاء
میشــــــدند و هیــچ دارایــی از این بابت
شناســــایی نمیشـــد.

حسابدار

شمارۀ ۳۳1

زمستان ۱۳۹۸
h e s a b d a r . i i c a . i r

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

دامنهی كاربرد استاندارد

دامنهی کاربرد این اســتاندارد برای حســابداري
ماليات بر درآمد است .برای مقاصد اين استاندارد،
ماليات بر درآمد شــامل تمــام مالياتهاي داخلي

ارائه شده است .یکی از اصطالحات کلیدی "مبنای

تفاوت سود حسابداری و سود مشمول مالیات

دارایی یا بدهی برای مقاصد مالياتي تعریف شــده

در صورتهای مالی و ســود مشــمول مالیات در

مالیاتی" اســت که به عنوان مبلغ قابل انتساب به
اســت .برای درک بهتر این اصطالح به مثالهای

و خارجي مبتنی بر ســود مشــمول ماليات است.

زیر توجه کنید.

مانند مالياتهاي تکلیفی اســت كه توســط واحد

مثال دو

همچنيــن ،ماليات بر درآمد ،شــامل مالياتهايي
تجاری فرعي ،واحد تجاری وابســته يا مشــاركت
خاص ،در صورت تخصیص سود به واحد گزارشگر،
قابل پرداخت میشــود .مالیاتهای محاسبهشده
و پرداختــی بابت درآمدهای خارجی در راســتای
مادهی  180قانون مالیاتهای مستقیم و مالیاتهای
تکلیفی بابت تخصیص ســود (در صورت تعلق) نیز
مشمول این اســتاندارد میشود .البته طبق ضوابط
فعلی قانــون مالیاتهای مســتقیم در تبصرهی 4
مادهی  105و بخشنامههای مالیاتی درآمد حاصل از
سود توزیعشده بابت شرکتهایی که به دولت ایران

بهاي تمامشدهی یک ماشــينآالت  ١٠٠میلیون
ریال اســت .این دارایی طبق برآورد مدیریت پنج
ســاله و طبق ضوابط مالیاتی موضوع مادهی 149
قانون مالیاتهای مســتقیم چهار ســاله به روش
خط مســتقیم مستهلک میشــود .با توجه به این

اطالعــات ،ارزش دفتــری دارایی در پایان ســال
اول در دفاتــر شــرکت  80میلیون ریــال و برای
مقاصد مالیاتی  75میلیون ریال است .پس مبنای
مالیاتی دارایی در پایان ســال اول که در ســنوات
بعد مســتهلک خواهد شد ،مبلغ  75میلیون ریال

مالیات دادهاند ،مشمول مالیات نمیشود.

اسـت.

تاريخ اجرا

مثال سه

ت اين استاندارد در مورد صورتهاي
با این که الزاما 

ي ك ه دورهی مالي آنها از یکم فروردین 1399
مال 
ن شــروع ميشود ،الزماالجراست؛ از نظر
و بعد از آ 
نگارنــده ،با توجه به این که زیرســاختهای مورد
نیــاز و اصالحات الزم در ضوابط مالیاتی ،از جمله،
آییننامــهی تحریــر دفاتر قانونــی و آییننامهی

شرکت در پایان سال بدهی بابت ذخیرهی مرخصی
استفادهنشــدهی کارکنان را به مبلغ  200میلیون
ریال شناســایی کرده است .طبق ضوابط مالیاتی،
این هزینه در ســال پرداخت از نظر مالیاتی قابل
قبول است .پس مبنای مالیاتی این بدهی در سال
شناســایی صفر است .چون در سال پرداخت قابل

اجرایی مادهی  149قانون مالیاتهای مســتقیم،

قبول خواهد بود.

قانون مالیاتها و ...انجام نشده است ،دور از انتظار

مثال چهار

لحاظ کردن دارایی و بدهی مالیات انتقالی در متن
نیست که اجرای این استاندارد در تاریخ اعالمشده
میسر نباشــد و با تاخیر همراه شود .لیکن تاکنون
مصوبه مجمع ســازمان حسابرســی جهت تعیین
تکلیف ایــن موضوع تا تاریخ نگارش این نوشــتار
صادر نشده است.

h e s a b d a r . i i c a . i r

ارزیابی شده اســت .با رعایت ضوابط مادهی 149
قانون مالیاتهای مســتقیم مازاد تجدید ارزیابی
در آینــده از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود .از

معاني مشخص اصطالحات استاندارد در بند  4آن

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

اســت ،و به مبلــغ  1.000میلیون ریــال تجدید

مشمول مالیات نیست و هزینهی استهالک آن نیز

مبنای مالیاتی

زمستان ۱۳۹۸

مبلغ دفتــری یک ســاختمان  400میلیون ریال

حسابدار
شمارۀ ۳۳1

این رو ،مبنای مالیاتی این ســاختمان مبلغ 400
میلیون ریال است.

