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مقدمه
استاندارد حســابداری شــماره ی 35 "مالیات بر 
درآمد" در ســال 1397 مصوب شد و الزامات آن 
در مورد صورت هاي  مالي  كه  دوره  ی مالي  آن ها از 
یکم فروردین 1399 و بعد از آن  شــروع  مي شود، 
الزم االجراســت . با اجراي  الزامات  این  اســتاندارد، 
مفاد استاندارد بین المللي  حسابداري شماره ی  12 
"مالیات بر درآمدIAS 12( "1، ویرایش 2017( نیز 

رعایت  مي شود. 

مزایای اطالعاتی
اجرای این اســتاندارد عــاوه بر انطباق بیشــتر 
بــا  ایــران  حســابداری  ملــی  اســتانداردهای 
استانداردهای بین المللی، مزایای اطاعاتی دیگری 
دارد كه از جملــه ی آن ها به دو مورد زیر می توان 

اشاره كرد:

یک( شركت هایی كه دارای مبلغی زیان تایید شده 
هســتند، این زیان باعث كاهش درآمد مشمول 
مالیات ابرازی ســنوات بعد آن ها به همین مبلغ 
می شود. طبق اســتانداردهای قدیم حسابداری 
ایــران )پیش از ســال 1399( از این بابت هیچ 
دارایی در دفاتر شــركت شناسایی نمی شد. در 
حالــی كه در این موارد یــک دارایی منطبق با 
تعریف دارایی در مفاهیم نظری اســتانداردهای 
حســابداری وجــود دارد. با اجرای اســتاندارد 
حســابداری شــماره ی 35، و با فــرض این كه 
وجود درآمد مشمول مالیات ابرازی سنوات بعد 
محتمل باشــد، بابت این مورد در دفاتر شركت 
یــک دارایی با عنــوان دارایی مالیــات انتقالی 

شناسایی می شود.

دو( اقام صورت ســود و زیان طبق اســتانداردها 
فعلی )الزم االجرا تا پایان ســال 1398( متاثر 
از استانداردهای حســابداری و ضوابط مالیاتی 
هســتند. به گونه ای كــه از درآمــد عملیاتی 
تــا درآمد مشــمول مالیات ماک محاســبه ی 
آن، طبق اســتانداردهای حســابداری اســت. 

ولی ســرفصل مالیات بر درآمــد طبق ضوابط 
مالیاتی شناسایی می شــود. این باعث می شود 
ســود خالص برای تصمیم گیری سرمایه گذاران 
ســود واقعی و درست نباشــد. در حالی كه با 
اســتاندارد حسابداری شــماره ی 35،  اجرای 
ســود و زیان حســابداری )طبــق صورت های 
مالی( می تواند متفاوت از ســود و زیان مالیاتی 
)طبق اظهارنامه ی مالیاتی( باشــد. چون مبانی 
محاســباتی و ذینفعان آن ها متفاوت است. در 
واقع، ایــن اعتقاد وجود دارد كــه مالیات یک 
هزینه است و نحوه ی شناسایی آن باید همانند 
سایر هزینه ها 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 صورت های مالــی ارائه ی اطاعات مفید به 
اســتفاده كنندگان 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 می شــود برخی مبانی محاسباتی 
سود حسابداری و درآمد مشمول مالیات متفاوت 
باشد. البته در موارد بسیاری شناسایی درآمدها و 
هزینه ها برای مقاصد حسابداری و مالیاتی مشابه 
هســتند. ولی تفاوت هایی نیز بیــن این دو مبنا 
وجود دارد. از جمله، اســتهاک دارایی های ثابت 
مشهود و دارایی های نامشهود، ذخیره ی مرخصی 
استفاده نشــده ی كاركنان، ذخیره ی كاهش ارزش 
موجــودی كاال، تجدید ارزیابــی دارایی ها و... كه 
نحوه ی حســابداری آن ها در استاندارد حسابداری 
شماره ی 35 بیان شده اســت. برای تشریح بهتر 
موضــوع به نحوه ی ثبت هزینــه ی مالیات قبل و 
بعد از اجرای این استاندارد به شـرح زیر توجـــه 

كنید. 

هم اكنون )قبل از اجرای اســتاندارد حســابداری 
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شــماره ی 35( در پایان هر سال ثبت حسابداری 
نمایه ی 1 در رعایت اســتانداردهای حســابداری 
ولی بر مبنای محاســباتی ضوابط مالیاتی در دفاتر 
قانونی واحدهای گزارشــگر انجام می شود. متعاقبا 
نیز هزینه ی مالیات مربــوط همراه با اظهارنامه ی 
مالیاتی )حداكثر چهار ماه پس از پایان سال مالی( 
به ســازمان امور مالیاتی كشور پرداخت )یا ترتیب 

پرداخت( می شود. 

پس از اجرای اســتاندارد حســابداری شــماره ی 
35، ســود قبل از كســر مالیــات در صورت های 
مالی می تواند متفاوت از ســود مشمول مالیات در 
اظهارنامه ی مالیاتی باشــد. از ایــن رو، واحدهای 

گزارشــگر در صورت های مالی خود مالیات ابرازی 
را بر اســاس استاندارد های حســابداری شناسایی 
می كننــد، در حالی كــه مالیــات در اظهارنامه ی 
مالیاتی آن ها بر اســاس ضوابط مالیاتی محاسبه و 
پرداخت می شــود. این مالیات در كل سنوات برابر 
اســت، و تنها تفاوت های موقتــی باعث جابه جایی 
آن در بین دوره های مختلف می شــود. در نمایه ی 
1، اگر سود مشــمول مالیات حســابداری )طرف 
بدهکار ثبت( بزرگ تر از سود مشمول مالیات طبق 
ضوابط مالیاتی )طرف بســتانکار ثبت( باشد بدهی 
مالیات انتقالی شناسایی می شــــود. در غیــــــر 
این صــــورت، دارایی مالیات انتقالی شناســایی 

می شــــود.

 نمایه ی 1 – ثبت حسابداری هزینه ی مالیات بر درآمد پیش و پس از اجرای استاندارد
حسابداری شماره ی 35

مبنای محاسبه ماهیتحسابمقطع زمانی

 پیش از اجرای
استاندارد

 هزینه ی مالیات بر
ضوابط مالیاتیبدهکار     درآمد

مالیات پرداختنی
ضوابط مالیاتیبستانکار)ذخیره ی مالیات(

 پس از اجرای

استاندارد

استانداردهای حسابداری )سود قبل از کسر مالیات در صورت سود و زیان( بدهکار        هزینه ی مالیات بر درآمد

مازاد سود مالیاتی بر سود حسابداری ضرب در نرخ مالیاتبدهکاردارایی مالیات انتقالی

مالیات پرداختنی
ضوابط مالیاتی )سود مشمول مالیات در اظهارنامه ی مالیاتی(بستانکار)ذخیره ی مالیات(

