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.1

هدف اين استاندارد ،تجويز نحوه حسابداری مالیات بر درآمد میباشد .موضوع اصلی در حسابداری مالیات
بر درآمد ،چگونگی به حساب گرفتن آثار مالیاتی جاری و آتی موارد زير است:
الف .بازيافت (تسويه) آتی مبلغ دفتری دارايیهايی (بدهیهايی) که در صورت وضعیت مالی واحد
تجاری شناسايی میشوند؛ و
معامالت و ساير رويداد های دوره جاری که در صورتهای مالی واحد تجاری شناسايی

ب.

میشوند.
هنگام شناخت يک دارايی يا يک بدهی ،واحد گزارشگر انتظار بازيافت يا تسويه مبلغ دفتری آن دارايی يا
بدهی را دارد .اگر اين احتمال وجود داشته باشد که بازيافت يا تسويه مبلغ دفتری مزبور ،موجب شود
پرداختهای آتی مالیات ،بیشتر (کمتر) از زمانی باشد که بازيافت يا تسويه ،آثار مالیاتی به همراه ندارد ،اين
استاندارد واحد تجاری را با در نظر گرفتن برخی استثناهای محدود ،ملزم به شناسايی بدهی مالیات انتقالی
(دارايی مالیات انتقالی) میکند.
اين استاندارد ،واحد تجاری را ملزم میکند که آثار مالیاتی معامالت و ساير رويدادها را به همان شیوهای به
حساب منظور کند که آن معامالت و رويدادها به حساب گرفته میشوند .بنابراين ،در مورد معامالت و ساير
رويدادهای شناسايیشده در صورت سود و زيان ،هرگونه آثار مالیاتی مربوط نیز در صورت سود و زيان
شناسايی میشود .آثار مالیاتی معامالت و ساير رويدادهای شناسايیشده در صورت سود و زيان جامع يا
بطور مستقیم در حقوق مالكانه ،به ترتیب در صورت سود و زيان جامع يا بطور مستقیم در حقوق مالكانه
شناسايی میشود .همچنین در ترکیبهای تجاری ،شناسايی دارايیهای مالیات انتقالی و بدهیهای مالیات انتقالی،
مبلغ سرقفلی ناشی از آن ترکیب تجاری يا مبلغ سود شناسايیشده در خريد زير قیمت را تحت تأثیر قرار
میدهد.
همچنین در اين استاندارد ،شناخت دارايیهای مالیات انتقالی ناشی از زيانهای مالیاتی استفادهنشده يا
اعتبار مالیاتی ا ستفاده ن شده ،ارائه مالیات بر درآمد در صورتهای مالی و اف شای اطالعات مربوط به
مالیات بر درآمد بیان میشود.
دامنه كاربرد
.2

اين استاندارد بايد برای حسابداری ماليات بر درآمد بكار گرفته شود.

.3

برای مقا صد اين ا ستاندارد ،مالیات بر درآمد شامل تمام مالیاتهای داخلی و خارجی مبتنی بر سود
م شمول مالیات ا ست .همچنین ،مالیات بر درآمد ،شامل مالیاتهايی مانند مالیاتهای تكلیفی ا ست که
تو سط واحد تجاری فرعی ،واحد تجاری واب سته يا م شارکت خاص ،در صورت تخ صیص سود به
واحد گزارشگر ،قابل پرداخت میشود.

تعاريف
.4

در اين استاندارد ،اصطالحات زير با معاني مشخص بكار رفته است:
سود حسابداري سود يا زيان دوره ،قبل از كسر هزينه ماليات است.
سود م شمول ماليات (زيان مالياتي) سود (زيان) دوره ا ست ،كه طبق قوانين مالياتي تعيين مي شود و ماليات
بر درآمد ،بر مبنای آن قابل پرداخت (قابل بازيافت) است.
هزينه ماليات (درآمد ماليات) كل مبلغي ا ست كه در محا سبه سود يا زيان دوره ،در ارتباط با ماليات جاری و
ماليات انتقالي ،به حساب گرفته ميشود.
ماليات جاري مبلغ ماليات بر درآمد پرداختني (قابل بازيافت) در ارتباط با سووود مشوومول ماليات (زيان
مالياتي) يک دوره است.
بدهيهاي ماليات انتقالي مبالغ ماليات بر درآمد قابل پرداخت در دورههای آتي اسووت كه از تواوتيای موقتي
مشمول ماليات ناشي ميشود.
داراييهاي ماليات انتقالي مبالغ ماليات بر درآمد قابل بازيافت در دورههای آتي در ارتباط با موارد زير است:
الف.

تواوتيای موقتي كاهنده ماليات ؛

ب.

انتقال زيانيای مالياتي استوادهنشده به دورههای آتي؛ و

پ.

انتقال اعتبارهای مالياتي استوادهنشده به دورههای آتي.

تفاوتهاي موقتي تواوت بين مبلغ دفتری يک دارايي يا يک بدهي در صووورت ويووعيت مالي و مبنای مالياتي
آن است .تواوتيای موقتي ميتواند به يكي از دو صورت زير باشد:
الف .تفاوتهاي موقتي مشمول ماليات كه تواوتيای موقتي هستند كه هنگام بازيافت مبلغ دفتری يک دارايي
يا ت سويه مبلغ دفتری يک بدهي ،در تعيين سود م شمول ماليات (زيان مالياتي) دورههای آتي ،منجر
به ايجاد مبالغ مشمول ماليات خواهند شد؛ يا

ب.

تفاوتهاي موقتي کاهنده ماليات كه تواوتيای موقتي هسووتند كه هنگام بازيافت مبلغ دفتری يک دارايي
يا ت سويه مبلغ دفتری يک بدهي ،در تعيين سود م شمول ماليات (زيان مالياتي) دورههای آتي ،منجر
به ايجاد مبالغ كاهنده ماليات خواهند شد.

مبناي مالياتي يک دارايي يا بدهي ،مبلغ قابل انتساب به آن دارايي يا بدهي برای مقاصد مالياتي است.

.5

هزينه مالیات (درآمد مالیات) ،مت شكل از هزينه مالیات جاری (درآمد مالیات جاری) و هزينه مالیات
انتقالی (درآمد مالیات انتقالی) است.
مبناي مالياتي

.6

مبنای مالیاتی يک دارايی ،مبلغی است که از هرگونه منافع اقتصادی مشمول مالیات کسبشده توسط
واحد تجاری در زمان بازيافت مبلغ دفتری دارايی ،برای مقاصددد مالیاتی قابل کسددر خواهد بود .در
صورتی که اين منافع اقت صادی م شمول مالیات نبا شد ،مبنای مالیاتی دارايی برابر با مبلغ دفتری آن
است.

مثالها

 .1بهای تمام شده يک ماشینآالت 1٠٠ ،است .برای مقاصد مالیاتی ،در دوره جاری و دورههای
قبل ،ا ستهالکی به مبلغ  3٠ک سر شده ا ست و مابقی بهای تمام شده ،يا به عنوان ا ستهالک يا
از طريق واگذاری ،در دوره های آتی قابل کسددر خواهد بود .برای مقاصددد مالیاتی ،درآمد
حا صل از بكارگیری ما شینآالت ،م شمول مالیات ا ست ،هرگونه سود نا شی از واگذاری
ماشددین آالت ،برای مقاصددد مالیاتی مشددمول مالیات خواهد بود و هرگونه زيان ناشددی از
واگذاری ،برای مقاصددد مالیاتی کاهنده مالیات خواهد بود.

مبناي مالياتي اين ماشيييينآالت ٧٠

است.

 .2مبلغ دفتری درآمد مالی دريافتنی 1٠٠ ،اسدددت .مالیات درآمد مالی مربوط ،بر مبنای نقدی
محاسبه میشود.

مبناي مالياتي درآمد مالي دريافتني ،صفر است.

 .3مبلغ دفتری دريافتنیهای تجاری 1٠٠ ،اسددت .درآمد مربوط ،قبالد در سددود مشددمول مالیات
(زيان مالیاتی) منظور شده است.

مبناي مالياتي دريافتنيهاي تجاري ١٠٠ ،است.

 .4مبلغ دفتری سود تقسیمی دريافتنی از واحد تجاری فرعی 1٠٠ ،است .سود تقسیمی ،مشمول
مالیات نیست.

در واقع ،کل مبلغ د فتري دارايي ،از منافع اقتصادي قابل کسر است .بنابراين ،مبناي مالياتي

سود تقسيمي دريافتني ١٠٠ ،است.

(الف)

 .5مبلغ دفتری وام دريافتنی 1٠٠ ،اسددت .بازپرداخت اصددل وام ،هی گونه آثار مالیاتی ندارد.
مبناي مالياتي وام ١٠٠ ،است.

(الف) بر اس ا ا ا ت لیل ،ت لو م قتی م قو ا ت ق ل ،م جتد ندارد .لیل ،د گر ا ت اسااک م قای
ق ل ،لم ستده

لق س ،م در ف یمت صور ا سک برا لو م قتی م ق و ت ق ل ،م ا ج د شده بم قالغ

100ت نرخ ق ل ،لم صور اع

.7

قم شتد .در هر د لیل ،ت بدهم ق ل ،م ان ق لم جتد ندارد.