طبق اســتاندارد ،تفاوت بین ســود حســابداری
اظهارنامــهی مالیاتــی میتواند موقتــی یا دائمی
باشــد .آن چه منجر بــه ایجاد دارایــی یا بدهی
مالیات انتقالی میشــود ،تنهــا تفاوتهای موقتی
اســت .تفاوتهای دائمی در هــر دو موارد باال اثر
دارد .پس تاثیری در مالیات انتقالی نخواهد داشت.
تفاوتهایی موقتی است که برگشتپذیر هستند و
تنها بین دورههای زمانی متفاوت اســت .از سوی
دیگر ،تفاوتهایی مثل معافیت ســود ســپردهی
بانکــی در بانکهای دارای مجوز در اجرای مادهی
 145قانون مالیاتهای مستقیم ،نرخ صفر مالیاتی
بابــت صــادرات کاالهای غیرنفتــی و خدمات در
راســتای مادهی  141قانون مالیاتهای مستقیم،
هزینههای غیر قابل قبول مثل بهرهی تســهیالت
دریافتــی از بانکهای فاقد مجــوز و ...در اجرای
مادهی  148قانون مالیاتهای مســتقیم ،نمونهای
از تفاوتهای دائمی هستند که تاثیری در مالیات
انتقالی ندارد.
بعضــی از تفاوتهــاي موقتی هنگامــي به وجود
ميآيند كه دورهی شناسایی درآمد يا هزينه برای
محاسبهی ســود حســابداري ،با دورهی انعکاس
آن در ســود مشــمول ماليات متفاوت باشد .این
تفاوتهاي موقتی اغلب به عنوان تفاوتهاي زماني
توصیف ميشوند.
تفاوتهای موقتی مشمول مالیات

موارد زير ،مصادیقی از تفاوتهاي موقتی مشمول
مالیات هســتند ،کــه در نتیجه ،منجــر به ایجاد

بدهيهاي ماليات انتقالي ميشوند:
درآمــد مالی که بر مبنــاي تخصیص زماني در

سود حسابداري لحاظ میشود ،ولی ممكن است

در بعضی از قلمروهــای حقوقی ،هنگام وصول
نقد ،در سود مشمول مالیات لحاظ شود .مبناي
مالياتي هــر گونه دریافتنی شناساییشــده در
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صورت وضعیت مالی در ارتباط با این درآمدها

نمایهی  – 9اطالعات مثال پنج
(مبالغ به میلیون ریال)

صفر است .زيرا اين درآمدها تا زمان وصول نقد،
تأثيري بر ســود مشــمول ماليات ندارند .یعنی
در ســالی که این درآمد شناسایی (نه وصول)
میشــود ،به رغم این که سود حســابداری را
افزایــش میدهد ولی تا زمان وصول تاثیری در
درآمد مشــمول مالیات ندارد .بنابراین ،بدهی
مالیات انتقالی در سال شناسایی بوجود می آید.

شرح

اســتهالك محاسبهشــده در تعییــن ســود
حســابداري تفاوت داشته باشــد .این مورد در
مثـال یک ارائه شـــد.
برای تعيين سود حسابداري ممکن است مخارج
توســعه در بهای تمامشــدهی داراییها منظور
شــود و در طول دورههاي آتي مستهلك شود.
ولی برای مقاصد مالیاتــی در دورهای که واقع
میشود سود مشمول مالیات را کاهش میدهد.
مبنای مالیاتی مخارج توســعه صفر است .زیرا
قبال از سود مشمول ماليات كسر شده است .این
تفاوت موقتی تفــاوت بين مبلغ دفتري مخارج
توسعه و مبناي مالياتي صفر آن است.
تفاوتهــاي موقتی مربوط بــه ترکیبهای
تجاری:

به اســتثنای بعضــی مــوارد ،داراييهاي قابل
تشخیص تحصيلشــده و بدهيهاي تقبلشده
در تركيب تجــاري در تاريخ تحصيل به ارزش
منصفانه شناسايي ميشوند .تفاوتهاي موقتی
در صورتی ايجاد ميشــوند كه مبناي مالياتي
داراييهــاي قابل تشــخیص تحصيلشــده و

ساختمان

100

150

ماشینآالت

80

70

20

20

-

20

200

260

خالص سایر داراییها و بدهیها
داراییهای نامشهود
جمع

تأثير قرار گرفته باشند .براي مثال ،هنگامي كه
مبلغ دفتري یک دارايي تا ارزش منصفانهی آن
افزايش میيابد ،ولی مبناي مالياتي دارایی براي
مالك قبلي ،بهاي تمامشده باقي میماند؛ تفاوت
موقتی مشمول ماليات ايجاد ميشود كه منجر
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میلیون ریال ( = 20درصد 280 - )260 × 100

ارزش

دفتری

در تلفیــق چون ارزش دفتری داراییها یا بدهیها
در ترکیب تجاری به ارزش منصفانه ارائه میشود،
ولی مبنای مالیاتی تغییر نمیکند ،بنابراین مالیات
انتقالــی به وجود میآید .در مثال پنج چون ارزش
منصفانهی خالص داراییها بیشتر از ارزش دفتری
آنها اســت .بنابراین ،بدهی مالیات انتقالی داریم.

