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 تفاوت هدف از وضع مالیات توسط دولت ها با اهداف گزارشگری مالی
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 اهداف گزارشگری مالی
ارائه اطالعات مفید برای تصمیم گیری های  

 اقتصادی سهامداران و اعتبار دهندگان

 
 

با رعایت استانداردهای حسابداری حاصل  
 میشود

 
 هدف مالیاتی

 تامین منابع برای مخارج دولت

 
 

 با رعایت قوانین مالیاتی حاصل میشود

 تفاوت هدف از وضع مالیات توسط دولت ها با اهداف گزارشگری مالی
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 پیش نیازهای الزم برای بکارگیری استاندارد مالیات بر درآمد

 (GAAP)آشنایی با اصول پذیرفته شده حسابداری . 1

Generally Accepted Accounting Principles 
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 پیش نیازهای الزم برای بکارگیری استاندارد مالیات بر درآمد

 (GAAP)آشنایی با اصول پذیرفته شده حسابداری . 1

Generally Accepted Accounting Principles 

 

 (DTA)آشنایی با قانون مالیات های مستقیم . 2    

Direct Taxation Act 
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 تفاوت بین اصول پذیرفته شده حسابداری و قوانین مالیاتی

  را مالیاتی قوانین با حسابداری شده پذیرفته اصول بکارگیری از ناشی تفاوتهای

   .نامند می مالیاتی های تفاوت
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   .نامند می مالیاتی های تفاوت

 :کرد تفکیک زیر گروه دو به میتوان را مالیاتی های تفاوت

ایران خبره حسابداران انجمن  



 تفاوت بین اصول پذیرفته شده حسابداری و قوانین مالیاتی

  را مالیاتی قوانین با حسابداری شده پذیرفته اصول بکارگیری از ناشی تفاوتهای

   .نامند می مالیاتی های تفاوت

 :کرد تفکیک زیر گروه دو به میتوان را مالیاتی های تفاوت

   دائمی های تفاوت . 1

ایران خبره حسابداران انجمن  



 تفاوت بین اصول پذیرفته شده حسابداری و قوانین مالیاتی

  را مالیاتی قوانین با حسابداری شده پذیرفته اصول بکارگیری از ناشی تفاوتهای

   .نامند می مالیاتی های تفاوت

 :کرد تفکیک زیر گروه دو به میتوان را مالیاتی های تفاوت

   دائمی های تفاوت . 1

   موقت های تفاوت . 2
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 تفاوت های دائمی

  اصول با ها مالیات قانون از ناشی های تفاوت که میشود اطالق مواردی به

  .نمیشود رفع هیچگاه حسابداری شده پذیرفته
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 تفاوت های دائمی

  اصول با ها مالیات قانون از ناشی های تفاوت که میشود اطالق مواردی به

  .نمیشود رفع هیچگاه حسابداری شده پذیرفته

 :زد مثال زیر شرح به میتوان را ها تفاوت نوع این از مواردی

 مدیره هیئت پاداش هزینه1.

 سرقفلی استهالک2.

 ها گذاری سرمایه شده تضمین سود و  سهام سود از حاصل درآمد3.

 آزاد مناطق و بنادر در تجاری فعالیتهای و صادرات از حاصل درآمد4.

 مالیات از معاف درآمدهای به مربوط های هزینه5.
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 مثالی از یک تفاوت دائمی

 .است کرده شناسایی مدیره هیئت پاداش هزینه ریال میلیارد 2  مبلغ گزارشگر واحد کنید فرض
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 مثالی از یک تفاوت دائمی

 .است کرده شناسایی مدیره هیئت پاداش هزینه ریال میلیارد 2  مبلغ گزارشگر واحد کنید فرض

  دوره سودوزیان در باید و بوده یافته تحقق هزینه رقم این حسابداری، شده پذیرفته اصول مطابق

  پاداش اداری، عدالت دیوان 1۳۹۹ /11 /28 مورخ 1۴۳۹ شماره نامه داد مطابق حالیکه در شود منظور

   .گیرد قرار مالیاتی قبول قابل هزینه های زمره در نمی تواند شرکت ها مدیره هیأت
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   .گیرد قرار مالیاتی قبول قابل هزینه های زمره در نمی تواند شرکت ها مدیره هیأت

  مطابق و ریال میلیارد 7۹8 حسابداری شده پذیرفته اصول براساس  مالیات مشمول سود اساس این بر