مبنای مالیاتی يک بدهی ،مبلغ دفتری آن پس از کسر مبالغی است که برای مقاصد مالیاتی ،در ارتباط
با آن بدهی در دورههای آتی قابل کسر باشد .در مورد پیشدريافت درآمد ،مبنای مالیاتی بدهی ،برابر
با مبلغ دفتری آن پس از ک سر هرگونه درآمدی ا ست که در دورههای آتی م شمول مالیات نخواهد
شد.

مثالها

 .1بدهیهای جاری شدامل هزينههای پرداختنی به مبلغ دفتری  1٠٠میباشدد .برای مقاصدد مالیاتی ،هزينه
مربوط در زمان پرداخت نقدی ،کسر خواهد

شد .مبناي مالياتي هزينههاي پرداختني ،صفر است.

 .2بدهیهای جاری شددامل پیشدريافت درآمد مالی به مبلغ دفتری  1٠٠اسددت .مالیات درآمد مالی
مربوط ،در زمان دريافت نقد محاسبه میشود.

مبناي مالياتي پيشدريافت درآمد مالي ،صفر است.

 .3بدهیهای جاری شددامل هزينههای پرداختنی به مبلغ دفتری 1٠٠ ،اسددت .هزينه مربوط ،قبالد بابت
مقاصد مالیاتی کسر شده است.

مبناي مالياتي هزينههاي پرداختني ١٠٠ ،است.

 .4بدهیهای جاری ،شددامل جرائم پرداختنی به مبلغ دفتری  1٠٠اسددت .برای مقاصددد مالیاتی ،جرائم،
کاهنده مالیات تلقی نمیشود.

مبناي مالياتي جرائم پرداختني  ١٠٠است.

(الف)

 .5مبلغ دفتری وام پرداختنی  1٠٠ا ست .بازپرداخت ا صل وام ،اثر مالیاتی ندارد.

مبناي مالياتي اين وام

 ١٠٠است.

(الف) بر ا س ا ا ت لیل ،ت لو م قتی م هیده ق ل ،مت جتد ندارد .لیل ،د گر ا ت ا سک م قای

ق ل ،لم

جرائم پرداخ یمت صور ا سک برا لو م قتی م هیده ق ل ،م ا ج د شده بم قالغ 100ت نرخ ق ل ،لم صور
اع
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قمشتد .در هر د لیل ،ت دارا م ق ل ،م ان ق لم جتد ندارد.

برخی اقالم مبنای مالیاتی دارند ،اما در صورت و ضعیت مالی ،به عنوان دارايی يا بدهی شنا سايی
نمی شوند .برای مثال ،در تعیین سود حسابداری ،ممكن است برخی مخارج ،در دوره وقوع به عنوان
هزينه شنا سايی شوند اما برای مقا صد مالیاتی ،واحد تجاری بايد آنها را طی مدت تعیین شده در
قوانین مالیاتی م ستهلک کند .تفاوت بین مبنای مالیاتی مخارج مذکور ،يعنی مبلغی که مراجع مالیاتی
آن را به عنوان کاهنده مالیات دورههای آتی مجاز میدانند ،و مبلغ دفتری صفر ،تفاوت موقتی کاهنده
مالیات است که منجر به ايجاد دارايی مالیات انتقالی میشود.

.9

هنگامی که مبنای مالیاتی يک دارايی يا يک بدهی ،بالفا صله م شخص نبا شد ،در نظر گرفتن ا صل
بنیادی زيربنای اين ا ستاندارد مفید ا ست :به ا ستثنای برخی موارد محدود ،واحد تجاری بايد بدهی
مالیات انتقالی (دارايی مالیات انتقالی) را هنگامی شددناسددايی کند که بازيافت يا تسددويه مبلغ دفتری
دارايی يا بدهی ،موجب شددود پرداختهای آتی مالیات ،بیشددتر (کمتر) از زمانی باشددد که بازيافت يا
تسويه ،آثار مالیاتی به همراه ندارد.

 . 1٠در صورتهای مالی تلفیقی ،تفاوتهای موقتی از طريق مقاي سه مبالغ دفتری دارايیها و بدهیهای مندرج
در صددورتهای مالی تلفیقی و مبنای مالیاتی مناسددب آنها تعیین میشددود .مبنای مالیاتی با مراجعه به
اظهارنامه مالیاتی هر يک از واحدهای تجاری گروه تعیین میگردد.
شناخت بدهيهاي ماليات جاري و داراييهاي ماليات جاري
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ماليات جاری دوره جاری و دوره های قبل كه هنوز پرداخت نشوده اسوت ،بايد به عنوان بدهي شوناسوايي
شود .اگر مبلغ مربوط به دوره جاری و دورههای قبل كه تا پايان دوره گزار شگری پرداخت شده ا ست،
بيش از مبلغ بدهي مربوط به آن دوره ها باشوود ،اين مازاد بايد به عنوان دارايي (پيشپرداخت ماليات)
شناسايي شود.

شناخت بدهيهاي ماليات انتقالي و داراييهاي ماليات انتقالي
تفاوتهاي موقتي مشمول ماليات
. 12

بدهي ماليات انتقالي بايد برای تمام تواوتيای موقتي مشوومول ماليات شووناسووايي شووود ،مگر به ميزاني كه
بدهي ماليات انتقالي ،از موارد زير ناشي شود:
الف .شناخت اوليه سرقولي؛ يا
شناخت اوليه يک دارايي يا يک بدهي در معاملهای كه:

ب.
.1

تركيب تجاری نيست؛ و

.2

در زمان معامله ،سووود حسووابداری و سووود مشوومول ماليات (زيان مالياتي) ،تحت تر ير قرار
نميگيرد.

با وجود اين ،برای تواوتيای موقتي مشمول ماليات مرتبط با سرمايهگذاری در واحدهای تجاری فرعي ،شعب و
واحدهای تجاری وابسته و منافع در مشاركتيا ،بدهي ماليات انتقالي بايد طبق بند  38شناسايي شود.

 . 13در زمان شددناخت يک دارايی ،بازيافت مبلغ دفتری آن در قالب ورود جريان منافع اقتصددادی به واحد
تجاری در دوره های آتی ،امری بديهی اسددت .چنانچه مبلغ دفتری دارايی بیشددتر از مبنای مالیاتی آن
با شد ،مبلغ منافع اقت صادی م شمول مالیات بی شتر از مبلغی خواهد بود که برای مقا صد مالیاتی میتواند
کاهنده مالیات باشددد .اين تفاوت ،تفاوت موقتی مشددمول مالیات اسددت و تعهد به پرداخت مالیات بر
درآمد حاصل از آن در دورههای آتی ،بدهی مالیات انتقالی است .با بازيافت مبلغ دفتری دارايی توسط
واحد تجاری ،تفاوت موقتی مشمول مالیات برگشت داده می شود و واحد تجاری سود مشمول مالیات
خواهد داشت .اين موضوع ،اين احتمال را ايجاد میکند که منافع اقتصادی به شكل پرداختهای مالیات

از واحد تجاری به بیرون جريان پیدا کند .بنابراين ،اين ا ستاندارد ،به ا ستثنای شرايط خا صی که در
بندهای  12و  38تشريح شده است ،شناسايی تمام بدهیهای مالیات انتقالی را الزامی میکند.
مثال

يک دارايی به بهای تمام شده  ،15٠دارای مبلغ دفتری  1٠٠است .استهالک انباشته برای مقاصد
مالیاتی  9٠و نرخ مالیات %٢5 ،است.
مبناي مالياتي دارايي ( ٦٠بهاي تمام شيده  ١5٠پس از کسير اسيته ا انباشيته مالياتي  )٩٠اسيت .براي بازيافت
مبلغ دفتري  ،١٠٠واحد تجاري بايد درآمد مشيييمول ماليات م ادل  ١٠٠کسييين کند ،اما تنها قادر خواهد بود به
ميزان اسيييته ا مالياتي م ادل  ،٦٠آن را کاهش دهد .در نتيجه ،هنگامي که واحد تجاري مبلغ دفتري دارايي را
بازيافت ميکند ،ماليات بر درآمدي م ادل  ،)٤٠ × %٢5( ١٠پرداخت ميکند .تفاوت مبلغ دفتري م ادل  ١٠٠و
مبناي مالياتي م ادل  ،٦٠تفاوت موقتي م شمول ماليات م ادل  ٤٠ا ست .بنابراين ،واحد تجاري بدهي ماليات
انتقالي به ميزان  )٤٠ × %٢5( ١٠شناسايي ميکند که نشاندهنده ماليات بر درآمدهايي است که هنگام بازيافت
مبلغ دفتري دارايي پرداخت خواهد شد.

 . 14برخی تفاوتهای موقتی هنگامی به وجود میآيد که دوره شناسايی درآمد يا هزينه برای محاسبه سود
ح سابداری ،با دوره انعكاس آن در سود م شمول مالیات متفاوت با شد .چنین تفاوتهای موقتی ،اغلب
به عنوان تفاوتهای زمانی تو صیف می شوند .موارد زير ،مثالهايی از اين نوع تفاوتهای موقتی م شمول
مالیات است و در نتیجه ،منجر به ايجاد بدهیهای مالیات انتقالی میشود:
الف .درآمد مالی که بر مبنای تخصیص زمانی در سود حسابداری لحاظ میشود ،اما ممكن است در
برخی حوزه های مقرراتی ،هنگام وصول نقد ،در سود مشمول مالیات لحاظ گردد .مبنای مالیاتی
هرگونه دريافتنی شناسايی شده در صورت وضعیت مالی در ارتباط با اين درآمدها صفر است
زيرا اين درآمدها تا زمان وصول نقد ،تأثیری بر سود مشمول مالیات ندارند؛
ب.