به بدهي ماليات انتقالي میشود .بدهي ماليات

حال سرقفلی به شرح زیر محاسبه میشود:

انتقالي ايجادشده ،چون در ثبت تعدیالت تلفیق

میلیون ریال ( = 35درصد 280 - ))260-15( × 100

لحاظ میشــود منجر به تفاوت در محاســبهی
ســرقفلی با آن چه تاکنون انجام میشده است

الزم به ذکر اســت ،در ترکیب تجــاری اگر ارزش

میشــود .مثال زیر را در ایــن ارتباط مالحظه

منصفانهی داراییها کمتــر از ارزش دفتری آنها

کنید.

باشــد ،دارایــی مالیــات انتقالی وجود خواهـــد
داشـــت.

مثال پنج

شــرکت الف  100درصد سهام شــرکت ب را به

تفاوتهاي موقتی مربوط به تجدید ارزیابی

مبلغ  280میلیون ریال تحصیل کرد .برای سادهتر

داراییهای استهالکپذیر:

شدن موضوع ســهم اقلیت صفر فرض شده است.

طبــق اســتانداردهاي حســابداری ،اندازهگیری

مبلغ دفتری و ارزش منصفانهی خالص داراییهای

بعضــی از داراییها به ارزش منصفانــه يا تجديد

شــرکت ب در تاریخ تحصیل به شــرح نمایهی 9

ارزيابي آنها مجاز یا الزامی اســت .براي مثال ،به

است .در زمان تحصیل دارایی نامشهودی به ارزش

استانداردهای حسابداري شمارهی  11داراییهای

 20میلیون ریال شناسایی شد .با فرض این که نرخ

ثابت مشهود ،شمارهی  17داراييهاي نامشهود ،و

مالیات  25درصد باشــد ،سرقفلی تلفیق و دارایی

شمارهی  15حســابداری سرمایهگذاریها مراجعه

یا بدهی مالیات انتقالی با فرض اجرای اســتاندارد

کنید .اگر طبــق قوانین مالیاتی ،تجديدارزيابي يا

حسابداری شمارهی  35در نمایهی  10ارائه شده

نمایهی  - 10محاسبهی مبلغ سرقفلی مثال پنج با فرض اجرای استاندارد حسابداری شمارهی
( 35مبالغ به میلیون ریال)
مبلغ دفتری

ساختمان

100

ارزش
منصفانه
150

مبنای
مالیاتی

تفاوت
موقتی

مالیات
انتقالی

ماشینآالت

80

70

80

()10

()2.5

خالص سایر دارایی و بدهیها

20

20

20

-

-

-

20

شرح

بدهيهاي تقبلشده ،تحت تأثير تركيب تجاري
قرار نگرفته باشــند ،يا بهگونهای متفاوت تحت

مبلغ

این استاندارد نیز بدین ترتیب است:
منصفانه

استهالك منظورشــده در تعيين سود مشمول
ماليــات (یــا زيــان مالياتي) ممكن اســت با

است .محاسبهی مبلغ سرقفلی با فرض عدم اجرای

دارایی نامشهود

جمع

-

200

20

260
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100

50

60

12.5

5
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نــوع ديگري از تجدید ارائــهی داراييها به ارزش

عمر مفید باقیماندهی دارایی) به میزان برگشــت

منصفانه ،بر سود مشمول ماليات (یا زیان مالياتي)

هزینهی استهالک مستهلک میشود:

دورهی جاري تأثیر بگذارد ،مبناي مالياتي دارايي

بدهی مالیات انتقالی

تعديل ميشود و تفاوت موقتي ايجاد نميشود .در

مالیات بر درآمد

غیر این صورت ،تجديــد ارزيابي يا تجدید ارائهی

(صورت سود و زیان)

165

اســت .از این رو ،تفاوت بيــن مبلغ دفتري بدهی
165

ارزيابي يا تجدید ارائه تحــت تأثير قرار نميدهد.

مصادیق دیگری هم هســت کــه در موارد نادر

در نتیجه ،مبناي مالياتي دارايي تعديل نميشود.