مازاد سود حسابداری بر سود مالیاتی ضرب در نرخ مالیاتبستانکاربدهی مالیات انتقالی

نمایه ی 2 – اطالعات مثال یک )مبالغ به میلیون ریال(

چهارمسومدوماولسال
)A( 6.0008.0009.00010.000درآمد عملیاتی

)B( 4.8006.4007.0008.200هزینه های عملیاتی به جز استهالک ساختمان

نمایه ی 3 - محاسبات حل مثال یک )مبالغ به میلیون ریال(
جمعچهارمسومدوماولسال

)C(5005005005002.000استهالک ساختمان طبق برآورد مدیریت

)D(2.000--1.0001.000استهالک ساختمان طبق ضوابط مالیاتی

)A-B-C(7001.1001.5001.3004.600سود قبل از مالیات حسابداری

)A-B-D(2006002.0001.8004.600سود قبل از مالیات مالیاتی

1752753753251.150هزینه ی مالیات در صورت مالی

501505004501.150هزینه ی مالیات در اظهارنامه ی مالیاتی

 
مثال یک

درآمد عملیاتی و هزینه های عملیاتی به جز هزینه ی 
استهاک ســاختمان شركت در چهار سال متوالی 
به شرح نمایه ی 2 اســت. فرض كنید تنها تفاوت 
موقتی بین سود مشمول مالیات و سود حسابداری 
شركت از بابت هزینه ی اســتهاک ساختمان )به 
بهای تمام شــده ی2.000 میلیون ریال( است. عمر 
مفید ساختمان طبق برآورد مدیریت شركت چهار 
سال، ولی طبق ضوابط مالیاتی دو سال است. روش 
محاسبه ی استهاک خط مســتقیم و نرخ مالیات 

25 درصد است. 
 

با توجه به محاســبات مربوط به شــرح نمایه ی 3، 
ثبت های حســابداری در دفاتر قانونی شــركت با 
فرض اجرای استاندارد حسابداری شماره ی 35 به 

شرح ذیل است )مبالغ به میلیون ریال(:
سال اول:

هزینه ی مالیات                       175
       مالیات پرداختنی                       50
       بدهی مالیات انتقالی                 125

سال دوم:
هزینه ی مالیات                       275

       مالیات پرداختنی                     150
       بدهی مالیات انتقالی                 125

سال سوم:
هزینه ی مالیات                       375
بدهی مالیات انتقالی                 125

       مالیات پرداختنی                     500

سال چهارم:
هزینه ی مالیات                       325
بدهی مالیات انتقالی                 125

       مالیات پرداختنی                    450

طی چهار سال، نحوه ی ارائه ی هزینه ی مالیات در 
صورت سود و زیان به شــرح نمایه ی 4، یادداشت 
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توضیحی شــماره ی 9 صورت های مالی به شرح 
نمایه ی 5، و نحوه ی ارائه ی بدهی مالیات انتقالی 
در صورت وضعیت مالی به شرح نمایه ی 6 است.
الزم بــه ذكر اســت، دارایی مالیــات انتقالی و 
بدهی مالیات انتقالی در صورت وضعیت مالی به 
ترتیب به عنوان دارایی ثابت و بدهی غیر جاری 
طبقه بندی می شــوند. همچنین، حساب دارایی 
مالیات انتقالی و بدهی مالیــات انتقالی نباید با 
حســاب دارایی یا بدهی مالیات جاری مشــابه 
محسوب شــود. زیرا پیش از تصویب استاندارد 
حســابداری شماره ی 35 نیز حساب های دارایی 
مالیات جاری )همان پیش پرداخت مالیات( و نیز 
بدهی مالیات انتقالی )یا همان مالیات پرداختنی( 
وجود داشت. این استاندارد بر اندازه گیری دارایی 

و بدهی مالیات انتقالی تمركز دارد.

محاسبه ی مالیات انتقالی 
برای محاسبه ی مالیات انتقالی ابتدا باید تفاوت 
موقتی را محاســبه كرد. سپس، از حاصل ضرب 
این تفاوت موقتی در نرخ مالیات، دارایی یا بدهی 
مالیات انتقالی را به دست 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 می شود.

 الف( روش سود و زیانی )تفاوت بین سود 
حسابداری و سود مالیاتی(

در این روش تاكید بر صورت سود و زیان است. 
از این رو، مالیــات انتقالی بر مبنای تفاوت بین 
ســود قبل از كســر مالیات )در صورت ســود و 
زیان( و درآمد مشــمول مالیات )در اظهارنامه ی 
مالیاتی( محاســبه می شود. محاسبات مربوط به 

مثال یک در نمایه ی 7 ارائه شده است.
 

ب( روش دارایی - بدهی )تفاوت بین مبنای 
مالیاتی و ارزش دفتری دارایی( 

در این روش تاكید بر صورت وضعیت مالی است. 

 نمایه ی 4 - نحوه ی ارائه ی هزینه ی مالیات در صورت سود و زیان مثال یک
)مبالغ به میلیون ریال(

سال چهارمسال سومسال دومسال اولیادداشتشرح

6.0008.0009.00010.000درآمدها

)8.700()7.500()6.900()5.300(هزینه ها

7001.1001.5001.300سود قبل از مالیات

)325()375()275()175(9مالیات بر درآمد

5258251.1259.75سود خالص

 نمایه ی 5 -  یادداشت توضیحی صورت های مالی مثال یک
)مبالغ به میلیون ریال(

سال چهارمسال سومسال دومسال اولشرح

50150500450هزینه ی مالیات جاری

مالیات انتقالی:

)125()125(125125ایجاد)برگشت( تفاوت های موقتی

0000تغییر در نرخ مالیاتی

125125)125()125(

175275375325هزینه ی مالیات

نمایه ی 6 - نحوه ی ارائه ی بدهی مالیات انتقالی در صورت وضعیت مالی مثال یک
)مبالغ به میلیون ریال(

سال چهارمسال سومسال دومسال اول
بدهی های غیر جاری

.......********

......********

1252501250بدهی مالیات انتقالی

.......********

********جمع بدهی های غیر جاری

بدهی های جاری

.......********

......********

50150500450مالیات پرداختنی

......********

********جمع بدهی های جاری

نمایه ی 7 – محاسبه ی مالیات انتقالی مثال یک برای چهار سال به روش سود و زیانی
 )مبالغ به میلیون ریال(

125 = 25% × )200 – 700(سال اول

125 = 25% × )600 – 1.100(سال دوم

)125( = 25% × )2.000 – 1.500(سال سوم

)125( = 25% × )1.800 – 1.300(سال چهارم
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از این رو، ابتدا تفــاوت موقتی از تفاوت بین مبلغ 
دفتری و مبنای مالیاتی دارایی یا بدهی محاســبه 
می شود. سپس، از حاصل ضرب این تفاوت در نرخ 
مالیــات، دارایی یا بدهی مالیات انتقالی به دســت 

می آید. بر مبنای اطاعات 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 سال های بعد نیز به 
همین روش محاسبه می شود. خاصه ی تفاوت های 
موقتی بین ارزش دفتری و مبنای مالیاتی و نحوه ی 
ارائه ی آن به عنوان دارایی یا بدهی مالیات انتقالی 

در نمایه ی 8 ارائه شده است.
 

هدف استاندارد
هدف این اســتاندارد، تجویز نحوه ی حســابداري 
مالیات بر درآمد است. موضوع اصلي در حسابداري 
مالیات بر درآمد، چگونگی به حســاب گرفتن آثار 

مالیاتی جاري و آتي موارد زیر است:
بازیافــت )تســویه ی( آتي مبلــغ دفتري  الــف. 
دارایي هایي )بدهي هایي( كــه در صورت وضعیت 

مالي واحد تجاري شناسایي می شوند؛ و
ب. معامات و سایر رویداد هاي دوره ی جاري كه در 

صورت هاي مالي واحد تجاري شناسایي می شوند.