استهالک منظورشده در تعیین سود مشمول مالیات (زيان مالیاتی) ،ممكن است با استهالک
محاسبهشده در تعیین سود حسابداری ،ت فاوت داشته باشد .تفاوت موقتی ،تفاوت بین مبلغ
دفتری دارايی و مبنای مالیاتی آن است که برابر با بهای تمام شده اولیه دارايی پس از کسر تمام
کسور مربوط به آن دارايی است که در تعیین سود مشمول مالیات دوره جاری و دورههای قبل،
توسط مراجع مالیاتی پذيرفته شده است .در صورتی که استهالک مالیاتی شتابدار باشد ،تفاوت
موقتی مشمول مالیات ايجاد می شود و منجر به بدهی مالیات انتقالی میگردد (در صورتی که

استهالک مالیاتی ،از سرعت پايین تری نسبت به استهالک حسابداری برخوردار باشد ،تفاوت
موقتی کاهنده مالیات ايجاد میشود و منجر به دارايی مالیات انتقالی میگردد)؛ و
پ.

برای تعیین سود حسابداری ،ممكن است مخارج توسعه در بهای تمامشده دارايیها منظور شود
و در طول دوره های آتی مستهلک گردد اما برای مقاصد مالیاتی ،در دورهای که واقع میشود
ال از
سود مشمول مالیات را کاهش میدهد .مبنای مالیاتی مخارج توسعه ،صفر است زيرا قب د
سود مشمول مالیات کسر شده است .اين تفاوت موقتی ،تفاوت بین مبلغ دفتری مخارج توسعه
و مبنای مالیاتی صفر آن میباشد.

 . 15تفاوتهای موقتی ،در موارد زير نیز ايجاد میشوند:
الف .دارايیهای قابل تشخیص تحصیلشده و بدهیهای تقبلشده در ترکیب تجاری ،طبق استاندارد
حسابداری  19ترکيبهاي تجاري ،به ارزش منصفانه شناسايی شوند ،اما برای مقاصد مالیاتی ،تعديلی
از اين بابت انجام نشود (به بند  16مراجعه شود)؛
ب.

برخی دارايیها تجديد ارزيابی شوند ،اما برای مقاصد مالیاتی تعديلی از اين بابت انجام نشود
(به بند  17مراجعه شود)؛

پ.

در ترکیب تجاری ،سرقفلی ايجاد شود (به بند  18مراجعه شود)؛

ت.

مبنای مالیاتی يک دارايی يا يک بدهی در شناخت اولیه ،با مبلغ دفتری اولیه آن متفاوت باشد،
برای مثال ،هنگامی که واحد تجاری ازکمكهای بالعوض دولت که معاف از مالیات است ،در
رابطه با دارايیها منتفع میشود( .به بندهای  21و  32مراجعه شود)؛ يا

ث.

مبلغ دفتری سرمايهگذاريها در واحد های تجاری فرعی ،شعب و واحدهای تجاری وابسته يا
منافع در مشارکتها ،با مبنای مالیاتی سرمايه گذاريها يا منافع مذکور تفاوت داشته باشد (به
بندهای  37تا  44مراجعه شود).

تركيبهاي تجاري

 . 16به اسددتثنای برخی موارد ،دارايیهای قابل تشددخیص تحصددیلشددده و بدهیهای تقبلشددده در ترکیب
تجاری ،به ارزش منصفانه در تاريخ تحصیل ،شنا سايی می شوند .تفاوتهای موقتی در صورتی ايجاد
می شود که مبنای مالیاتی دارايیهای قابل ت شخیص تح صیل شده و بدهیهای تقبل شده ،تحت تأثیر
ترکیب تجاری قرار نگرفته باشددد يا به گونهای متفاوت ،تحت تأثیر قرار گرفته باشددد .برای مثال،

هنگامی که مبلغ دفتری يک دارايی تا ارزش منصددفانه آن افزايش می يابد اما مبنای مالیاتی دارايی
برای مالک قبلی ،بهای تمام شده باقی میماند ،تفاوت موقتی م شمول مالیات ايجاد می شود که منجر
به بدهی مالیات انتقالی میگردد .بدهی مالیات انتقالی ايجاد شده ،سرقفلی را تحت تأثیر قرار میدهد
(به بند  68مراجعه شود).
داراييهاي اندازهگيريشده به ارزش منصفانه

 . 17طبق ا ستانداردهای ح سابداری ،اندازهگیری برخی دارايیها به ارزش من صفانه يا تجديد ارزيابی آنها
مجاز يا الزامی اسددت (برای مثال ،به اسددتاندارد حسددابداری  11داراييهاي ثابت مشيييهود ،اسددتاندارد
ح سابداری  17داراييهاي نامشيهود و ا ستاندارد ح سابداری  15حسيابداري سيرمايهگذاريها مراجعه شود).
چنانچه طبق قوانین مالیاتی ،تجديد ارزيابی يا نوع ديگری از تجديد ارائه دارايی به ارزش منصددفانه،
بر سود مشمول مالیات (زيان مالیاتی) دوره جاری تأثیر بگذارد ،مبنای مالیاتی دارايی تعديل می شود
و تفاوت موقتی ايجاد نمی شددود .در غیر اين صددورت ،تجديد ارزيابی يا تجديد ارائه دارايی ،سددود
مشمول مالیات را در دوره تجديد ارزيابی يا تجديد ارائه تحت تأثیر قرار نمیدهد و در نتیجه ،مبنای
مال یاتی دارايی ت عد يل نمی شددود .با وجود اين ،باز يا فت آتی مبلغ دفتری ،منجر به جر يان م نافع
اقتصادی مشمول مالیات به واحد تجاری خواهد شد و مبلغی که برای مقاصد مالیاتی ،کاهنده مالیات
ا ست ،با م بلغ منافع اقت صادی تفاوت خواهد دا شت .تفاوت بین مبلغ دفتری دارايی تجديد ارزيابی
شددده و مبنای مالیاتی آن ،تفاوت موقتی اسددت و باعج ايجاد بدهی مالیات انتقالی يا دارايی مالیات
انتقالی میشود .اين موضوع حتی در موارد زير نیز مصداق دارد:
الف .واحد تجاری ،قصد واگذاری دارايی را نداشته باشد .در اين صورت ،مبلغ دفتری تجديد
ارزيابیشده دارايی ،از طريق استفاده بازيافت می شود و منجر به ايجاد درآمد مشمول مالیاتی
میگردد که از استهالک قابل قبول مالیاتی در دورههای آتی ،بیشتر است؛ يا
ب.

چنانچه عايدات واگذاری دارايی در دارايیهای مشابه سرمايهگذاری شود ،مالیات سودهای
سرمايهای ،به دورههای آتی انتقال میيابد .در اين موارد ،مالیات عمالد در زمان فروش يا استفاده
از آن دارايیهای مشابه ،قابل پرداخت میشود.

سرقفلي

 . 18سرقفلی ايجاد شده در ترکیب تجاری ،از طريق مازاد ق سمت (الف) بر ق سمت (ب) زير ،اندازهگیری
میشود:

الف .مجموع:
.1

مابهازای انتقاليافته اندازهگیریشدده طبق اسدتاندارد حسدابداری  ،19که بطور معمول،
مستلزم ارزش منصفانه در تاريخ تحصیل است.

.2

مبلغ هرگونه منافع فاقد حق کنترل در واحد تح صیل شده که طبق ا ستاندارد ح سابداری
 19شناسايی میشود؛ و

.3

در ترکیب تجاری مرحلهای ،ارزش من صفانه حقوق مالكانه قبلی واحد تح صیلکننده در
واحد تحصیلشده در تاريخ تحصیل؛

ب.

خالص مبالغ دارايیهای قابل تشخیص تحصیلشده و بدهیهای تقبلشده در تاريخ تحصیل که
طبق استاندارد حسابداری  19اندازهگیری میشود.