وجــود دارد .ماننــد زمانی که مبنــاي مالياتي

با ایــن حال ،بازيافت آتي مبلــغ دفتري منجر به

یــک دارايي يا یک بدهي در شــناخت اوليه با

جريان منافع اقتصادي مشــمول ماليات به واحد

مبلغ دفتــري اوليهی آن متفاوت باشــد .براي

تجــاري خواهد شــد و مبلغي كه بــرای مقاصد

مثال ،هنگامي كه واحــد تجاري از كمكهاي

مالیاتی کاهندهی مالیات اســت ،بــا مبلغ منافع

بالعــوض دولت که معاف از ماليات اســت ،در

اقتصادي تفاوت خواهد داشــت .تفاوت بين مبلغ

رابطه با داراييها منتفع میشــود .یا زمانی که

دفتري دارايي تجديد ارزيابيشده و مبناي مالياتي

مبلغ دفتــري ســرمايهگذاريها در واحدهاي

آن ،تفاوت موقتی است و باعث ايجاد بدهي مالیات

تجاری فرعي ،شعب و واحدهای تجاری وابسته،

انتقالی يا دارايي ماليات انتقالي ميشــود .در این

یا منافــع در مشــاركتها ،با مبنــاي مالياتي

ارتباط به مثال شش توجه کنید..

ســرمايهگذاريها يا منافع مذكور تفاوت داشته
باشــد .به دلیل این که در این مقاله تنها کلیات
استاندارد مورد بررسی است ،از ذکر مثال بابت

شــرکتی ســاختمان خود را که بهای تمامشــده

و ارزش دفتــری آن بــه ترتیــب  1.000و 700
میلیون ریال بود ،در ســال  1390به مبلغ 4.000

این موارد نادر صرف نظر میشود.
تفاوتهاي موقتی کاهندهی مالیات

میلیون ریال تجدید ارزیابــی کرد .اگر عمر مفید

دارايي مالیات انتقالــي باید براي تمام تفاوتهاي

باقیماندهی دارایی پنج ســال باشد ،ثبتهای آن

موقتی کاهندهی مالیات تا ميزاني شناســایی شود

به شرح زیر است:

كه در مقابل تفاوتهای موقتی کاهندهی مالیات،

زمان شناسایی تجدید ارزیابی دارایی:
ساختمان

استهالک انباشته
مازاد تجدید ارزیابی

وجود سود مشــمول ماليات قابل استفاده محتمل

3.000

باشد .مگر این که دارايي مالیات انتقالي از شناخت

300

اوليهی یک دارايي يا یک بدهي در معاملهای ایجاد

3.300

شود كه:
الف .تركيب تجاري نیست؛ و
ب .در زمان معامله ،ســود حســابداري و سود

مالیات بر درآمد
(سود و زیان جامع)

مشمول ماليات (یا زيان مالياتي) را تحت تأثير

825
825

بدهی مالیات انتقالی

قرار نمیدهد.

با توجه به این که مــازاد تجدید ارزیابی داراییها

در ادامــه ،بــه نمونههايي از تفاوتهــاي موقتی

در صورت ســود و زیان جامع لحاظ میشود ،آثار

کاهنــدهی مالیات میپردازیم کــه منجر به ایجاد

مالیاتی آن نیز باید در سود و زیان جامع ارائه شود.

داراييهاي ماليات انتقالي ميشوند:

پــس از آن ،بدهی مالیات انتقالی هر ســال (طی

طبق ضوابط مالیاتی ،هزينههاي مرتبط با ذخیرهی
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شناسایی کاهندهی سود حســابداری) در دورهی
پرداخت به عنــوان هزینهی قابل قبــول مالیاتی

دارايي ،ســود مشمول ماليات را در دورهی تجديد

مثال شش

مرخصی استفادهنشــدهی کارکنان (که در دورهی

و مبنــای مالیاتی آن تفاوت موقتی اســت .مبناي
مالياتي بدهی در سال شناسایی صفر است .در این
ارتباط به مثال هفت توجه کنید.
مثال هفت

ســود حسابداری شــرکتی در ســال جاری مبلغ
 1.000میلیون ریال است .تنها تفاوت موقتی بابت
ذخیرهی مرخصی استفادهنشدهی کارکنان به مبلغ
 200میلیون ریال اســت که پرداخت نشده است.
در ســال بعد که درآمد مشــمول مالیات 1.200
میلیــون ریال خواهــد بود ،مبلغ فــوق پرداخت
خواهد شــد .مالیات انتقالی و ثبتهای مربوط در
سال شناســــایی و در سال پرداخت به شرح زیر
هســـتند.
در سال شناسایی ذخیرهی مرخصی:
مالیات بر اساس سود مشمول مالیات:

 = 250درصد 1000 × 25
مالیات بر اساس سود حسابداری:
 = 200درصد )1000 – 200( × 25
200

هزینهی مالیات

50

دارایی مالیات انتقالی

250

مالیات پرداختنی
در سال پرداخت مبلغ:

مالیات بر اساس سود مشمول مالیات:

 = 250درصد )1200 – 200( × 25
مالیات بر اساس سود حسابداری:
 = 300درصد 1200 × 25
300