 .است آمده حاصل ( 7۹8 + 2 ) ریال میلیارد 800 مالیاتی قوانین
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 مثالی از یک تفاوت دائمی
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 :با شد خواهد برابر مالیات هزینه کنیم، فرض %25 را مالیات نرخ اگر

 7۹8  × %25 = 1۹۹/5              حسابداری شده پذیرفته اصول طبق مالیات هزینه

 800  × %25 = 200                                  مالیاتی قوانین طبق پرداختنی مالیات
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   :شد خواهد انجام دوره مالیات بابت زیر ثبت اساس این بر
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 هزینه مالیات 200

 مالیات پرداختنی 200



 تفاوت های موقت

  اصول با ها مالیات قانون از ناشی های تفاوت که میشود اطالق مواردی به

  .میشود رفع زمان مرور به حسابداری شده پذیرفته
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 تفاوت های موقت

  اصول با ها مالیات قانون از ناشی های تفاوت که میشود اطالق مواردی به

  .میشود رفع زمان مرور به حسابداری شده پذیرفته

 :زد مثال زیر شرح به میتوان را ها تفاوت نوع این از مواردی

 مستقیم های مالیات قانون 149 ماده از متفاوت داراییها استهالک1.

 کاال موجودیهای ارزش کاهش زیان2.

 کارکنان سنوات بازخرید هزینه3.

   مالیاتی شده تایید های زیان4.

 ها دارایی ارزیابی تجدید مازاد5.
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 مثالی از یک تفاوت موقت

 قانون 1۴۹ ماده 12 گروه مطابق مالیاتی اهداف بنابر ریال، میلیارد ۴00 شده تمام بهای به آالتی ماشین کنید فرض

   .شود مستهلک مستقیم خط روش به ساله 10 باید مستقیم مالیاتهای
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 مثالی از یک تفاوت موقت
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   .شود مستهلک مستقیم خط روش به ساله 10 باید مستقیم مالیاتهای

  که شود مستهلک آنها اقتصادی منابع کسب الگوی اساس بر باید ثابت داراییهای حسابداری، شده پذیرفته اصول مطابق

   .است شده برآورد سال 8 دارایی این از اقتصادی منابع کسب مدت کارشناسی، نظریه اساس بر
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   .است شده برآورد سال 8 دارایی این از اقتصادی منابع کسب مدت کارشناسی، نظریه اساس بر

 ۴0 مالیاتی قوانین مطابق و ریال میلیارد 50 حسابداری شده پذیرفته اصول مطابق دارایی ساالنه استهالک هزینه نتیجه در

 .بود خواهد ریال میلیارد

       

ایران خبره حسابداران انجمن  



 مثالی از یک تفاوت موقت

 قانون 1۴۹ ماده 12 گروه مطابق مالیاتی اهداف بنابر ریال، میلیارد ۴00 شده تمام بهای به آالتی ماشین کنید فرض

   .شود مستهلک مستقیم خط روش به ساله 10 باید مستقیم مالیاتهای

  که شود مستهلک آنها اقتصادی منابع کسب الگوی اساس بر باید ثابت داراییهای حسابداری، شده پذیرفته اصول مطابق

   .است شده برآورد سال 8 دارایی این از اقتصادی منابع کسب مدت کارشناسی، نظریه اساس بر

 ۴0 مالیاتی قوانین مطابق و ریال میلیارد 50 حسابداری شده پذیرفته اصول مطابق دارایی ساالنه استهالک هزینه نتیجه در

 .بود خواهد ریال میلیارد

 قوانین مبنای بر باشد، ریال میلیارد ۳۴0 حسابداری شده پذیرفته اصول براساس مالیات از قبل سود اگر اساس این بر

 .شد خواهد ریال میلیارد ۳50  مالیات مشمول سود مالیاتی،
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 مثالی از یک تفاوت موقت
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 .بود خواهد ریال میلیارد

 قوانین مبنای بر باشد، ریال میلیارد ۳۴0 حسابداری شده پذیرفته اصول براساس مالیات از قبل سود اگر اساس این بر

 .شد خواهد ریال میلیارد ۳50  مالیات مشمول سود مالیاتی،

 :میشود حاصل زیر شرح به نتیجه کنیم، فرض %25 را مالیات نرخ اگر حال

 ۳۴0  × %25 = 85              حسابداری شده پذیرفته اصول طبق مالیات هزینه

     ۳50 × %25 = 87/5                                 مالیاتی قوانین طبق پرداختنی مالیات