بطور معمول ،کاهش مبلغ دفتری سددرقفلی به عنوان هزينه کاهنده مالیات در تعیین سددود مشددمول
مالیات ،مجاز نیست .افزون بر اين ،در صورتی که واحد تجاری فرعی فعالیت تجاری اصلی خود را
واگذار کند ،بهای تمام شده سرقفلی ،اغلب کاهنده مالیات نمیباشد .بنابراين ،مبنای مالیاتی سرقفلی
صفر ا ست .هرگونه تفاوت بین مبلغ دفتری سرقفلی و مبنای مالیاتی صفر آن ،تفاوت موقتی م شمول
مالیات ا ست .با اين وجود ،اين ا ستاندارد ،شناخت بدهی مالیات انتقالی حا صل را مجاز نمیداند،
زيرا سددرقفلی به عنوان يک باقیمانده اندازهگیری میشددود و شددناخت بدهی مالیات انتقالی ،موجب
افزايش مبلغ دفتری سرقفلی میگردد.
 . 19در صورتی که بدهی مالیات انتقالی ،به اين دلیل که در زمان شناخت اولیه سرقفلی ايجاد شده است،
شنا سايی ن شود ،فرض می شود که کاهشهای بعدی در بدهی مالیات انتقالی نیز در زمان شناخت
اولیه سرقفلی ايجاد شده ا ست و بنابراين ،طبق بند (1٢الف) ،شنا سايی نمی شود .برای مثال ،در
صورتی که در ترکیب تجاری ،واحد تجاری سرقفلی معادل  1٠٠واحد پول که مبنای مالیاتی معادل
صفر دارد را شنا سايی کند ،بند (1٢الف) واحد تجاری را از شنا سايی مالیات انتقالی حا صل ،منع
میکند .در صددورتی که واحد تجاری ،متعاقباد زيان کاهش ارزش سددرقفلی را معادل  ٢٠واحد پول
شنا سايی کند ،مبلغ تفاوت موقتی م شمول مالیات مربوط به سرقفلی ،از  1٠٠واحد پول به  8٠واحد
پول کاهش میيابد و منجر به کاهش در ارزش بدهی مالیات انتقالی شنا سايین شده می شود .کاهش
در ارزش بدهی مالیات انتقالی شنا سايین شده نیز مربوط به شناخت اولیه سرقفلی در نظر گرفته
میشود و بنابراين ،شناسايی آن ،طبق بند (1٢الف) مجاز نیست.

 . ٢٠با وجود اين ،بدهیهای مالیات انتقالی بابت تفاوتهای موقتی مشددمول مالیات مربوط به سددرقفلی ،تا
میزانی شنا سايی می شوند که نا شی از شناخت اولیه سرقفلی نبا شند .برای مثال ،اگر در ترکیب
تجاری ،واحد تجاری ،سرقفلی معادل  1٠٠واحد پول شنا سايی کند که برای مقا صد مالیاتی ،با نرخ
ساالنه  ٢٠درصد که شروع آن از سال تحصیل میباشد ،کاهنده مالیات باشد ،مبنای مالیاتی سرقفلی
در شناخت اولیه  1٠٠واحد پول و در پايان سال تح صیل  8٠واحد پول میبا شد .اگر مبلغ دفتری
سرقفلی در پايان سال تح صیل ،بدون تغییر معادل  1٠٠واحد پول باقی بماند ،تفاوت موقتی م شمول
مالیات معادل  ٢٠واحد پول ،در پايان سال تحصیل ايجاد می شود .از آنجا که تفاوت موقتی مشمول
مالیات ،به شناخت اولیه سرقفلی ارتباطی ندارد ،بدهی مالیات انتقالی حاصل شناسايی میشود.
شناخت اوليه يک دارايي يا يک بدهي

 . ٢1تفاوت موقتی ممكن اسددت در شددناخت اولیه يک دارايی يا يک بدهی ايجاد شددود ،برای مثال ،در
صورتی که تمام يا بخ شی از بهای تمام شده دارايی ،برای مقا صد مالیاتی کاهنده مالیات نبا شد.
روش ح سابداری چنین تفاوت موقتی ،به ماهیت معاملهای که منجر به شناخت اولیه دارايی يا بدهی
مزبور شده است ،بستگی دارد:
الف .در ترکیب تجاری ،واحد تجاری هرگونه بدهی مالیات انتقالی يا دارايی مالیات انتقالی را
شناسايی می کند و اين موضوع ،مبلغ سرقفلی شناسايیشده يا سود خريد زير قیمت
شناسايیشده را تحت تأثیر قرار میدهد (به بند  16مراجعه شود)؛
ب.

اگر معاملهای سود حسابداری يا سود مشمول مالیات را تحت تأثیر قرار دهد ،واحد تجاری
هرگونه بدهی مالیات انتقالی يا دارايی مالیات انتقالی را شناسايی میکند و هزينه مالیات انتقالی
يا درآمد مالیات انتقالی ايجادشده را در صورت سود و زيان شناسايی مینمايد (به بند 60
مراجعه شود).

پ.

در صورتی که معامله ،ترکیب تجاری نباشد و سود حسابداری و سود مشمول مالیات را تحت
تاثیر قرار ندهد ،در نبود معافیت ارائهشده در بندهای  12و  ،22واحد تجاری بدهی مالیات
انتقالی يا دارايی مالیات انتقالی حاصل را شناسايی می کند و مبلغ دفتری دارايی يا بدهی را
معادل همان مبلغ تعديل مینمايد .اينگونه تعديالت از شفافیت صورتهای مالی میکاهد.
بنابراين ،طبق اين استاندارد ،واحد تجاری مجاز به شناسايی بدهی مالیات انتقالی يا دارايی
مالیات انتقالی حاصل ،در زمان شناخت اولیه يا پس از آن نمیباشد (به مثال زير مراجعه شود).

افزون بر اين ،واحد تجاری تغییرات بعدی در بدهی يا دارايی مالیات انتقالی شناسايینشده را
همزمان با مستهلک شدن دارايی ،شناسايی نمیکند.
مثال مربوط به بند (۲۱پ)

واحد تجاری قصددد دارد يک دارايی به بهای تمام شددده 000ر 1را در عمر مفید پنج سدداله آن
مورد ا ستفاده قرار دهد و سپس آن را به ارزش باقیمانده صفر واگذار نمايد .نرخ مالیات %4٠
ا ست .ا ستهالک دارايی برای مقا صد مالیاتی ،کاهنده مالیات نمیبا شد .در زمان واگذاری ،سود
سرمايهای مشمول مالیات نیست و زيان سرمايهای ،کاهنده مالیات نمیباشد.
همزمان با بازيافت مبلغ دفتري دارايي ،واحد تجاري درآمد مشييمول مالياتي به ميزان ٠٠٠ر 1کسيين خواهد کرد و
ماليات  ٤٠٠را پرداخت خواهد نمود .واحد تجاري بدهي ماليات انتقالي ايجاد شده م ادل  ٤٠٠را شنا سايي نميکند
زيرا ناشي از شناخت اوليه دارايي است.
مبلغ دفتري دارايي در سيييال ب د ٨٠٠ ،خواهد بود .با کسييين درآمد مشيييمول مالياتي م ادل  ،٨٠٠واحد تجاري
مالياتي م ادل  3٢٠پرداخت خواهد کرد .واحد تجاري بدهي ماليات انتقالي م ادل  3٢٠را شييناسييايي نميکند ،زيرا
ناشي از شناخت اوليه دارايي است.

تفاوتهاي موقتي كاهنده ماليات
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دارايي ماليات انتقالي ،بايد برای تمام تواوتيای موقتي كاهنده ماليات تا ميزاني شنا سايي شود كه در مقابل
تواوتيای موقتي كاهنده ماليات ،وجود سود م شمول ماليات قابل ا ستواده محتمل با شد ،مگر اينكه دارايي
مالي ات انتقالي ،از شناخت اوليه يک دارايي يا يک بدهي در معاملهای ايجاد شود كه:
الف .تركيب تجاری نيست؛ و
ب.

در زمان معامله ،سود حسابداری و سود مشمول ماليات (زيان مالياتي) را تحت تر ير قرار نميدهد.

با وجود اين ،برای تواوتيای موقتي كاهنده ماليات مرتبط با سرمايهگذاری در واحدهای تجاری فرعي ،شعب،
واحدهای تجاری وابسته و منافع در مشاركتيا ،دارايي ماليات انتقالي بايد طبق بند  43شناسايي شود.

 . ٢3در زمان شددناخت يک بدهی ،تسددويه مبلغ دفتری آن در دورههای آتی از طريق خروج منابع دارای
منافع اقتصادی از واحد تجاری ،امری بديهی است .هنگامی که منابع از واحد تجاری خارج میشود،
ممكن ا ست تمام يا بخ شی از مبالغ آنها هنگام تعیین سود م شمول مالیات دورههای بعد از دورهای
که بدهی در آن شنا سايی می شود ،کاهنده مالیات با شد .در چنین مواردی ،بین مبلغ دفتری بدهی و
مب نای مال یاتی آن ،ت فاوت موقتی وجود دارد .همچنین ،در ارت باط با مال یات بر درآ مدی که در

دورههای آتی به اين دلیل قابل بازيافت می شود که بخ شی از بدهی به عنوان کاهنده سود م شمول
مالیات پذيرفته می شود ،دارايی مالیات انتقالی ايجاد می شود .همچنین ،در صورتی که مبلغ دفتری
دارايی کمتر از مبنای مالیاتی آن با شد ،اين تفاوت منجر به دارايی مالیات انتقالی در ارتباط با مالیات
بر درآمدی میشود که در دورههای آتی قابل بازيافت است.
مثال

واحد تجاری برای بازخريد مرخصی کارکنان ،بدهی به مبلغ  1٠٠شناسايی میکند .برای مقاصد
مالیاتی ،هزينه بازخريد مرخصی تا زمانی که واحد تجاری آن را نپردازد ،کاهنده مالیات نیست.
نرخ مالیات  %٢5است.
مبناي مالياتي بدهي صييفر اسييت (مبلغ دفتري  ١٠٠پس از کسيير مبل ي که در ارتباب با اين بدهي ،در دورههاي آتي
براي مقاصد مالياتي کاهنده ماليات ميباشد) .در تسويه بدهي به مبلغ دفتري ،واحد تجاري سود مشمول ماليات
آتي خود را به ميزان  ١٠٠کاهش ميدهد و ،در نتيجه ،پرداخت ماليات آتي خود را به ميزان ( ،٢5حاصلضرب  ١٠٠در
 )%٢5کاهش ميدهد .تفاوت بين مبلغ دفتري  ١٠٠و مبناي مالياتي صيييفر ،تفاوت موقتي کاهنده ماليات م ادل
 ١٠٠ا ست .بنابراين ،واحد تجاري دارايي ماليات انتقالي به ميزان ( ٢5حا صل ضرب  ١٠٠در  )%٢5شنا سايي ميکند،
مشييروب بر اين ه کسيين سييود مشييمول ماليات کافي در دورههاي آتي براي انتفاع واحد تجاري از طريق کاهش در
پرداخت ماليات ،محتمل باشد.