هزینهی مالیات

50

دارایی مالیات انتقالی

250

مالیات پرداختنی
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برای تعيين ســود حســابداري ،برخی مخارج در استفادهنشده و اعتبارهای مالياتي استفادهنشده به
دورهی وقوع به عنوان هزينه شناســايي ميشوند .دورههاي آتي باید تا میزانی شناسایی شود كه در
ولی در تعیین ســود مشمول مالیات ممكن است مقابل زيانهای مالياتي استفادهنشده و اعتبارهای
واحد تجــاری دورههای بعد مجــاز به کاهش در مالياتي اســتفادهنشــده ،وجود درآمد مشــمول
ســود مشــمول ماليات (یا افزایش زيان مالياتي) مالیات قابل اســتفاده "محتمل" باشد .یعنی اگر
نباشــد .تفاوت بين مبناي مالياتــي این مخارج ،شرکت انتظار درآمد مشــمول مالیات در سنوات

یعنــی مبلغی كه مراجع مالياتــي آن را به عنوان بعد ندارد ،نبایــد دارایی مالیات انتقالی را تا زمان
کاهندهی سود مشــمول مالیات در دورههاي آتي رفع این احتمال شناسایی کند.
مجاز ميدانند و مبلغ دفتري صفر ،تفاوت موقتی

کاهندهی مالیات اســت كه منجر به ايجاد دارايي معيارهای شناخت داراييهاي ماليات انتقالي كه از
ماليات انتقالي ميشــود .در این بــاره میتوان به انتقال زيانهای مالیاتی استفادهنشده و اعتبارهای

هزینههای تاسیس و قبل از بهر برداری اشاره کرد ،مالياتــي استفادهنشــده به دورههاي آتي ناشــي
که طبق استانداردهای حسابداری در دورهی وقوع ميشــود ،با معيارهای شناخت داراييهاي ماليات
هزینه میشوند ولی در راستای ضوابط میتواند با انتقالــي ناشــي از تفاوتهاي موقتــی کاهندهی
عمر مفید  10ساله مستهلک شود.
مالیات یکسان است .با وجود این ،وجود زيانهاي
مالياتي استفادهنشده ،شواهد قوی از نبود سودهای

هنگامی که واحد تجــاری ارزیابی میکند که آیا مشمول مالیات آتی اســت .بنابراين ،هنگامي كه
سود مشمول مالیاتی وجود خواهد داشت که بتواند واحد تجاري ســابقهی زيان داشــته باشد ،دارايي
در مقابل آن ،تفاوت موقتــی کاهندهی مالیات را ماليــات انتقالــي ناشــي از زيانهــاي مالیاتــی
اســتفاده کند ،این موضوع را در نظر میگیرد که استفادهنشــده يا اعتبارهای مالياتي استفادهنشده
آیا قوانین مالیاتی ،برای استفاده از منابع سودهای را تنها تا میزانی شناســايي ميكند كه تفاوتهاي
مشمول مالیات در زمان برگشت آن تفاوت موقتی موقتی مشــمول ماليات به انــدازهی کافی وجود

مشمول مالیات ،محدودیتی در نظر گرفته است یا داشته باشــد ،يا شــواهد متقاعدكنندهی ديگري
نه .اگر قوانین مالیاتی چنین محدودیتی را تحمیل مبنی بر در دســترس بودن سود مشمول ماليات

نکند ،واحد تجاری تفاوت موقتی کاهندهی مالیات قابل استفاده در آینده در مقابل زیانهای مالیاتی
را در ترکیب با ســایر تفاوتهای موقتی کاهندهی استفادهنشــده یا اعتبارهای مالیاتی استفادهنشده
مالیات ارزیابی میکند .بــا وجود این ،اگر قوانین موجود باشــد .در چنين شــرايطي ،افشاي مبلغ
مالیاتی استفاده از زیانها را در مقابل انواع خاصی دارايي مالیات انتقالي و ماهيت شــواهد پشتيبان

از درآمدها محــدود کند ،تفاوت موقتی کاهندهی شناخت آن الزامي است.
مالیات تنها در ترکیب با ســایر تفاوتهای موقتی

کاهندهی مالیات از نوع مناسب ،مورد ارزیابی قرار بررســی مجدد داراييهاي ماليات انتقالي
میگیرد .با توجــه به ضوابط مالیاتی ایران به نظر شناسايينشده
این مورد مصادیق با اهمیتی ندارد.

واحد تجــاري در پایان هر دورهی گزارشــگری،

داراييهاي ماليات انتقالي شناسايينشده را دوباره

زيانهاي مالياتي استفادهنشده و اعتبارهای بررسی ميكند .واحد تجاري دارايي ماليات انتقالي
مالياتي استفادهنشده
که قبال شناسايي نشده است را تا میزانی شناسایی
دارایی مالیات انتقالی بابت انتقال زيانهای مالياتي میکند که بازیافت دارایی مالیات انتقالی از محل
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ســودهای مشــمول مالیات آتی امکانپذیر باشد.
بــراي مثال ،بهبود شــرایط تجاري ممکن اســت
ایــن احتمال را که واحد تجــاري بتواند به منظور
احراز معیارهای شــناخت ،ســود مشمول ماليات
كافي در آينــده ایجاد کند ،افزايــش دهد .یعنی
انتظار وجــــــود درآمد مشـــــمول مالیات آتی
محتمـــل باشـــد.
اندازهگيري داراييهــا و بدهيهاي مالیات