در ارتباط بــا موارد باال نکات زیر باید مدنظر 
قرار گیرند:

یک( هنگام شناخت یک دارایي یا یک بدهي، واحد 
گزارشگر انتظار بازیافت یا تسویه ی مبلغ دفتري 
آن دارایي یا بدهــي را دارد. اگر این احتمال 
وجود داشــته باشــد كه بازیافت یا تسویه ی 
مبلغ دفتری مزبور، موجب شود پرداخت های 
آتی مالیات، بیشــتر )كمتر( از زمانی باشد كه 
بازیافت یا تسویه، آثار مالیاتی به همراه ندارد، 

نمایه ی 8–خالصه ی تفاوت های موقتی بین ارزش دفتری و مبنای مالیاتی و نحوه ی ارائه ی آن 
به عنوان دارایی یا بدهی مالیات انتقالی

نحوه ی ارائه در صورت وضعیت مالینوع تفاوت موقتیمبلغ دفتری منهای مبنای مالیاتیحساب

بدهی مالیات انتقالیمشمول مالیاتمثبتدارایی

دارایی مالیات انتقالیکاهنده ی مالیاتمنفیدارایی

دارایی مالیات انتقالیکاهنده ی مالیاتمثبتبدهی

بدهی مالیات انتقالیمشمول مالیاتمنفیبدهی

این استاندارد واحد تجاری را با در نظر گرفتن 
برخی اســتثناهای محدود، ملزم به شناسایی 
انتقالی(  انتقالی )دارایی مالیات  بدهی مالیات 
می كند. مثا، فرض كنید یک حســاب بدهی 
با عنوان "ذخیره ی مرخصی استفاده نشــده ی 
كاركنان" در پایان سال  1399 به مبلغ 100 
میلیون ریال گرفته ایم. همان طور كه می دانیم 
در راســتای ماده ی 148 قانــون مالیات های 
مســتقیم و بخشــنامه های مالیاتی ذخیره ی 
مرخصی استفاده نشــده در زمان پرداخت به 
عنوان هزینه ی قابل قبول مالیاتی اســت. پس 
ما در ســال 1399 بابت این ذخیــره باید به 
مبلغ 100 میلیون ریال ضرب در نرخ مالیات، 
دارایی مالیات انتقالی شناسایی كنیم. زیرا ما 
در سال 1399 بابت آن مالیات می دهیم. این 
ایجادكننده ی دارایی مالیات انتقالی است. در 
ســال پرداخت این ذخیره، مثا سال 1400، 
این بدهی باعث كاهــش مالیات پرداختی آن 

سال می شود.

دو( در این استاندارد تاكید می شود كه آثار مالیاتي 
معامات و سایر رویداد ها را به همان شیوه ای به 
حساب منظور كند كه آن معامات و رویدادها 
به حســاب گرفته می شوند. بنابراین، در مورد 
معامات و سایر رویداد هاي شناسایی شده در 
صورت سود و زیان، هرگونه آثار مالیاتي مربوط 
نیز در صورت ســود و زیان شناسایي مي شود. 
به عنــوان مثال، مالیــات انتقالی همان مثال 
بابت ذخیره ی مرخصی استفاده نشــده ی  باال 
كاركنان در هزینه ی مالیات مندرج در صورت 

سود و زیان اثر دارد. ولی آثار مالیاتي معامات 
و ســایر رویداد هاي شناسایی شده در صورت 
سود و زیان جامع یا به طور مستقیم در حقوق 
مالکانه، به ترتیب در صورت سود و زیان جامع 
یا به طور مستقیم در حقوق مالکانه شناسایي 
مي شود. به عنوان مثال، اگر بابت مازاد تجدید 
ارزیابــی دارایی ثابت مشــهود بدهی مالیات 
انتقالی شناسایی شود، آثار مالیاتی آن را نباید 
در هزینــه ی مالیات بر درآمد صورت ســود و 
زیان منعکس كرد و باید در خود صورت سود 
و زیان جامع كاهنــده ی مازاد تجدید ارزیابی 
ارائه شــود و هزینه ی مالیات در صورت سود 
و زیــان جامع بایــد تحت تاثیر قــرار گیرد. 
درباره ی ارائه ی مســتقیم در حقوق مالکانه به 
عنوان مثال می توان به تعدیل مانده ی ســود 
انباشــته ی ابتدای دوره كــه از تغییر در یک 
رویه ی حســابداري كه با تسری به گذشته به 
كار گرفته شده است یا از اصاح اشتباه، ناشی 

می شود، اشاره كرد.

ســه( در ایــن اســتاندارد، شــناخت دارایي هاي 
مالیــات انتقالي ناشــي از زیان هــاي مالیاتي 
استفاده نشــده یا اعتبار مالیاتي استفاده نشده، 
ارائه ی مالیات بــر درآمد در صورت هاي مالي 
و افشــاي اطاعات مربوط به مالیات بر درآمد 
بیان می شــود. الزم به ذكر اســت، تا پیش از 
تاییدشده ی  زیان های  اســتاندارد  این  اجرای 
مالیاتــی تنها در صورت های مالی افشــــــاء 
می شــــــدند و هیــچ دارایــی از این بابت 

شناســــایی نمی شـــد. 
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دامنه ی کاربرد استاندارد
دامنه ی كاربرد این اســتاندارد برای حســابداري 
مالیات بر درآمد است. برای مقاصد این استاندارد، 
مالیات بر درآمد شــامل تمــام مالیات هاي داخلي 
و خارجي مبتنی بر ســود مشــمول مالیات است. 
همچنیــن، مالیات بر درآمد، شــامل مالیات هایي 
مانند مالیات هاي تکلیفی اســت كه توســط واحد 
تجاری فرعي، واحد تجاری وابســته یا مشــاركت 
خاص، در صورت تخصیص سود به واحد گزارشگر، 
قابل پرداخت می شــود. مالیات های محاسبه شده 
و پرداختــی بابت درآمدهای خارجی در راســتای 
ماده ی 180 قانون مالیات های مستقیم و مالیات های 
تکلیفی بابت تخصیص ســود )در صورت تعلق( نیز 
مشمول این اســتاندارد می شود. البته طبق ضوابط 
فعلی قانــون مالیات های مســتقیم در تبصره ی 4 
ماده ی 105 و بخشنامه های مالیاتی درآمد حاصل از 
سود توزیع شده بابت شركت هایی كه به دولت ایران 

مالیات داده اند، مشمول مالیات نمی شود.

تاریخ  اجرا 
با این كه الزامات  این  استاندارد در مورد صورت هاي  
مالي  كه  دوره  ی مالي  آن ها از یکم فروردین 1399 
و بعد از آن  شــروع  مي شود، الزم االجراست ؛ از نظر 
نگارنــده، با توجه به این كه زیرســاخت های مورد 
نیــاز و اصاحات الزم در ضوابط مالیاتی، از جمله، 
آیین نامــه ی تحریــر دفاتر قانونــی و آیین نامه ی 
اجرایی ماده ی 149 قانون مالیات های مســتقیم، 
لحاظ كردن دارایی و بدهی مالیات انتقالی در متن 
قانون مالیات ها و... انجام نشده است، دور از انتظار 
نیست كه اجرای این استاندارد در تاریخ اعام شده 
میسر نباشــد و با تاخیر همراه شود. لیکن تاكنون 
مصوبه مجمع ســازمان حسابرســی جهت تعیین 
تکلیف ایــن موضوع تا تاریخ نگارش این نوشــتار 

صادر نشده است.