   :شد خواهد انجام دوره مالیات بابت زیر ثبت اساس این بر
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 هزینه مالیات 85

 دارایی مالیات انتقالی 2/5

 مالیات پرداختنی 87/5



 دارایی و بدهی مالیات انتقالی

 :گردد زیر های حالت از یکی آمدن وجود به باعث می تواند موقتی تفاوتهای
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 دارایی و بدهی مالیات انتقالی

 :گردد زیر های حالت از یکی آمدن وجود به باعث می تواند موقتی تفاوتهای

 :باشد زیر موارد از ناشی میتواند که انتقالی مالیات داراییهای شناسایی . 1
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 دارایی و بدهی مالیات انتقالی

 :گردد زیر های حالت از یکی آمدن وجود به باعث می تواند موقتی تفاوتهای

 :باشد زیر موارد از ناشی میتواند که انتقالی مالیات داراییهای شناسایی . 1

  استهالک موجب که داراییها استهالک از حاصل تفاوت مانند مالیات، کاهنده موقتی تفاوتهای . 1 . 1          

         .شود قانونی قبول قابل مدت از سریعتر آنها،
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  استهالک موجب که داراییها استهالک از حاصل تفاوت مانند مالیات، کاهنده موقتی تفاوتهای . 1 . 1          

         .شود قانونی قبول قابل مدت از سریعتر آنها،

 مالیاتی شده تایید زیانهای مانند آتی، های دوره به نشده استفاده مالیاتی زیانهای انتقال . 2 . 1           
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  قانون 18۹ ماده مشمول موارد مانند آتی، های دوره به نشده استفاده مالیاتی اعتبارهای انتقال . ۳ . 1          

 .مستقیم مالیاتهای
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 .مستقیم مالیاتهای

  که است آتی دوره های در پرداخت قابل درآمد بر مالیات مبالغ از ناشی انتقالی مالیات بدهیهای شناسایی . 2

 .داراییها ارزیابی تجدید مازاد از ناشی موارد مانند می شود، ناشی مالیات مشمول موقتی تفاوتهای از

ایران خبره حسابداران انجمن  



 انعکاس دارایی و بدهی مالیات انتقالی در صورت وضعیت مالی

  ثبت و گیری اندازه موقتی های تفاوت اساس بر صرفا انتقالی مالیات

 .شد خواهد
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 انعکاس دارایی و بدهی مالیات انتقالی در صورت وضعیت مالی

  ثبت و گیری اندازه موقتی های تفاوت اساس بر صرفا انتقالی مالیات

 .شد خواهد

  عنوان به باید مالی وضعیت صورت در انتقالی مالیات دارایی

 .شود بندی طبقه جاری غیر داراییهای
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 انعکاس دارایی و بدهی مالیات انتقالی در صورت وضعیت مالی

  ثبت و گیری اندازه موقتی های تفاوت اساس بر صرفا انتقالی مالیات

 .شد خواهد

  عنوان به باید مالی وضعیت صورت در انتقالی مالیات دارایی

 .شود بندی طبقه جاری غیر داراییهای

 عنوان تحت باید مالی وضعیت صورت در نیز انتقالی مالیات بدهی

 .شود بندی طبقه جاری غیر های بدهی
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  انعکاس مالیات انتقالی در خارج از صورت سود و زیان  

 که شود شناسایی زیان و سود صورت از خارج باید صورتی در انتقالی مالیات و جاری مالیات

 زیان و سود صورت از خارج دیگر، دوره ای یا دوره همان در که باشد اقالمی به مربوط

 :اساس این بر .است شده شناسایی

ایران خبره حسابداران انجمن  



  انعکاس مالیات انتقالی در خارج از صورت سود و زیان  

 که شود شناسایی زیان و سود صورت از خارج باید صورتی در انتقالی مالیات و جاری مالیات

 زیان و سود صورت از خارج دیگر، دوره ای یا دوره همان در که باشد اقالمی به مربوط

 :اساس این بر .است شده شناسایی

 سایر در دیگر دوره ای یا دوره همان در که اقالمی به مربوط انتقالی مالیات و جاری مالیات . 1 

 شناسایی جامع زیان و سود اقالم سایر در باید است، شده شناسایی جامع زیان و سود اقالم

 .شود
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  انعکاس مالیات انتقالی در خارج از صورت سود و زیان  