جاری و انتقالی

بدهيهــاي مالیات جــاری (داراييهــاي ماليات
جاري) مربوط به دورهی جــاري و دورههای قبل
بايد به مبلغی اندازهگیری شوند كه انتظار ميرود
با اســتفاده از نرخهاي مالياتی (و قوانين مالياتي)
ی گزارشــگري به مراجع
الزماالجرا تا پايان دور ه 
مالياتي پرداخت شود (يا از مراجع مالیاتی بازیافت
شود).
داراييهــا و بدهيهــاي ماليات انتقالــي نیز باید
به نرخهــای مالیاتی قابل اعمــال در دورهای که
انتظــار مــیرود دارایی بازیافت یا بدهی تســویه
شــود ،اندازهگیری شود .این اندازهگیری مبتنی بر
نرخهای مالیاتــی (و قوانين مالياتي) الزماالجرا تا
پایان دورهی گزارشــگری اســت .البته با توجه به
ضوابط مالیاتی ایران به دلیل عدم وجود نرخ شناور
مالیاتی این مورد کمتر اتفاق می افتد.
اندازهگيري بدهیهای مالیات انتقالی و داراییهای
ماليــات انتقالي بايد بازتابی از آثار مالیاتی باشــد
که از شــیوهی مورد انتظار واحد تجاری در پايان
دورهی گزارشــگري بــرای بازیافت یا تســویهی
مبلغ دفتري داراييهـــــــا و بدهيهـــا پیروی
میکــــند.
به رغم این کــه دارایی و بدهی مالیات انتقالی در
صــورت وضعیت مالی بایــد بلندمدت طبقهبندی
شوند ،ولی نبايد تنزيل شوند .زیرا تعيين داراييهای
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مالیــات انتقالــی و بدهيهاي ماليــات انتقالي بر

بدهيهــاي ماليــات جاري جداگانه شناســايي و

خالص تســويه كنند ،يا بازیافت داراييها و

مبنای تنزیلشــده بهگونهای قابل اتکا مســتلزم

اندازهگيري ميشوند ،در پارهای موارد ممکن است

تسويهی بدهيها را همزمان انجام دهند.

برنامهریزی تفصیلی برای زمانبندی برگشــت هر

در صورت وضعیت مالی تهاتر شوند .واحد تجاري،

تفاوت موقتی اســت .در بسياري از موارد ،تهيهی

به طــور معمول ،در صورتی از حــق قانوني برای

اين برنامــهی زمانی غيرعملي يا بســيار پيچيده

تهاتــر دارايي ماليات جاري با بدهي ماليات جاري

هزينهی (درآمد) ماليات مربوط به ســود یا زيان

اســت .بنابراین ،الزامي کــردن تنزيل داراييهای

برخوردار اســت كــه مربوط به ماليــات بر درآمد

فعاليتهاي عادي بايد به عنوان بخشــي از سود يا

مالیات انتقالی و بدهيهاي ماليات انتقالي مناسب

وضعشده توسط یک مرجع مالياتي باشد و مرجع

زيان دوره در صورت سود و زيان ارائه شود .اجزاي

نيست .مجاز دانستن (نه ملزم کردن) تنزيل منجر

مالياتي اجازه دهد واحد تجاري پرداخت يا دریافت

عمــدهی هزينهی (درآمد) ماليــات بايد جداگانه

به داراييهــای مالیات انتقالی و بدهيهاي ماليات

ماليات را به صورت خالص و یک جا انجام دهد.

افشا شــود .این اجزاء میتواند شامل مـــوارد زير

انتقالي میشــود که بین واحدهــاي تجاری قابل

افشائیات

باشــــد:

مقايسه نیســتند .بنابراین ،اين اســتاندارد تنزيل

در صورتهــاي مالي تلفيقي نیــز تنها در صورتی

هزينه ماليات جاري (درآمد ماليات جاري)؛

داراييهــای مالیات انتقالــی و بدهيهاي ماليات

دارايــي ماليات جاري یک واحد تجــاري گروه با

هرگونــه تعديل شناساييشــده طی دوره بابت

انتقالي را الزامي یا مجاز نميداند.

بدهي ماليات جاري واحد تجاري ديگر گروه تهاتر

ماليات جاري دورههاي قبل؛

ميشود که واحدهای تجاري مورد نظر حق قانوني

مبلــغ هزينهی ماليات انتقالــي (درآمد ماليات

مبلغ دفتري دارايي ماليات انتقالي بايد در پايان هر

دریافت يا پرداخت یک جای مبلغ خالص را داشته

انتقالي) مربوط به ايجاد و برگشــت تفاوتهاي

دورهی گزارشگري بازنگري شود .واحد تجاري بايد

باشند و قصد آنها اين باشد که مبلغ خالص مزبور

موقتی؛

مبلــغ دفتري دارايي ماليــات انتقالي را به میزانی

را پرداخــت یا دریافت كنند يــا دارايي و بدهي را

مبلــغ هزينهی مالیات انتقالــی (درآمد مالیات

كاهش دهد كه وجود ســود مشمول ماليات كافي

همزمان بازیافت و تسویه کنند.