مبنای مالیاتی
معاني مشخص اصطاحات استاندارد در بند 4 آن 

ارائه شده است. یکی از اصطاحات كلیدی "مبنای 
مالیاتی" اســت كه به عنوان مبلغ قابل انتساب به 
دارایی یا بدهی برای مقاصد مالیاتي تعریف شــده 
اســت. برای درک بهتر این اصطاح به مثال های 

زیر توجه كنید.

مثال دو
بهاي تمام شده ی یک ماشــین آالت 100 میلیون 
ریال اســت. این دارایی طبق برآورد مدیریت پنج 
ســاله و طبق ضوابط مالیاتی موضوع ماده ی 149 
قانون مالیات های مســتقیم چهار ســاله به روش 
خط مســتقیم مستهلک می شــود. با توجه به این 
اطاعــات، ارزش دفتــری دارایی در پایان ســال 
اول در دفاتــر شــركت 80 میلیون ریــال و برای 
مقاصد مالیاتی 75 میلیون ریال است. پس مبنای 
مالیاتی دارایی در پایان ســال اول كه در ســنوات 
بعد مســتهلک خواهد شد، مبلغ 75 میلیون ریال 

اسـت.

مثال سه
شركت در پایان سال بدهی بابت ذخیره ی مرخصی 
استفاده نشــده ی كاركنان را به مبلغ 200 میلیون 
ریال شناســایی كرده 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 

قبول خواهد بود.

مثال چهار
مبلغ دفتــری یک ســاختمان 400 میلیون ریال 
اســت، و به مبلــغ 1.000 میلیون ریــال تجدید 
ارزیابی شده اســت. با رعایت ضوابط ماده ی 149 
قانون مالیات های مســتقیم مازاد تجدید ارزیابی 
مشمول مالیات نیست و هزینه ی استهاک آن نیز 
در آینــده از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود. از 
این رو، مبنای مالیاتی این ســاختمان مبلغ 400 

میلیون ریال است.

تفاوت سود حسابداری و سود مشمول مالیات
طبق اســتاندارد، تفاوت بین ســود حســابداری 
در صورت های مالی و ســود مشــمول مالیات در 
اظهارنامــه ی مالیاتــی می تواند موقتــی یا دائمی 
باشــد. آن چه منجر بــه ایجاد دارایــی یا بدهی 
مالیات انتقالی می شــود، تنهــا تفاوت های موقتی 
اســت. تفاوت های دائمی در هــر دو موارد باال اثر 
دارد. پس تاثیری در مالیات انتقالی نخواهد داشت. 
تفاوت هایی موقتی است كه برگشت پذیر هستند و 
تنها بین دوره های زمانی متفاوت اســت. از سوی 
دیگر، تفاوت هایی مثل معافیت ســود ســپرده ی 
بانکــی در بانک های دارای مجوز در اجرای ماده ی 
145 قانون مالیات های مستقیم، نرخ صفر مالیاتی 
بابــت صــادرات كاالهای غیرنفتــی و خدمات در 
راســتای ماده ی 141 قانون مالیات های مستقیم، 
هزینه های غیر قابل قبول مثل بهره ی تســهیات 
دریافتــی از بانک های فاقد مجــوز و... در اجرای 
ماده ی 148 قانون مالیات های مســتقیم، نمونه ای 
از تفاوت های دائمی هستند كه تاثیری در مالیات 

انتقالی ندارد. 

بعضــی از تفاوت هــاي موقتی هنگامــي به وجود 
مي آیند كه دوره ی شناسایی درآمد یا هزینه برای 
محاسبه ی ســود حســابداري، با دوره ی انعکاس 
آن در ســود مشــمول مالیات متفاوت باشد. این 
تفاوت هاي موقتی اغلب به عنوان تفاوت هاي زماني 

توصیف مي شوند. 

تفاوت های موقتی مشمول مالیات
موارد زیر، مصادیقی از تفاوت هاي موقتی مشمول 
مالیات هســتند، كــه در نتیجه، منجــر به ایجاد 

بدهي هاي مالیات انتقالي مي شوند:
 درآمــد مالی كه بر مبنــاي تخصیص زماني در 
سود حسابداري لحاظ می شود، ولی ممکن است 
در بعضی از قلمروهــای حقوقی، هنگام وصول 
نقد، در سود مشمول مالیات لحاظ شود. مبناي 
مالیاتي هــر گونه دریافتنی شناسایی شــده در 
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صورت وضعیت مالی در ارتباط با این درآمد ها 
صفر است. زیرا این درآمد ها تا زمان وصول نقد، 
تأثیري بر ســود مشــمول مالیات ندارند. یعنی 
در ســالی كه این درآمد شناسایی )نه وصول( 
می شــود، به رغم این كه سود حســابداری را 
افزایــش می دهد ولی تا زمان وصول تاثیری در 
درآمد مشــمول مالیات ندارد. بنابراین، بدهی 
مالیات انتقالی در سال شناسایی بوجود می آید.
 استهاک منظورشــده در تعیین سود مشمول 
مالیــات )یــا زیــان مالیاتي( ممکن اســت با 
تعییــن ســود  اســتهاک محاسبه شــده در 
حســابداري تفاوت داشته باشــد. این مورد در 

مثـال یک ارائه شـــد.
 برای تعیین سود حسابداري ممکن است مخارج 
توســعه در بهای تمام شــده ی دارایی ها منظور 
شــود و در طول دوره هاي آتي مستهلک شود. 
ولی برای مقاصد مالیاتــی در دوره ای كه واقع 
می شود سود مشمول مالیات را كاهش می دهد. 
مبنای مالیاتی مخارج توســعه صفر است. زیرا 
قبا از سود مشمول مالیات كسر شده است. این 
تفاوت موقتی تفــاوت بین مبلغ دفتري مخارج 

توسعه و مبناي مالیاتي صفر آن است.

تفاوت هــاي موقتی مربوط بــه ترکیب های 
تجاری:

 به اســتثنای بعضــی مــوارد، دارایي هاي قابل 
تشخیص تحصیل شــده و بدهي هاي تقبل  شده 
در تركیب  تجــاري در تاریخ تحصیل به ارزش 
منصفانه شناسایي مي شوند. تفاوت هاي موقتی 
در صورتی ایجاد مي شــوند كه مبناي مالیاتي 
دارایي هــاي قابل تشــخیص تحصیل شــده و 
بدهي هاي تقبل  شده، تحت تأثیر تركیب تجاري 
قرار نگرفته باشــند، یا به گونه ای متفاوت تحت 
تأثیر قرار گرفته باشند. براي مثال، هنگامي كه 
مبلغ دفتري یک دارایي تا ارزش منصفانه ی آن 
افزایش می یابد، ولی مبناي مالیاتي دارایی براي 
مالک قبلي، بهاي تمام شده باقي می ماند؛ تفاوت 
موقتی مشمول مالیات ایجاد مي شود كه منجر 

نمایه ی 9 – اطالعات مثال پنج
)مبالغ به میلیون ریال(

مبلغ شرح
دفتری 

ارزش 
منصفانه

100150ساختمان

8070ماشین آالت

2020خالص سایر دارایی ها و بدهی ها

20-دارایی های نامشهود

200260جمع

به بدهي مالیات انتقالي می شود. بدهي مالیات 
انتقالي ایجادشده، چون در ثبت تعدیات تلفیق 
لحاظ می شــود منجر به تفاوت در محاســبه ی 
ســرقفلی با آن چه تاكنون انجام می شده است 
می شــود. مثال زیر را در ایــن ارتباط ماحظه 

كنید.