 که شود شناسایی زیان و سود صورت از خارج باید صورتی در انتقالی مالیات و جاری مالیات

 زیان و سود صورت از خارج دیگر، دوره ای یا دوره همان در که باشد اقالمی به مربوط

 :اساس این بر .است شده شناسایی

 سایر در دیگر دوره ای یا دوره همان در که اقالمی به مربوط انتقالی مالیات و جاری مالیات . 1 

 شناسایی جامع زیان و سود اقالم سایر در باید است، شده شناسایی جامع زیان و سود اقالم

 .شود

 بطور دیگر دوره ای یا دوره همان در که اقالمی به مربوط انتقالی مالیات و جاری مالیات . 2 

 شناسایی مالکانه حقوق در مستقیم بطور باید است، شده شناسایی مالکانه حقوق در مستقیم

 .شود
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 مالیات انتقالی ناشی از ترکیب تجاری

  در تقبل  شده بدهیهای و تحصیل شده تشخیص قابل داراییهای حسابداری، شده پذیرفته اصول مطابق

   .می شوند شناسایی تحصیل تاریخ در منصفانه ارزش به تجاری، های ترکیب 
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 مالیات انتقالی ناشی از ترکیب تجاری

  در تقبل  شده بدهیهای و تحصیل شده تشخیص قابل داراییهای حسابداری، شده پذیرفته اصول مطابق

   .می شوند شناسایی تحصیل تاریخ در منصفانه ارزش به تجاری، های ترکیب 

  در تقبل  شده بدهیهای و تحصیل شده تشخیص قابل داراییهای مالیاتی مبنای اینکه دلیل به حالت، این در

  .میگردد ایجاد موقتی های تفاوت مانده، باقی دفتری بهای همان به شونده ترکیب شرکت دفاتر
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 مالیات انتقالی ناشی از ترکیب تجاری

  در تقبل  شده بدهیهای و تحصیل شده تشخیص قابل داراییهای حسابداری، شده پذیرفته اصول مطابق

   .می شوند شناسایی تحصیل تاریخ در منصفانه ارزش به تجاری، های ترکیب 

  در تقبل  شده بدهیهای و تحصیل شده تشخیص قابل داراییهای مالیاتی مبنای اینکه دلیل به حالت، این در

  .میگردد ایجاد موقتی های تفاوت مانده، باقی دفتری بهای همان به شونده ترکیب شرکت دفاتر

 می یابد، افزایش آن منصفانه ارزش تا دارایی یک دفتری مبلغ تلفیقی حسابهای در هنگامیکه مثال، برای

  موجب اختالف این است، شده تمام بهای همان کماکان شونده ترکیب شرکت برای دارایی مالیاتی مبنای

  تعدیل موجب بدهی این که شود شناسایی انتقالی مالیات بدهی باید آن بابت باید و شده موقتی تفاوت

 .شد خواهد ترکیب از ناشی سرقفلی
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 مالیات انتقالی ناشی از ترکیب تجاری
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  تعدیل موجب بدهی این که شود شناسایی انتقالی مالیات بدهی باید آن بابت باید و شده موقتی تفاوت

 .شد خواهد ترکیب از ناشی سرقفلی

 ایجاد باعث نیز گروه های شرکت فیمابین مبادالت از ناشی نیافته تحقق زیان و سود حذف این، بر افزون

  .میگردد موقتی های تفاوت
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 مالیات انتقالی ناشی از ترکیب تجاری

  در تقبل  شده بدهیهای و تحصیل شده تشخیص قابل داراییهای حسابداری، شده پذیرفته اصول مطابق
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 .شد خواهد ترکیب از ناشی سرقفلی

 ایجاد باعث نیز گروه های شرکت فیمابین مبادالت از ناشی نیافته تحقق زیان و سود حذف این، بر افزون

  .میگردد موقتی های تفاوت

  میشود، حذف تلفیقی حسابهای در گروه های شرکت بین کاالها فروش از ناشی نیافته تحقق سود هنگامیکه

  مالیات بابت نتیجه، در که نمیگردد استرداد دارایی وزارت از سودها آن بابت شده پرداخت مالیات عمال

 .شد خواهد ایجاد تلفیفی شخصیت برای انتقالی مالیات دارایی سودهایی، چنین بابت شده پرداخت
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 با تشکر از توجه شما
 راه های ارتباطی با انجمن حسابداران خبره ایران

 

 

Site: iica.ir 

Instagram: @iica_ir 
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