انتقالی) مربــوط به تغيير در نرخهاي ماليات يا

براي استفاده از مزایای تمام یا بخشی از آن دارايي
ماليات انتقالی دیگر محتمل نباشد .چنین كاهشی
بايد در صورتی برگشــت داده شود كه وجود سود

تهاتر داراييهای مالیات انتقالی و بدهيهاي
ماليات انتقالی

وضع مالياتهاي جديد؛
مبلــغ مزایــای ناشــي از زيــان مالیاتــی
شناسایینشــدهی قبلــی ،اعتبــار مالياتــي يا

مشمول ماليات به میزان کافی محتمل باشد .مثال

واحــد تجاري تنهــا در صورتی بایــد داراييهای

تفاوتهای موقتی شناسايينشدهی دورهی قبل

شــرکتی که انتظار نمیرود درآمد مشمول مالیات

مالیات انتقالی و بدهيهاي ماليات انتقالي را تهاتر

که براي كاهش هزینهی ماليات جاري استفاده

داشته باشــد نباید تا زمانی که انتظار وجود سود

كند که:

میشود؛

مشمول مالیات آتی برای آن محتمل باشد ،دارایی

حق قانوني برای تهاتر داراييهاي ماليات جاري

مبلــغ مزایــای ناشــي از زيــان مالیاتــی

مالیات انتقالی را شناسایی کند.

با بدهيهاي ماليات جاري داشته باشد؛ و

شناسایینشــدهی قبلــی ،اعتبــار مالياتــي يا

داراييهــای مالیات انتقالی و بدهيهاي ماليات

تفاوتهای موقتی شناسايينشدهی دورهی قبل

انتقالي ،مربوط به ماليات بر درآمد وضعشــده

که براي كاهش هزینهی ماليات انتقالی استفاده

توسط یک مرجع مالياتي ،برای هر يك از موارد

میشود؛

واحد تجاري داراييهای مالیات جاری و بدهيهاي

زير باشد:

هزينــهی ماليــات انتقالي ناشــي از كاهش يا

ماليات جاري را تنها باید در صورتی تهاتر كند که:

 -1همان واحد تجاري مشمول ماليات؛ يا

برگشت كاهش قبلی دارايي ماليات انتقالي؛ و

 -2واحدهاي تجاري متفاوت مشــمول ماليات

مبلغ هزينهی مالیــات (درآمد مالیات) مربوط

داشته باشد؛ و

كه قصد دارند در هر یــک از دورههای آتي

به آن دســته از تغيير در رويههاي حسابداري

قصد تســويه بــر مبناي خالص ،یــا بازیافت و

كه انتظار مــيرود مبالغ بااهميت بدهيهای

و اشتباهات كه طبق استاندارد حسابداري ،34

تسويهی همزمان دارایی و بدهي را داشته باشد.

مالیــات انتقالی یا داراييهاي ماليات انتقالی

به دلیل این که نميتوان آنها را با تســری به

بازيافت یا تســويه شــود ،بدهيهای مالیات

گذشته به حساب منظور کرد ،در صورت سود و

جاری و داراییهای ماليات جاري را بر مبنای

زيان منظور میشوند.

تهاتر داراييهای مالیات جاری و بدهيهاي
ماليات جاري

حق قانوني بــرای تهاتر مبالغ شناساييشــده

بــا وجود ایــن کــه داراييهای مالیــات جاری و
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موارد زير نيز بايد جداگانه افشا شود:
مجمــوع ماليات جاري و مالیات انتقالي مربوط
به اقالمی که به طور مستقیم در حقوق مالکانه
منظور شدهاند؛
مبلــغ ماليات بــر درآمد مربوط بــه هر یک از
اجزای ساير اقالم سود و زیان جامع.
توضيح ارتبــاط بين هزينــهی مالیات (درآمد
ماليات) و ســود حســابداري به يــك يا هر دو
شكل زير:
 -1صــورت تطبیق عددي بين هزينهی مالیات
(درآمد مالیات) ماليات و حاصل ضرب سود
حسابداري در نرخ(هاي) ماليات قابل اعمال،
و نیز افشــاي مبناي محاســبهی نرخ(هاي)
ماليات قابل اعمال؛ يا
 -2صــورت تطبیق عددي بيــن میانگین نرخ
مؤثر ماليات و نرخ ماليات قابل اعمال ،و نیز
افشاي مبناي محاسبهی نرخ ماليات قـــابل
اعمـــال؛
توضيح تغــــــيير در نرخ(هــاي) ماليات قابل
اعمال در مقايســـــه با دورهی حســـابداري
قبل؛
مبلــغ (و تاريــخ انقضــا ،درصــورت وجــود)
تفاوتهــاي موقتی کاهندهی مالیات ،زيانهاي
مالیاتــی استفادهنشــده و اعتبارهــای مالياتي
استفادهنشده كه در صورت وضعيت مالي ،براي
آنهــــا دارايي مالیات انتقالي شناسايي نشـده
اســــت؛
جمــع مبلــغ تفاوتهــاي موقتــی مربوط به
ســرمايهگذاري در واحدهــاي تجــاری فرعي،
شــعب و واحدهای تجاری وابســته و منافع در
مشــارکتها ،كه براي آنها بدهيهای مالیات
انتقالي شناسايي نشده است؛
در ارتباط با هر نوع تفاوت موقتی ،و در ارتباط با
هر نوع زيان مالياتي استفادهنشده و اعتبارهای
مالياتي استفادهنشده:
 -1مبلــغ داراييهــای مالیــات انتقالــی و
بدهيهاي ماليات انتقالي شناساييشــده در
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صــــورت وضعيت مالــــي براي هر دورهی