مثال پنج
شــركت الف 100 درصد سهام شــركت ب را به 
مبلغ 280 میلیون ریال تحصیل كرد. برای ساده تر 
شدن موضوع ســهم اقلیت صفر فرض شده است. 
مبلغ دفتری و ارزش منصفانه ی خالص دارایی های 
شــركت ب در تاریخ تحصیل به شــرح نمایه ی 9 
است. در زمان تحصیل دارایی نامشهودی به ارزش 
20 میلیون ریال شناسایی شد. با فرض این كه نرخ 
مالیات 25 درصد باشــد، سرقفلی تلفیق و دارایی 
یا بدهی مالیات انتقالی با فرض اجرای اســتاندارد 
حسابداری شماره ی 35 در نمایه ی 10 ارائه شده 

نمایه ی 10 - محاسبه ی مبلغ سرقفلی مثال پنج با فرض اجرای استاندارد حسابداری شماره ی 
35 )مبالغ به میلیون ریال(

ارزش مبلغ دفتریشرح
منصفانه

مبنای 
مالیاتی

تفاوت 
موقتی

مالیات 
انتقالی

1001501005012.5ساختمان

)2.5()10(807080ماشین آالت

--202020خالص سایر دارایی و بدهی ها

205-20-دارایی نامشهود
2002606015جمع

است. محاسبه ی مبلغ سرقفلی با فرض عدم اجرای 
این استاندارد نیز بدین ترتیب است:

میلیون ریال 20 = )درصد 100 × 260( - 280

در تلفیــق چون ارزش دفتری دارایی ها یا بدهی ها 
در تركیب تجاری به ارزش منصفانه ارائه می شود، 
ولی مبنای مالیاتی تغییر نمی كند، بنابراین مالیات 
انتقالــی به وجود می آید. در مثال پنج چون ارزش 
منصفانه ی خالص دارایی ها بیشتر از ارزش دفتری 
آن ها اســت. بنابراین، بدهی مالیات انتقالی داریم. 

حال سرقفلی به شرح زیر محاسبه می شود:
میلیون ریال 35 = )درصد 100 × )260-15(( - 280

الزم به ذكر اســت، در تركیب تجــاری اگر ارزش 
منصفانه ی دارایی ها كمتــر از ارزش دفتری آن ها 
باشــد، دارایــی مالیــات انتقالی وجود خواهـــد 

داشـــت.

ارزیابی  تجدید  به  مربوط  موقتی  تفاوت هاي 
دارایی های استهالک پذیر:

اندازه گیری  اســتاندارد هاي حســابداری،  طبــق 
بعضــی از دارایی ها به ارزش منصفانــه یا تجدید 
ارزیابي آن ها مجاز یا الزامی اســت. براي مثال، به 
استانداردهای حسابداري شماره ی 11 دارایی های 
ثابت مشهود، شماره ی 17 دارایي هاي نامشهود، و 
شماره ی 15 حســابداری سرمایه گذاری ها مراجعه 
كنید. اگر طبــق قوانین مالیاتی، تجدید  ارزیابي یا 
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حسابدار

نــوع دیگري از تجدید ارائــه ی دارایي ها به ارزش 
منصفانه، بر سود مشمول مالیات )یا زیان مالیاتي( 
دوره ی جاري تأثیر بگذارد، مبناي مالیاتي دارایي 
تعدیل مي شود و تفاوت موقتي ایجاد نمي شود. در 
غیر این صورت، تجدیــد ارزیابي یا تجدید ارائه ی 
دارایي، ســود مشمول مالیات را در دوره ی تجدید 
ارزیابي یا تجدید ارائه تحــت تأثیر قرار نمي دهد. 
در نتیجه، مبناي مالیاتي دارایي تعدیل نمي شود. 
با ایــن حال، بازیافت آتي مبلــغ دفتري منجر به 
جریان منافع اقتصادي مشــمول مالیات به واحد 
تجــاري خواهد شــد و مبلغي كه بــرای مقاصد 
مالیاتی كاهنده ی مالیات اســت، بــا مبلغ منافع 
اقتصادي تفاوت خواهد داشــت. تفاوت بین مبلغ 
دفتري دارایي تجدید ارزیابي شده و مبناي مالیاتي 
آن، تفاوت موقتی است و باعث ایجاد بدهي مالیات 
انتقالی یا دارایي مالیات انتقالي مي شــود. در این 

ارتباط به مثال شش توجه كنید..

مثال شش
شــركتی ســاختمان خود را كه بهای تمام شــده 
و ارزش دفتــری آن بــه ترتیــب 1.000 و 700 
میلیون ریال بود، در ســال 1390 به مبلغ 4.000 
میلیون ریال تجدید ارزیابــی كرد. اگر عمر مفید 
باقی مانده ی دارایی پنج ســال باشد، ثبت های آن 

به شرح زیر است:
زمان شناسایی تجدید ارزیابی دارایی:
ساختمان                                3.000
استهاک انباشته                          300

          مازاد تجدید ارزیابی                  3.300

مالیات بر درآمد
)سود و زیان جامع(                       825

          بدهی مالیات انتقالی                   825

با توجه به این كه مــازاد تجدید ارزیابی دارایی ها 
در صورت ســود و زیان جامع لحاظ می شود، آثار 
مالیاتی آن نیز باید در سود و زیان جامع ارائه شود. 
پــس از آن، بدهی مالیات انتقالی هر ســال )طی 

عمر مفید باقی مانده ی دارایی( به میزان برگشــت 
هزینه ی استهاک مستهلک می شود:

بدهی مالیات انتقالی                      165
         مالیات بر درآمد

        )صورت سود و زیان(                     165

 مصادیق دیگری هم هســت كــه در موارد نادر 
وجــود دارد. ماننــد زمانی كه مبنــاي مالیاتي 
یــک دارایي یا یک بدهي در شــناخت اولیه با 
مبلغ دفتــري اولیه ی آن متفاوت باشــد. براي 
مثال، هنگامي كه واحــد تجاري از كمک هاي 
باعــوض دولت كه معاف از مالیات اســت، در 
رابطه با دارایي ها منتفع می شــود. یا زمانی كه 
مبلغ دفتــري ســرمایه گذاري ها در واحد هاي 
تجاری فرعي، شعب و واحدهای تجاری وابسته، 
یا منافــع در مشــاركت ها، با مبنــاي مالیاتي 
ســرمایه گذاري ها یا منافع مذكور تفاوت داشته 
باشــد. به دلیل این كه در این مقاله تنها كلیات 
استاندارد مورد بررسی است، از ذكر مثال بابت 

این موارد نادر صرف نظر می شود.

تفاوت هاي موقتی کاهنده ی مالیات 
دارایي مالیات انتقالــي باید براي تمام تفاوت هاي 
موقتی كاهنده ی مالیات تا میزاني شناســایی شود 
كه در مقابل تفاوت های موقتی كاهنده ی مالیات، 
وجود سود مشــمول مالیات قابل استفاده محتمل 
باشد. مگر این كه دارایي مالیات انتقالي از شناخت 
اولیه ی یک دارایي یا یک بدهي در معامله ای ایجاد 

شود كه:
  الف. تركیب تجاري نیست؛ و

  ب. در زمان معامله، ســود حســابداري و سود 
مشمول مالیات )یا زیان مالیاتي( را تحت تأثیر 

قرار نمی دهد.