 . ٢4مثالهای زير ،نمونههايی از تفاوتهای موقتی کاهنده مالیات اسددت که منجر به ايجاد دارايیهای مالیات
انتقالی میشود:
الف .هزينه های مزايای بازنشستگی ممكن است هنگام ارائه خدمت توسط کارکنان ،برای تعیین سود
حسابداری کسر شود ،اما در تعیین سود مشمول مالیات ،هنگام پرداخت کمكها به صندوق
توسط واحد تجاری يا هنگام پرداخت مزايای بازنشستگی توسط واحد تجاری ،کاهنده سود
مشمول مالیات می باشد .تفاوت بین مبلغ دفتری بدهی و مبنای مالیاتی آن ،تفاوت موقتی است؛
مبنای مالیاتی بدهی معموالد صفر است .هنگامی که کمكها يا مزايای بازنشستگی پرداخت
می شود ،منافع اقتصادی به شكل کاهش در سود مشمول مالیات ،به واحد تجاری جريان میيابد
و در نتیجه ،اين تفاوت موقتی کاهنده مالیات ،منجر به دارايی مالیات انتقالی میشود؛
ب.

برای تعیین سود حسابداری ،برخی مخارج در دوره وقوع به عنوان هزينه شناسايی میشود ،اما
در تعیین سود مشمول مالیات ،ممكن است واحد تجاری تا دوره بعد مجاز به کاهش در سود
مشمول مالیات (زيان مالیاتی) نباشد .تفاوت بین مبنای مالیاتی اين مخارج ،يعنی مبلغی که

مراجع مالیاتی آن را به عنوان کاهنده سود مشمول مالیات در دورههای آتی مجاز میدانند و
مبلغ دفتری صفر ،تفاوت موقتی کاهنده مالیات است که منجر به ايجاد دارايی مالیات انتقالی
میشود؛
پ.

به استثنای برخی موارد محدود ،واحد تجاری دارايیهای قابل تشخیص تحصیلشده و بدهیهای
تقبلشده در ترکیب تجاری را به ارزش منصفانه در تاريخ تحصیل شناسايی میکند .هنگامی که
بدهی تقبلشده ،در تاريخ تحصیل شناسايی میشود اما مخارج مربوط ،سود مشمول مالیات
دورههای بعد را کاهش میدهد ،تفاوت موقتی کاهنده مالیات ايجاد میشود که منجر به ايجاد
دارايی مالیات انتقالی میگردد .همچنین ،هنگامی که ارزش منصفانه دارايی قابل تشخیص
تحصیلشده کمتر از مبنای مالیاتی آن باشد ،دارايی مالیات انتقالی ايجاد میشود .در هر دو حالت،
دارايی مالیات انتقالی حاصل ،سرقفلی را تحت تأثیر قرار میدهد (به بند  66مراجعه شود)؛ و

ت.

ممكن است برخی دارايیها به ارزش منصفانه اندازهگیری شوند ،يا ممكن است تجديد ارزيابی
شوند بدون اينكه برای مقاصد مالیاتی تعديلی از اين بابت انجام شود (به بند  17مراجعه شود).
در صورتی که مبنای مالیاتی دارايی بیش از مبلغ دفتری آن باشد ،تفاوت موقتی کاهنده مالیات
ايجاد میشود.

مثال مربوط به بند (24ت)

تعیین تفاوت موقتی کاهنده مالیات در پايان سال دوم
واحد تجاری الف در ابتدای سال اول ،يک ابزار بدهی به مبلغ 000ر 1خريداری میکند .ارزش
ا سمی اين ابزار معادل 000ر 1ا ست که  5سال بعد ،يعنی در تاريخ سرر سید ،قابل پرداخت
میبا شد .نرخ سود  2در صد ،قابل پرداخت در پايان هر سال ا ست .نرخ سود مؤثر  2در صد
میباشد .ابزار بدهی به ارزش منصفانه اندازهگیری میشود.
در پايان سال دوم ،به دلیل افزايش نرخ سود در بازار تا سطح  5در صد ،ارزش من صفانه ابزار
بدهی به مبلغی معادل  918کاهش يافت .در صورت نگهداری ابزار بدهی تو سط واحد تجاری
الف ،وصول تمام جريانهای نقدی قراردادی محتمل است.
هرگونه سود (زيان) ابزار بدهی ،تنها در صورت تحقق ،مشمول مالیات (کاهنده مالیات) است.
برای مقاصد مالیاتی ،سودها (زيانهای) ناشی از فروش يا سررسید ابزار بدهی ،از طريق تفاوت
بین مبلغ وصولشده و بهای تمامشده اولیه ابزار بدهی محاسبه میشود.

مثال مربوط به بند (24ت)
بر اين اساس ،مبناي مالياتي ابزار بدهي م ادل بهاي تمام شده اوليه آن است.
تفاوت بين مبلغ دفتري ابزار بدهي در صورت وض يت مالي واحد تجاري الف م ادل  ٩١٨و مبناي مالياتي آن م ادل
٠٠٠ر ، ١صيير نظر از اين ه وا حد تجاري الف انتظار داشييته باشييد مبلغ دفتري ابزار بدهي را از طريق فرو

يا از طريق

اسيييتفاده براي م ال نگهداري آن و وصيييول جريانهاي نقدي قراردادي ،يا ترکيبي از هر دو ،بازيافت کند ،منجر به ايجاد
تفاوت موقتي کاهنده ماليات م ادل  ٨٢در پايان سال دوم ميشود (به بندهاي  ١٧و (٢٤ت) مراج ه شود).

دلیل اين امر اين است که تفاوتهای موقتی کاهنده مالیات ،تفاوت بین مبلغ دفتری يک دارايی يا
يک بدهی در صورت وضعیت مالی و مبنای مالیاتی آن است که منجر به مبالغی می شود که در
صورت بازيافت يا ت سويه مبلغ دفتری دارايی يا بدهی ،در تعیین سود م شمول مالیات (زيان
مالیاتی) دورههای آتی ،کاهنده مالیات اسددت (به بند  4مراجعه شددود) .واحد تجاری الف ،در
تعیین سود مشمول مالیات (زيان مالیاتی) ،چه در زمان فروش و چه در سررسید ،مبنای مالیاتی
دارايی معادل 000ر 1را کسر خواهد کرد.
 . ٢5برگشت تفاوتهای موقتی کاهنده مالیات ،منجر به کاهش سود مشمول مالیات دورههای آتی می شود.
با وجود اين ،منافع اقتصادی به شكل کاهش در پرداختهای مالیات ،تنها در صورتی به واحد تجاری
جريان می يابد که واحد تجاری سودهای مشمول مالیات کافی تحصیل کرده باشد تا بتوان تفاوتهای
موقتی کاهنده مالیات را با آن تهاتر کرد .بنابراين ،واحد تجاری تنها هنگامی دارايیهای مالیات انتقالی
را شنا سايی می کند که در مقابل تفاوتهای موقتی کاهنده مالیات ،وجود سود م شمول مالیات قابل
استفاده ،محتمل باشد.
 . ٢6هنگامی که واحد تجاری ارزيابی میکند که آيا سود م شمول مالیاتی وجود خواهد دا شت که بتواند
در مقابل آن ،تفاوت موقتی کاهنده مالیات را اسددتفاده کند ،اين موضددوع را در نظر میگیرد که آيا
قوانین مالیاتی ،برای ا ستفاده از منابع سودهای م شمول مالیات در زمان برگ شت آن تفاوت موقتی
مشمول مالیات ،محدوديتی در نظر گرفته ا ست يا خیر .اگر قوانین مالیاتی چنین محدوديتی را تحمیل
نكند ،واحد تجاری تفاوت موقتی کاهنده مالیات را در ترکیب با سددداير تفاوتهای موقتی کاهنده
مالیات ارزيابی می کند .با وجود اين ،چنانچه قوانین مالیاتی اسددتفاده از زيانها را در مقابل انواع
خاصی از درآمدها محدود کند ،تفاوت موقتی کاهنده مالیات تنها در ترکیب با ساير تفاوتهای موقتی
کاهنده مالیات از نوع مناسب ،مورد ارزيابی قرار میگیرد.

 . ٢7در صورتی در مقابل تفاوتهای موقتی کاهنده مالیات ،وجود سود مشمول مالیات قابل استفاده محتمل
اسددت که تفاوتهای موقتی مشددمول مالیات برای يک واحد تجاری در يک حوزه مقرراتی به میزان
کافی وجود داشته باشد و انتظار رود در يكی از دورههای زير برگشت شود:
الف .در همان دورهای که انتظار میرود تفاوتهای موقتی کاهنده مالیات برگشت داده شود؛ يا
ب.