واحــد تجاري در دورهی جاري يا دوره قبل ،در

ارائهشــــده؛

حوزهی مقرراتی كه دارايي ماليات انتقالــــــي

 -2مبلــغ درآمــد ماليات انتقالي يــا هزينهی
ماليات انتقالي شناساييشده در صورت سود

بــه آن مربوط اســت ،متحمل زيان شـــــده
باشـــد.

و زيان ،در صورتي كه اين مبلغ ،از تغيير در
مبالغ شناساييشده در صورت وضعيت مالي،

واحد تجــاري هرگونه بدهي احتمالــي یا دارایی

قابل تشخیص نباشد؛

احتمالــی مربوط بــه ماليات را طبق اســتاندارد

در ارتبــاط بــا عمليات متوقفشــده ،هزينهی

حسابداري شمارهی " 4ذخاير ،بدهيهای احتمالی

ماليات مربوط به:

و داراییهاي احتمالي" افشــا ميكند .براي مثال،

 -1سود يا زيان توقف؛ و

بدهيهــاي احتمالي و داراييهای احتمالی ممكن

-2ســود يا زيان حاصــل از فعاليتهاي عادي

اســت از اختالفات حلنشــده با مراجــع مالياتي

عمليات متوقفشــده طــی دوره ،همراه با

ناشــی شــود .همچنین ،در مواردي كه تغيير در

مبالغ متناظر برای هر یک از دورههای قبلی

نرخهــاي مالياتي يا قوانين مالياتي ،پس از دورهی

ارائهشده.

گزارشــگری تصويب يا اعالمشــود ،واحد تجاري

مبلغ آثار مالياتی ســود تقسیمی به سهامداران

هرگونــه اثر بااهميت این تغييــرات بر داراييها و

واحد تجاري كه پیش از تایید صورتهاي مالي

بدهيهاي ماليات جاري و انتقالــــــي را افشــا

براي انتشار ،پيشــنهاد يا اعالم شده است ،ولی

ميكند.

به عنوان بدهي در صورتهاي مالي شناســايي
نشده است.
اگر تركيب تجاري که واحد تجاري در آن واحد
تحصیلکننده اســت ،موجب تغييــر در مبلغ
دارايــي ماليات انتقالي شناساییشــده پيش از
تحصيلشود ،مبلغ آن تغيير؛ و
اگــر مزایای ماليــات انتقالي تحصیلشــده در

پینوشتها:
1- IAS 12 Income Taxes
منابع:

	-کمیتــهی

تدویــن

اســتانداردهای

تركيب تجــاري در تاريخ تحصيل شناســايي

حســابداری( ،)1398اســتاندارد حســابداری

نشده باشد .ولی پس از تاریخ تحصیل شناسايي

شــمارهی " 35مالیات بر درآمد" ،چاپ بیست

شــود ،توصیف رويداد یا تغيير در شرايطي كه

و نه ،تهران ،سازمان حسابرسی

موجب شناسایی مزایای ماليات انتقالي شــده
اســــت.

 بــزرگ اصــل ،موســی( ،)1393راهنمــایبهکارگیری اســتاندارد بینالمللی حســابداری
شمارهی  :12مالیات بر درآمد .چاپ اول ،تهران،

واحد تجاري مبلغ دارايي ماليات انتقالي و ماهيت

سازمــــان حسابرســــــی(نشریهی شمارهی

شواهد پشتيبان شناخت آن را در صورتی بايد افشا

)204

كند كه:
اســتفاده از دارايــي ماليات انتقالــي ،به مازاد
سودهاي مشمول ماليات آتي بر سودهای ناشي
از برگشــت تفاوتهاي موقتی مشمول ماليات

حمیدخادم :حســابدار رسمی ،دانشجوی دکتری
حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

موجود بستگی داشتهباشد؛ و
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