در ادامــه، بــه نمونه هایي از تفاوت هــاي موقتی 
كاهنــده ی مالیات می پردازیم كــه منجر به ایجاد 

دارایي هاي مالیات انتقالي مي شوند:
طبق ضوابط مالیاتی، هزینه هاي مرتبط با ذخیره ی 

مرخصی استفاده نشــده ی كاركنان )كه در دوره ی 
شناسایی كاهنده ی سود حســابداری( در دوره ی 
پرداخت به عنــوان هزینه ی قابل قبــول مالیاتی 
اســت. از این رو، تفاوت بیــن مبلغ دفتري بدهی 
و مبنــای مالیاتی آن تفاوت موقتی اســت. مبناي 
مالیاتي بدهی در سال شناسایی صفر است. در این 

ارتباط به مثال هفت توجه كنید. 

مثال هفت
ســود حسابداری شــركتی در ســال جاری مبلغ 
1.000 میلیون ریال است. تنها تفاوت موقتی بابت 
ذخیره ی مرخصی استفاده نشده ی كاركنان به مبلغ 
200 میلیون ریال اســت كه پرداخت نشده است. 
در ســال بعد كه درآمد مشــمول مالیات 1.200 
میلیــون ریال خواهــد بود، مبلغ فــوق پرداخت 
خواهد شــد. مالیات انتقالی و ثبت های مربوط در 
سال شناســــایی و در سال پرداخت به شرح زیر 

هســـتند.

در سال شناسایی ذخیره ی مرخصی:
مالیات بر اساس سود مشمول مالیات:

250 = درصد 25 × 1000
مالیات بر اساس سود حسابداری:

200 = درصد 25 × )200 – 1000(

هزینه ی مالیات                              200
دارایی مالیات انتقالی                         50

        مالیات پرداختنی                          250

در سال پرداخت مبلغ:
مالیات بر اساس سود مشمول مالیات:
250 = درصد 25 × )200 – 1200(

مالیات بر اساس سود حسابداری:
300 = درصد 25 × 1200

هزینه ی مالیات                              300
        دارایی مالیات انتقالی                       50
        مالیات پرداختنی                           250
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برای تعیین ســود حســابداري، برخی مخارج در 
دوره ی وقوع به عنوان هزینه شناســایي مي شوند. 
ولی در تعیین ســود مشمول مالیات ممکن است 
واحد تجــاری دوره های بعد مجــاز به كاهش در 
ســود مشــمول مالیات )یا افزایش زیان مالیاتي( 
نباشــد. تفاوت بین مبناي مالیاتــي این مخارج، 
یعنــی مبلغی كه مراجع مالیاتــي آن را به عنوان 
كاهنده ی سود مشــمول مالیات در دوره هاي آتي 
مجاز مي دانند و مبلغ دفتري صفر، تفاوت موقتی 
كاهنده ی مالیات اســت كه منجر به ایجاد دارایي 
مالیات انتقالي مي شــود. در این بــاره می توان به 
هزینه های تاسیس و قبل از بهر برداری اشاره كرد، 
كه طبق استانداردهای حسابداری در دوره ی وقوع 
هزینه می شوند ولی در راستای ضوابط می تواند با 

عمر مفید 10 ساله مستهلک شود. 

هنگامی كه واحد تجــاری ارزیابی می كند كه آیا 
سود مشمول مالیاتی وجود خواهد داشت كه بتواند 
در مقابل آن، تفاوت موقتــی كاهنده ی مالیات را 
اســتفاده كند، این موضوع را در نظر می گیرد كه 
آیا قوانین مالیاتی، برای استفاده از منابع سودهای 
مشمول مالیات در زمان برگشت آن تفاوت موقتی 
مشمول مالیات، محدودیتی در نظر گرفته است یا 
نه. اگر قوانین مالیاتی چنین محدودیتی را تحمیل 
نکند، واحد تجاری تفاوت موقتی كاهنده ی مالیات 
را در تركیب با ســایر تفاوت های موقتی كاهنده ی 
مالیات ارزیابی می كند. بــا وجود این، اگر قوانین 
مالیاتی استفاده از زیان ها را در مقابل انواع خاصی 
از درآمدها محــدود كند، تفاوت موقتی كاهنده ی 
مالیات تنها در تركیب با ســایر تفاوت های موقتی 
كاهنده ی مالیات از نوع مناسب، مورد ارزیابی قرار 
می گیرد. با توجــه به ضوابط مالیاتی ایران به نظر 

این مورد مصادیق با اهمیتی ندارد.

زیان هاي مالیاتي استفاده نشده و اعتبارهای 
مالیاتي استفاده نشده

دارایی مالیات انتقالی بابت انتقال زیان های مالیاتي 

استفاده نشده و اعتبارهای مالیاتي استفاده نشده به 
دوره هاي آتي باید تا میزانی شناسایی شود كه در 
مقابل زیان های مالیاتي استفاده نشده و اعتبارهای 
مالیاتي اســتفاده  نشــده، وجود درآمد مشــمول 
مالیات قابل اســتفاده "محتمل" باشد. یعنی اگر 
شركت انتظار درآمد مشــمول مالیات در سنوات 
بعد ندارد، نبایــد دارایی مالیات انتقالی را تا زمان 

رفع این احتمال شناسایی كند.  

معیارهای شناخت دارایي هاي مالیات انتقالي كه از 
انتقال زیان های مالیاتی استفاده نشده و اعتبارهای 
مالیاتــي استفاده نشــده به دوره هاي آتي ناشــي 
مي شــود، با معیارهای شناخت دارایي هاي مالیات 
انتقالــي ناشــي از تفاوت هاي موقتــی كاهنده ی 
مالیات یکسان است. با وجود این، وجود زیان هاي 
مالیاتي استفاده نشده، شواهد قوی از نبود سودهای 
مشمول مالیات آتی اســت. بنابراین، هنگامي كه 
واحد تجاري ســابقه ی زیان داشــته باشد، دارایي 
مالیــات انتقالــي ناشــي از زیان هــاي مالیاتــی 
استفاده نشــده یا اعتبارهای مالیاتي استفاده نشده 
را تنها تا میزانی شناســایي مي كند كه تفاوت هاي 
موقتی مشــمول مالیات به انــدازه ی كافی وجود 
داشته باشــد، یا شــواهد متقاعد كننده ی دیگري 
مبنی بر در دســترس بودن سود مشمول مالیات 
قابل استفاده در  آینده در مقابل زیان های مالیاتی 
استفاده نشــده یا اعتبارهای مالیاتی استفاده نشده 
موجود باشــد. در چنین شــرایطي، افشاي مبلغ 
دارایي مالیات انتقالي و ماهیت شــواهد پشتیبان 

شناخت آن الزامي است.

انتقالي  مالیات  دارایي هاي  مجدد  بررســی 
شناسایي نشده

واحد تجــاري در پایان هر دوره ی گزارشــگری، 
دارایي هاي مالیات انتقالي شناسایي نشده را دوباره 
بررسی مي كند. واحد تجاري دارایي مالیات انتقالي 
كه قبا شناسایي نشده است را تا میزانی شناسایی 
می كند كه بازیافت دارایی مالیات انتقالی از محل 

ســودهای مشــمول مالیات آتی امکان پذیر باشد. 
بــراي مثال، بهبود شــرایط تجاري ممکن اســت 
ایــن احتمال را كه واحد تجــاري بتواند به منظور 
احراز معیارهای شــناخت، ســود مشمول مالیات 
كافي در آینــده ایجاد كند، افزایــش دهد. یعنی 
انتظار وجــــــود درآمد مشـــــمول مالیات آتی 

محتمـــل باشـــد.