در دورههايی که زيان مالیاتی ناشی از دارايی مالیات انتقالی ،قابل انتقال به دورههای قبل يا
آينده باشد.

در چنین شرايطی ،دارايی مالیات انتقالی در دورهای شنا سايی می شود که تفاوتهای موقتی کاهنده
مالیات ايجاد میگردد.
 . ٢8در صددورتی که برای يک واحد تجاری در يک حوزه مقرراتی ،تفاوتهای موقتی مشددمول مالیات به
میزان کافی وجود نداشته باشد ،دارايی مالیات انتقالی تا میزانی شناسايی میشود که:
الف .اين احتمال وجود داشته باشد که واحد تجاری در همان دورهای که تفاوت موقتی کاهنده مالیات
برگشت میشود (يا در دورههايی که زيان مالیاتی حاصل از دارايی مالیات انتقالی ،قابل انتقال به آينده
میشود) ،برای يک واحد تجاری در يک حوزه مقرراتی ،از سود مشمول مالیات به میزان کافی
برخوردار باشد .در ارزيابی اينكه واحد تجاری سود مشمول مالیات کافی در دورههای آتی خواهد
داشت يا خیر ،واحد تجاری؛
 .1لو له

قتی م هیده ق ل ،م را ب سااتده

برگوک ن لو له

قو ا ت ق ل ،م لم م هش در ق ل ،م ن شاام ا

قتی م هیده ق ل ،م ا ن سر شده اسکت قق سم قم ید .ا ت قق سم نو ن

قمدهد چم ق،زان ا ستده

ق و ت لم برا ا یکم قا لغ ن شم ا برگ وک ن لو له

هیده ق ل ،م ا ن سر شتدت برا
 .2قا لغ ق و ت ق ل ،م ن شم ا لو له

احد لج ر

قتی م

و ک قم ید؛

قتی م هیده ق ل ،م را م ان ظ ر قمر د در د رهه

ا ج د شتدت ن د ده قمگ،ردت را دارا م ق ل ،م ان ق لم ن شم ا ا ت لو له

لم

قتی م هیده ق ل ،مت

ختدت بم ستد قو ت ق ل ،م لم ن ،دارد ل قترد اس و ده یرار گ،رد؛
ب  .فرصتهای برنامه ريزی مالیاتی برای واحد تجاری وجود داشته باشد تا سود مشمول مالیات را
در دورههای مناسب ايجاد کند.

 . ٢9ارزيابی سود م شمول مالیات آتی محتمل ،در صورت وجود شواهد کافی مبنی بر د ستیابی واحد
تجاری به اين مبلغ محتمل ،میتواند شددامل بازيافت برخی دارايیهای واحد تجاری به مبلغی بیش از
مبلغ دفتری آنها باشدد .برای مثال ،هرگاه دارايی به ارزش منصدفانه اندازهگیری شدود ،واحد تجاری
بايد برر سی کند که آيا شواهد کافی برای نتیجهگیری درباره محتمل بودن بازيافت دارايی به مبلغی
بیش از مبلغ دفتری وجود دارد يا خیر .برای مثال اين مو ضوع زمانی م صداق دارد که واحد تجاری
انتظار دا شته با شد يک ابزار بدهی با نرخ سود ثابت را نگهداری و جريانهای نقدی قراردادی آن را
وصول کند.
 . 3٠فرصددتهای برنامهريزی مالیاتی ،اقداماتی اسددت که واحد تجاری به منظور ايجاد يا افزايش درآمد
مشددمول مالیات در دوره ای خاص ،قبل از انقضددای مهلت انتقال زيان مالیاتی يا اعتبار مالیاتی به
دورههای آتی ،انجام میدهد .برای مثال ،در برخی حوزههای مقرراتی ،سددود مشددمول مالیات ممكن
است به روشهای زير ايجاد شود يا افزايش يابد:
الف .انتخاب روش احتساب مالیات درآمد مالی بر مبنای درآمد مالی دريافتشده يا درآمد مالی
دريافتنی؛
ب.

انتقال ادعاهای مربوط به اقالم کاهنده سود مشمول مالیات به آينده؛

پ.

فروش ،و اجاره مجدد احتمالی ،دارايیهايی که افزايش بها داشتهاند اما مبنای مالیاتی آنها برای
انعكاس اين افزايش بها ،تعديل نشده است؛ و

ت.

فروش يک دارايی که درآمد معاف از مالیات ايجاد میکند (مانند اوراق مشارکت دولتی در
برخی حوزههای مقرراتی) به منظور خريد سرمايه گذاری ديگری که درآمد مشمول مالیات ايجاد
میکند.

در مواردی که فر صتهای برنامهريزی مالیاتی ،موجب انتقال سود م شمول مالیات از دورههای آتی به
دورههای نزديكتر می شددود ،انتقال زيان مالیاتی يا اعتبار مالیاتی به دورههای آتی ،همچنان به وجود
سود مشمول مالیات آتی ناشی از منابعی غیر از منابع ايجادکننده تفاوتهای موقتی آتی ،بستگی دارد.
 . 31در صورتی که واحد تجاری سابقه زيان دا شته با شد ،رهنمودهای مندرج در بندهای  34و  35را در
نظر میگیرد.

شناخت اوليه يک دارايي يا يک بدهي

 . 3٢کمكهای بالعوض دولت در ارتباط با دارايیهای اسددتهالکپذير میتواند به عنوان تعهدات انتقالی به
دورههای آتی شنا سايی شود که تفاوت بین اين تعهدات انتقالی و مبنای مالیاتی صفر آن ،تفاوت
موقتی کاهنده مالیات اسددت .با توجه به دلیل مندرج در بند  ،٢1دارايی مالیات انتقالی حاصدددل
شناسايی نمیشود.
زيانهاي مالياتي استفادهنشده و اعتبارهاي مالياتي استفادهنشده
 . 33دارايي ماليات انتقالي ،بابت انتقال زيانيای مالياتي اسووتوادهنشووده و اعتبارهای مالياتي اسووتوادهنشووده به
دوره های آتي ،بايد تا ميزاني شناسايي شود كه در مقابل زيانيای مالياتي استوادهنشده و اعتبارهای مالياتي
استواده نشده ،وجود سود مشمول ماليات قابل استواده محتمل باشد.

 . 34معیارهای شدناخت دارايیهای مالیات انتقالی که از انتقال زيانهای مالیاتی اسدتفادهنشدده و اعتبارهای
مالیاتی ا ستفادهن شده به دورههای آتی نا شی می شود ،با معیارهای شناخت دارايیهای مالیات انتقالی
ناشددی از تفاوتهای موقتی کاهنده مالیات يكسدددان اسدددت .با وجود اين ،وجود زيانهای مالیاتی
ا ستفاده ن شده ،شواهد قوی از نبود سودهای م شمول مالیات آتی ا ست .بنابراين ،هنگامی که واحد
تجاری سابقه زيان دا شته با شد ،دارايی مالیات انتقالی نا شی از زيانهای مالیاتی ا ستفادهن شده يا
اعتبارهای مالیاتی استفادهنشده را تنها تا میزانی شناسايی میکند که تفاوتهای موقتی مشمول مالیات
به اندازه کافی وجود داشددته باشددد يا شددواهد متقاعدکننده ديگری مبنی بر در دسددترس بودن سددود
م شمول مالیات قابل ا ستفاده در آينده در مقابل زيانهای مالیاتی ا ستفادهن شده يا اعتبارهای مالیاتی
ا ستفادهن شده ،موجود با شد .در چنین شرايطی ،طبق بند  ،81اف شای مبلغ دارايی مالیات انتقالی و
ماهیت شواهد پشتیبان شناخت آن ،الزامی است.
 . 35در ارزيابی احتمال وجود سود مشمول مالیات قابل استفاده در مقابل زيانهای مالیاتی استفادهنشده و
اعتبارهای مالیاتی استفادهنشده ،واحد تجاری معیارهای زير را در نظر میگیرد:
الف .وجود تفاوته ای موقتی مشمول مالیات کافی برای واحد تجاری در يک حوزه مقرراتی ،که منجر
به ايجاد مبالغ مشمول مالیات قابل استفاده در مقابل زيانهای مالیاتی استفادهنشده يا اعتبارهای
مالیاتی استفادهنشده شود.
ب.

وجود سود مشمول مالیات کافی در واحد تجاری قبل از انقضای زيانهای مالیاتی استفادهنشده
يا اعتبارهای مالیاتی استفادهنشده ،محتمل باشد؛

پ.

زيانهای مالیاتی استفاده نشده ناشی از داليل قابل تشخیصی باشد که تكرار آن محتمل نباشد؛ و

ت.

وجود فرصتهای برنامهريزی مالیاتی (به بند  30مراجعه شود) ،بهگونهای که سود مشمول مالیات
را در دورهای ايجاد کند که زيانهای مالیاتی استفادهنشده يا اعتبارهای مالیاتی استفادهنشده ،در
آن دوره قابل استفاده باشد.

چنانچه در مقابل زيانهای مالیاتی استفادهنشده يا اعتبارهای مالیاتی استفادهنشده ،وجود سود م شمول
مالیات قابل استفاده در آينده محتمل نباشد ،دارايی مالیات انتقالی شناسايی نمیشود.
بررسي مجدد داراييهاي ماليات انتقالي شناسايينشده

 . 36واحد تجاری در پايان هر دوره گزارشگری ،دارايیهای مالیات انتقالی شناسايینشده را مجدداد بررسی
می کند .واحد تجاری دارايی مالیات انتقالی که قبالد شنا سايی ن شده ا ست را تا میزانی شنا سايی
میکند که بازيافت دارايی مالیات انتقالی از محل سودهای مشمول مالیات آتی امكانپذير باشد .برای
مثال ،بهبود شددرايط تجاری ممكن اسدددت اين احتمال را که واحد تجاری بتواند به منظور احراز
معیارهای شددناخت مندرج در بندهای  ٢٢يا  ،33سددود مشددمول مالیات کافی در آينده ايجاد کند،
افزايش دهد .مثال ديگر ،هنگامی است که واحد تجاری دارايیهای مالیات انتقالی را در تاريخ ترکیب
تجاری يا پس از آن ،مجدداد بررسی میکند (به بندهای  69و  7٠مراجعه شود).
سرمايهگذاري در واحدهاي تجاري فرعي ،شعب و واحدهاي تجاري وابسته و منافع در مشاركتها

 . 37هرگاه مبلغ دفتری سرمايهگذاريها در واحدهای تجاری فرعی ،شعب و واحدهای تجاری واب سته يا
منافع در مشارکتها (يعنی ،سهم واحد تجاری اصلی يا سرمايهگذار از خالص دارايیهای واحد تجاری
فرعی ،شعب و واحد تجاری واب سته يا سرمايهپذير ،شامل مبلغ دفتری سرقفلی) با مبنای مالیاتی
سرمايهگذاری يا منافع (که اغلب بهای تمام شده ا ست) تفاوت دا شته با شد ،تفاوتهای موقتی ايجاد
می شود .اين تفاوتها ممكن است در شرايط مختلفی ايجاد شود؛ برای مثال:
الف .وجود سودهای توزيعنشده واحد های تجاری فرعی ،شعب ،واحدهای تجاری وابسته و
مشارکتها؛
ب.

تغییر در نرخ ارز ،در صورتی که واحد تجاری اصلی و واحد تجاری فرعی آن در کشورهای
مختلفی قرار داشته باشند؛ و

پ.

کاهش در مبلغ دفتری سرمايه گذاری در واحد تجاری وابسته تا سطح مبلغ قابل بازيافت آن.

در صورتی که واحد تجاری اصلی ،در صورتهای مالی جداگانه خود ،سرمايهگذاری را به بهای تمام
شدده يا مبلغ تجديد ارزيابی به حسداب منظور نمايد ،تفاوت موقتی مربوط به آن سدرمايهگذاری در
صورتهای مالی تلفیقی ممكن ا ست با تفاوت موقتی مربوط به آن سرمايهگذاری در صورتهای مالی
جداگانه واحد تجاری اصلی ،متفاوت باشد.
 . 38واحد تجاری ،بايد برای تمام تواوتيای موقتي م شمول ماليات مربوط به سرمايهگذاری در واحدهای تجاری
فرعي ،شعب و واحدهای تجاری واب سته و منافع در م شاركتيا ،به ا ستثنای مواردی كه هر دو شرط زير را
احراز ميكند ،بدهي ماليات انتقالي شناسايي نمايد:
الف .واحد تجاری اصوولي ،سوورمايهگذار يا شووريک خای يا مجری عمليات تحت كنترل مشووترت ،بتوانند
زمانبندی برگشت تواوتيای موقتي را كنترل كنند؛ و
ب.

اين احتمال وجود داشته باشد كه تواوتيای موقتي در آينده قابل پيشبيني برگشت نشود.

 . 39از آنجا که وا حد تجاری ا صلی سیا ست تق سیم سود واحد تجاری فرعی را کنترل میکند ،توانايی
کنترل زمانبندی برگ شت تفاوتهای موقتی مربوط به سرمايهگذاری (نه تنها تفاوتهای موقتی نا شی از
سودهای توزيع نشده ،بلكه ناشی از هرگونه تفاوت تسعیر ارز) را نیز دارد .افزون بر اين ،اغلب تعیین
مبلغ مالیات بر درآمدی که هنگام برگشت تفاوتهای موقتی قابل پرداخت خواهد شد ،غیرعملی است.
بنابراين ،هنگامی که واحد تجاری ا صلی ت صمیم بگیرد که اين سودها در آينده قابل پیشبینی توزيع
ن شود ،واحد تجاری ا صلی بدهی مالیات انتقالی شنا سايی نمیکند .برای سرمايهگذاری در شعب نیز
همین مالحظات کاربرد دارد.
 . 4٠دارايی ها و بدهی های غیرپولی وا حد ت جاری ،به وا حد پول عمل یاتی آن ا ندازهگیری میشددود ( به
ا ستاندارد ح سابداری 16

آثار ت

يير در نرخ ارز مراجعه شود) .اگر سود م شمول مالیات يا زيان مالیاتی

واحد تجاری (و در نتیجه ،مبنای مالیاتی دارايیها و بدهیهای غیرپولی آن) بر حسدددب واحد پول
متفاوتی تعیین شددود ،تغییر در نرخ ارز ،تفاوتهای موقتی ايجاد میکند که منجر به شددناسددايی بدهی
مالیات انتقالی (مو ضوع بند  )22يا دارايی مالیات انتقالی می شود .اين مالیات انتقالی ايجاد شده ،به
بدهكار يا بستانكار سود يا زيان دوره منظور میشود (به بند  59مراجعه شود).
 . 41سرمايهگذار در واحد تجاری وابسته ،آن واحد تجاری را کنترل نمیکند و بطور معمول در جايگاهی
نی ست که سیا ست تق سیم سود را تعیین کند .بنابراين ،در صورت نبود توافق برای توزيع نكردن
سودهای واحد تجاری واب سته در آينده قابل پیشبینی ،سرمايهگذار بدهی مالیات انتقالی حا صل از

تفاوتهای موقتی مشمول مالیات مربوط به سرمايهگذاری در واحد تجاری وابسته را شناسايی میکند.
در برخی موارد ،سرمايهگذار ممكن ا ست قادر به تعیین مبلغ مالیات قابل پرداخت در زمان بازيافت
بهای تمام شده سرمايهگذاری در واحد تجاری وابسته نباشد ،اما میتواند تعیین کند که مبلغ آن برابر
يا بیشددتر از يک مبلغ حداقل باشددد .در چنین مواردی ،بدهی مالیات انتقالی به اين مبلغ اندازهگیری
میشود.
 . 4٢توافق بین طرفین م شارکت ،بطور معمول توزيع سود را نیز شامل می شود و م شخص میکند که آيا
ت صمیم گیری درباره اين م سائل ،م ستلزم اجماع تمام يا گروهی از طرفهای م شارکت ا ست يا خیر.
هنگامی که شريک خاص يا مجری عملیات تحت کنترل م شترک ،بتواند زمانبندی توزيع سهم خود
از سود م شارکت را کنترل کند و توزيع سهم آن از سود در آينده قابل پیشبینی ،محتمل نبا شد،
بدهی مالیات انتقالی شناسايی نمیشود.
. 43

واحد تجاری ،برای تمام تواوتيای موقتي كاهنده ماليات نا شي از سرمايهگذاری در واحدهای تجاری فرعي،
شعب و واحدهای تجاری وابسته و منافع در مشاركتيا ،بايد دارايي ماليات انتقالي را تنيا به ميزاني كه هر دو
مورد زير محتمل باشد ،شناسايي كند:
الف .تواوتيای موقتي در آينده قابل پيشبيني برگشت شود؛ و
ب.

در مقابل تواوتيای موقتي ،سود مشمول ماليات قابل استواده وجود داشته باشد.

 . 44برای تصددمیمگیری درباره اينكه برای تفاوتهای موقتی کاهنده مالیات مرتبط با سددرمايهگذاری در
واحد های تجاری فرعی ،شددعب و واحدهای تجاری وابسددته و منافع در مشددارکتها ،دارايی مالیات
انتقالی شناسايی شود يا خیر ،واحد تجاری رهنمود مندرج در بندهای  ٢7تا  31را در نظر میگیرد.
اندازهگيري
. 45

بدهي يای مال يات جاری (دارايي يای مال يات جاری) مربوط به دوره جاری و دوره های ق بل ،با يد به مبلغي
اندازهگيری شود كه انتظار ميرود با ا ستواده از نرخيای مالياتي (و قوانين مالياتي) الزماالجرا تا پايان دوره
گزارشگری ،به مراجع مالياتي پرداخت گردد (يا از مراجع مالياتي بازيافت شود).

. 46

دارايييا و بدهييای ماليات انتقالي بايد به نرخيای مالياتي قابل اعمال در دورهای كه انتظار ميرود دارايي
بازيافت يا بدهي تسووويه شووود ،اندازهگيری گردد ،و اين اندازهگيری مبتني بر نرخيای مالياتي (و قوانين
مالياتي) الزماالجرا تا پايان دوره گزارشگری است.