مالیات  بدهي هاي  و  دارایي هــا  اندازه گیري 
جاری و انتقالی

بدهي هــاي مالیات جــاری )دارایي هــاي مالیات 
جاري( مربوط به دوره ی جــاري و دوره های قبل 
باید به مبلغی اندازه گیری شوند كه انتظار مي رود 
با اســتفاده از نرخ هاي مالیاتی )و قوانین مالیاتي( 
الزم االجرا تا پایان دوره ی  گزارشــگري به مراجع 
مالیاتي پرداخت شود )یا از مراجع مالیاتی بازیافت 

شود(.

دارایي هــا و بدهي هــاي مالیات انتقالــي نیز باید 
به نرخ هــای مالیاتی قابل اعمــال در دوره ای كه 
انتظــار مــی رود دارایی بازیافت یا بدهی تســویه 
شــود، اندازه گیری شود. این اندازه گیری مبتنی بر 
نرخ های مالیاتــی )و قوانین مالیاتي( الزم االجرا تا 
پایان دوره ی گزارشــگری اســت. البته با توجه به 
ضوابط مالیاتی ایران به دلیل عدم وجود نرخ شناور 

مالیاتی این مورد كمتر اتفاق می افتد.

اندازه گیري بدهی های مالیات انتقالی و دارایی های 
مالیــات انتقالي باید بازتابی از آثار مالیاتی باشــد 
كه از شــیوه ی مورد انتظار واحد تجاری در پایان 
دوره  ی گزارشــگري بــرای بازیافت یا تســویه ی 
مبلغ دفتري دارایي هـــــــا و بدهي هـــا پیروی 

می كــــند. 

به رغم این كــه دارایی و بدهی مالیات انتقالی در 
صــورت وضعیت مالی بایــد بلندمدت طبقه بندی 
شوند، ولی نباید تنزیل شوند. زیرا تعیین دارایي های 
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مالیــات انتقالــی و بدهي هاي مالیــات انتقالي بر 
مبنای تنزیل شــده به گونه ای قابل اتکا مســتلزم 
برنامه ریزی تفصیلی برای زمان بندی برگشــت هر 
تفاوت موقتی اســت. در بسیاري از موارد، تهیه ی 
این برنامــه ی زمانی غیر عملي یا بســیار پیچیده 
اســت. بنابراین، الزامي كــردن تنزیل دارایي های 
مالیات انتقالی و بدهي  هاي مالیات انتقالي مناسب 
نیست. مجاز دانستن )نه ملزم كردن( تنزیل منجر 
به دارایي هــای مالیات انتقالی و بدهي هاي مالیات 
انتقالي می شــود كه بین واحد هــاي تجاری قابل 
مقایسه نیســتند. بنابراین، این اســتاندارد تنزیل 
دارایي هــای مالیات انتقالــی و بدهي هاي مالیات 

انتقالي را الزامي یا مجاز نمي داند.

مبلغ دفتري دارایي مالیات انتقالي باید در پایان هر 
دوره ی گزارشگري بازنگري شود. واحد تجاري باید 
مبلــغ دفتري دارایي مالیــات انتقالي را به میزانی 
كاهش دهد كه وجود ســود مشمول مالیات كافي 
براي استفاده از مزایای تمام یا بخشی از آن دارایي 
مالیات انتقالی دیگر محتمل نباشد. چنین كاهشی 
باید در صورتی برگشــت داده شود كه وجود سود 
مشمول مالیات به میزان كافی محتمل باشد. مثا 
شــركتی كه انتظار نمی رود درآمد مشمول مالیات 
داشته باشــد نباید تا زمانی كه انتظار وجود سود 
مشمول مالیات آتی برای آن محتمل باشد، دارایی 

مالیات انتقالی را شناسایی كند.

بدهي هاي  و  جاری  مالیات  دارایي های  تهاتر 
مالیات جاري

واحد تجاري دارایي های مالیات جاری و بدهي هاي 
مالیات جاري را تنها باید در صورتی تهاتر كند كه:
 حق قانوني بــرای تهاتر مبالغ شناسایي شــده 

داشته باشد؛ و
 قصد تســویه بــر مبناي خالص، یــا بازیافت و 
تسویه ی هم زمان دارایی و بدهي را داشته باشد.

بــا وجود ایــن كــه دارایي های مالیــات جاری و 

بدهي هــاي مالیــات جاري جداگانه شناســایي و 
اندازه گیري مي شوند، در پاره ای موارد ممکن است 
در صورت وضعیت مالی تهاتر شوند. واحد تجاري، 
به طــور معمول، در صورتی از حــق قانوني برای 
تهاتــر دارایي مالیات جاري با بدهي مالیات جاري 
برخوردار اســت كــه مربوط به مالیــات بر درآمد 
وضع شده توسط یک مرجع مالیاتي باشد و مرجع 
مالیاتي اجازه دهد واحد تجاري پرداخت یا دریافت 

مالیات را به صورت خالص و یک جا انجام دهد.

در صورت هــاي مالي تلفیقي نیــز تنها در صورتی 
دارایــي مالیات جاري یک واحد تجــاري گروه با 
بدهي مالیات جاري واحد تجاري دیگر گروه تهاتر 
مي شود كه واحدهای تجاري مورد نظر حق قانوني 
دریافت یا پرداخت یک جای مبلغ خالص را داشته 
باشند و قصد آن ها این باشد كه مبلغ خالص مزبور 
را پرداخــت یا دریافت كنند یــا دارایي و بدهي را 

هم زمان بازیافت و تسویه كنند.

تهاتر دارایي های مالیات انتقالی و بدهي هاي 
مالیات انتقالی

واحــد تجاري تنهــا در صورتی بایــد دارایي های 
مالیات انتقالی و بدهي هاي مالیات انتقالي را تهاتر 

كند كه:
 حق قانوني برای تهاتر دارایي هاي مالیات جاري 

با بدهي هاي مالیات جاري داشته باشد؛ و
 دارایي هــای مالیات انتقالی و بدهي هاي مالیات 
انتقالي، مربوط به مالیات بر درآمد وضع شــده 
توسط یک مرجع مالیاتي، برای هر یک از موارد 

زیر باشد:
1- همان واحد تجاري مشمول مالیات؛ یا

2- واحد هاي تجاري متفاوت مشــمول مالیات 
كه قصد دارند در هر یــک از دوره های آتي 
كه انتظار مــي رود مبالغ بااهمیت بدهي های 
مالیــات انتقالی یا دارایي هاي مالیات انتقالی 
بازیافت یا تســویه شــود، بدهي های مالیات 
جاری و دارایی های مالیات جاري را بر مبنای 

خالص تســویه كنند، یا بازیافت دارایي ها و 
تسویه ی بدهي ها را هم زمان انجام دهند.

افشائیات
هزینه ی )درآمد( مالیات مربوط به ســود یا زیان 
فعالیت هاي عادي باید به عنوان بخشــي از سود یا 
زیان دوره در صورت سود و زیان ارائه شود. اجزاي 
عمــده ی هزینه ی )درآمد( مالیــات باید جداگانه 
افشا شــود. این اجزاء می تواند شامل مـــوارد زیر 

باشــــد:
 هزینه مالیات جاري )درآمد مالیات جاري(؛

 هرگونــه تعدیل شناسایي شــده طی دوره بابت 
مالیات جاري دوره هاي قبل؛

 مبلــغ هزینه ی مالیات انتقالــي )درآمد مالیات 
انتقالي( مربوط به ایجاد و برگشــت تفاوت هاي 

موقتی؛
 مبلــغ هزینه ی مالیات انتقالــی )درآمد مالیات 
انتقالی( مربــوط به تغییر در نرخ هاي مالیات یا 

وضع مالیات هاي جدید؛
مالیاتــی  زیــان  از  ناشــي  مزایــای  مبلــغ   
شناسایی نشــده ی قبلــی، اعتبــار مالیاتــي یا 
تفاوت های موقتی شناسایي نشده ی دوره  ی قبل 
كه براي كاهش هزینه ی مالیات جاري استفاده 

می شود؛
مالیاتــی  زیــان  از  ناشــي  مزایــای  مبلــغ   
شناسایی نشــده ی قبلــی، اعتبــار مالیاتــي یا 
تفاوت های موقتی شناسایي نشده ی دوره ی قبل 
كه براي كاهش هزینه ی مالیات انتقالی استفاده 

می شود؛
 هزینــه ی مالیــات انتقالي ناشــي از كاهش یا 

برگشت كاهش قبلی دارایي مالیات انتقالي؛ و
 مبلغ هزینه ی مالیــات )درآمد مالیات( مربوط 
به آن دســته از تغییر در رویه هاي حسابداري 
و اشتباهات كه طبق استاندارد حسابداري 34، 
به دلیل این كه نمي توان آن ها را با تســری به 
گذشته به حساب منظور كرد، در صورت سود و 

زیان منظور می شوند.
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های ر ا بز ا
لی ما  

موارد زیر نیز باید جداگانه افشا شود:
 مجمــوع مالیات جاري و  مالیات انتقالي مربوط 
به اقامی كه به طور مستقیم در حقوق مالکانه 

منظور شده اند؛
 مبلــغ مالیات بــر درآمد مربوط بــه هر یک از 

اجزای سایر اقام سود و زیان جامع.
 توضیح ارتبــاط بین هزینــه ی مالیات )درآمد 
مالیات( و ســود حســابداري به یــک یا هر دو 

شکل زیر:
1- صــورت تطبیق عددي بین هزینه ی مالیات 
)درآمد مالیات( مالیات و حاصل ضرب سود 
حسابداري در نرخ)هاي( مالیات قابل اعمال، 
و نیز افشــاي مبناي محاســبه ی نرخ )هاي( 

مالیات قابل اعمال؛ یا
2- صــورت تطبیق عددي بیــن میانگین نرخ 
مؤثر مالیات و نرخ مالیات قابل اعمال، و نیز 
افشاي مبناي محاسبه ی نرخ مالیات قـــابل 

اعمـــال؛ 
 توضیح تغــــــییر در نرخ )هــاي( مالیات قابل 
اعمال در مقایســـــه با دوره  ی حســـابداري 

قبل؛
 مبلــغ )و تاریــخ انقضــا، درصــورت وجــود( 
تفاوت هــاي موقتی كاهنده ی مالیات، زیان هاي 
مالیاتــی استفاده نشــده و اعتبارهــای مالیاتي 
استفاده نشده كه در صورت وضعیت مالي، براي 
آن هــــا دارایي مالیات انتقالي شناسایي نشـده 

اســــت؛
 جمــع مبلــغ تفاوت هــاي موقتــی مربوط به 
ســرمایه گذاري در واحد هــاي تجــاری فرعي، 
شــعب و واحدهای تجاری وابســته و منافع در 
مشــاركت ها، كه براي آن ها بدهي های مالیات 

انتقالي شناسایي نشده است؛
 در ارتباط با هر نوع تفاوت موقتی، و در ارتباط با 
هر نوع زیان مالیاتي استفاده نشده و اعتبارهای 

مالیاتي استفاده نشده:
و  انتقالــی  مالیــات  دارایي هــای  مبلــغ   -1
بدهي هاي مالیات انتقالي شناسایي شــده در 

صــــورت وضعیت مالــــي براي هر دوره ی 
ارائه شــــده؛

2- مبلــغ درآمــد مالیات انتقالي یــا هزینه ی 
مالیات انتقالي شناسایي شده در صورت سود 
و زیان، در صورتي كه این مبلغ، از تغییر در 
مبالغ شناسایي شده در صورت وضعیت مالي، 

قابل تشخیص نباشد؛
 در ارتبــاط بــا عملیات متوقف شــده، هزینه ی 

مالیات مربوط به:
1- سود یا زیان توقف؛ و

2-ســود یا زیان حاصــل از فعالیت هاي عادي 
عملیات متوقف شــده طــی دوره، همراه با 
مبالغ متناظر برای هر یک از دوره های قبلی 

ارائه شده.
 مبلغ آثار مالیاتی ســود تقسیمی به سهامداران 
واحد تجاري كه پیش از تایید صورت هاي مالي 
براي انتشار، پیشــنهاد یا اعام شده است، ولی 
به عنوان بدهي در صورت هاي مالي شناســایي 

نشده است.
 اگر تركیب تجاري كه واحد تجاري در آن واحد 
تحصیل كننده اســت، موجب تغییــر در مبلغ 
دارایــي مالیات انتقالي شناسایی شــده پیش از 

تحصیل  شود، مبلغ آن تغییر؛ و
 اگــر مزایای مالیــات انتقالي تحصیل شــده در 
تركیب تجــاري در تاریخ تحصیل شناســایي 
نشده باشد. ولی پس از تاریخ تحصیل شناسایي 
شــود، توصیف رویداد یا تغییر در شرایطي كه 
موجب شناسایی مزایای مالیات انتقالي شــده 

اســــت.

واحد تجاري مبلغ دارایي مالیات انتقالي و ماهیت 
شواهد پشتیبان شناخت آن را در صورتی باید افشا 

كند كه:
 اســتفاده از دارایــي مالیات انتقالــي، به مازاد 
سودهاي مشمول مالیات آتي بر سودهای ناشي 
از برگشــت تفاوت هاي موقتی مشمول مالیات 

موجود بستگی داشته  باشد؛ و

 واحــد تجاري در دوره ی جاري یا دوره قبل، در 
حوزه ی مقرراتی كه دارایي مالیات انتقالــــــي 
بــه آن مربوط اســت، متحمل زیان شـــــده 

باشـــد.

واحد تجــاري هرگونه بدهي احتمالــي یا دارایی 
احتمالــی مربوط بــه مالیات را طبق اســتاندارد 
حسابداري شماره ی 4 "ذخایر، بدهي های احتمالی 
و دارایی هاي احتمالي" افشــا مي كند. براي مثال، 
بدهي هــاي احتمالي و دارایي های احتمالی ممکن 
اســت از اختافات حل نشــده با مراجــع مالیاتي 
ناشــی شــود. همچنین، در مواردي كه تغییر در 
نرخ هــاي مالیاتي یا قوانین مالیاتي، پس از دوره ی 
گزارشــگری تصویب یا اعام  شــود، واحد تجاري 
هرگونــه اثر بااهمیت این تغییــرات بر دارایي ها و 
بدهي هاي مالیات جاري و انتقالــــــي را افشــا 
مي كند.                                                
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