 . 47هنگامی که نرخهای مالیاتی متفاوت برای سددطو مختلف درآمد مشددمول مالیات اعمال میشددود،
دارايیهای مالیات انتقالی و بدهیهای مالیات انتقالی با استفاده از نرخ میانگینی اندازهگیری می شود که
انتظار میرود برای سود م شمول مالیات (زيان مالیاتی) دورههايی که انتظار میرود تفاوتهای موقتی
برگشت شود ،اعمال گردد.
. 48

اندازه گيری بدهييای ماليات انتقالي و دارايييای ماليات انتقالي ،بايد بازتابي از آ ار مالياتي باشد كه از شيوه
مورد انتظار واحد تجاری در پايان دوره گزارشووگری ،برای بازيافت يا تسووويه مبلغ دفتری دارايييا و بدهييا
پيروی ميكند.

 . 49در برخی حوزههای مقرراتی ،شیوه واحد تجاری برای بازيافت (تسويه) مبلغ دفتری يک دارايی (يک
بدهی) ،میتواند بر يک يا هر دو مورد زير تأثیر داشته باشد:
الف .نرخ مالیات قابل اعمال هنگامی که واحد تجاری مبلغ دفتری يک دارايی (يک بدهی) را بازيافت
(تسويه) میکند؛ و
ب.

مبنای مالیاتی يک دارايی (يک بدهی).

در چنین مواردی ،واحد تجاری با اسددتفاده از نرخ مالیاتی و مبنای مالیاتی که با شددیوه مورد انتظار
بازيافت يا ت سويه سازگاری دارد ،بدهیهای مالیات انتقالی و دارايیهای مالیات انتقالی را اندازهگیری
میکند.
مثال الف

يک قلم از دارايیهای ثابت مشددهود ،مبلغ دفتری معادل  1٠٠و مبنای مالیاتی معادل  6٠دارد .در
صورت فروش اين قلم ،نرخ مالیاتی قابل اعمال معادل  %20میباشد و برای ساير درآمدها ،نرخ
مالیاتی معادل  %3٠اعمال میشود.
در صييورتي که واحد تجاري انتظار داشييته باشييد بدون اسييتفاده بيشييتر ،اين قلم را به فرو

برسيياند ،بدهي ماليات

انتقالي م ادل ( ٨حاصل ضرب  ٤٠در نرخ  )%٢٠شناسايي ميکند و در صورتي که انتظار داشته باشد اين قلم را نگه
دارد و مبلغ دفتري آن را از طريق اسييتفاده بازيافت کند ،بدهي ماليات انتقالي م ادل ( ١٢حاصييلضييرب  ٤٠در نرخ
 ،)%3٠شناسايي ميکند.

مثال ب

يک قلم از دارايیهای ثابت مشددهود به بهای تمام شددده  1٠٠و مبلغ دفتری  ،8٠به مبلغ 15٠
تجديد ارزيابی شده ا ست .برای مقا صد مالیاتی ،تعديلی از اين بابت انجام نمی شود .ا ستهالک
انبا شته برای مقا صد مالیاتی معادل  3٠و نرخ مالیات  %3٠ا ست .اگر اين قلم به مبلغی بیش از
بهای تمام شده به فروش بر سد ،ا ستهالک انبا شته مالیاتی معادل  ،3٠در سود م شمول مالیات
منظور می شود اما مازاد عايدات فروش بر بهای تمام شده ،مشمول مالیات نخواهد بود.
مبناي مالياتي اين قلم  ٧٠ا ست و تفاوت موقتي م شمول ماليات ،م ادل  ٨٠ميبا شد .اگر واحد تجاري انتظار
داشته باشد که از طريق استفاده از اين قلم ،مبلغ دفتري آن را بازيافت کند ،بايد درآمد مشمول مالياتي م ادل
 ١5٠ايجاد کند ،اما تنها ميتواند اسييته کي م ادل  ٧٠را از آن کسيير نمايد .بر اين اسيياس ،بدهي ماليات انتقالي
اين قلم با

م ادل ( ٢٤حاصييلضييرب  ٨٠در نرخ  )%3٠وجود دارد .اگر واحد تجاري انتظار داشييته باشييد که با فرو

عايداتي م ادل  ،١5٠ب فاصيييله مبلغ دفتري دارايي را بازيافت کند ،بدهي ماليات انتقالي به شيييرم زير محاسيييبه
ميشود.
تفاوت موقتي

نرخ ماليات

مشمول ماليات

بدهي ماليات
انتقالي

استهالك انباشته مالیاتی

3٠

%3٠

٩

مازاد عایدات بر بهای تمام

5٠

صفر

يي

شده
جمع

٨٠

٩

(يادداشت :طبق بند  ،٦٢ماليات انتقالي اضافي که از تجديد ارزيابي بوجود ميآيد ،در ساير اق م سود و زيان جامع
شناسايي ميشود)

 . 5٠در صورتی که بدهی مالیات انتقالی يا دارايی مالیات انتقالی ،ناشی از دارايی استهالکناپذيری باشد
که با ا ستفاده از مدل تجديد ارزيابی مندرج در ا ستاندارد ح سابداری  11اندازهگیری شده ا ست،
ا ندازه گیری بدهی مال یات انتقالی يا دارايی مال یاتی انتقالی با يد آ ثار مال یاتی باز يا فت مبلغ دفتری
دارايی اسددتهالک نا پذير از طريق فروش را ،صددرفنظر از مب نای ا ندازهگیری مبلغ دفتری دارايی،
منعكس کند .بنابراين ،در صددورتی که قوانین مالیاتی ،نرخ مالیات قابل اعمال برای مبلغ مشددمول
مالیات نا شی از فروش دارايی را متفاوت از نرخ مالیاتی قابل اعمال برای مبلغ م شمول مالیات نا شی
از اسددتفاده دارايی تعیین کند ،در اندازهگیری بدهی مالیات انتقالی يا دارايی مالیات انتقالی مرتبط با

دارايی اسددتهالک ناپذير ،نرخ مالیاتی قابل اعمال برای مبلغ مشددمول مالیات ناشددی از فروش دارايی
بكار میرود.
 . 51بند  ،5٠هنگام شددناخت و اندازهگیری دارايیهای مالیات انتقالی ،در الزامات بكارگیری اصددول مندرج در
بندهای  ٢٢تا ( 3٢تفاوتهای موقتی کاهنده مالیات) و بندهای  33تا ( 35زيانهای مالیاتی اسددتفادهنشددده و
اعتبارهای مالیاتی استفادهنشده) اين استاندارد ،تغییری ايجاد نمیکند.
 . 5٢در برخی حوزه های مقرراتی ،در صورتی که تمام يا بخشی از سود خالص يا سود انباشته ،به عنوان
سود تق سیمی به سهامداران واحد تجاری پرداخت شود ،مالیات بر درآمد با نرخی باالتر يا پايینتر
قابل پرداخت خواهد بود .در برخی ديگر از حوزههای مقرراتی ،در صددورتی که تمام يا بخشددی از
سود خالص يا سود انباشته به عنوان سود تقسیمی به سهامداران واحد تجاری پرداخت شود ،ممكن
است مالیات بر درآمد قابل استرداد يا قابل پرداخت باشد .در اين شرايط ،دارايیها و بدهیهای مالیات
جاری و انتقالی ،با نرخ مالیات قابل اعمال بر سودهای توزيع نشده ،اندازهگیری میشود.
 . 53در شرايط تو صیف شده در بند  ،5٢آثار مالیاتی سود تق سیمی هنگامی شنا سايی می شود که برای
پرداخت سود تق سیمی ،بدهی شنا سايی شده با شد .آثار مالیاتی سود تق سیمی ،ارتباط م ستقیمتری با
معامالت يا رويدادهای گذشته در مقايسه با ستانده مالكان دارد .بنابراين ،آثار مالیاتی سود تقسیمی،
همانگونه که در بند  59ا ستاندارد تعیین شده ا ست ،در سود يا زيان دوره شنا سايی می شود مگر تا
میزانی که آثار مالیاتی سود تقسیمی ،ناشی از شرايط توصیفشده در بند (59الف) و (ب) باشد.
مثالهای مربوط به بندهای  ۵۲و ۵۳

اين مثال ،در ارتباط با اندازهگیری دارايیهای مالیات جاری و انتقالی و بدهیهای مالیات جاری
و انتقالی واحد تجاری در يک حوزه مقرراتی ا ست که برای سودهای توزيعن شده ،مالیات بر
درآمد با نرخی ( )%50باالتر از نرخ سددودهای توزيعشددده ،قابل پرداخت اسددت و دربردارنده
مبلغی ا ست که هنگام تق سیم سود ،قابل ا سترداد میبا شد .نرخ مالیات سود توزيع شده %35
است .در پايان دوره گزارشگری 29 ،اسفند سال  ،13x6واحد تجاری بابت سودهای تقسیمی
پی شنهادی يا اعالم شده پس از دوره گزار شگری ،بدهی شنا سايی نمیکند .در نتیجه ،در سال
 ،13x6سود تقسیمی شناسايی نمی شود .سود مشمول مالیات در سال  ،13x6معادل ٠٠٠ر1٠٠
است .خالص تفاوت موقتی مشمول مالیات برای سال  ،13x6معادل 000ر 40است.

مثالهای مربوط به بندهای  ۵۲و ۵۳
واحد تجاري بدهي ماليات جاري و هزينه ماليات بر درآمد جاري را م ادل ٠٠٠ر 5٠شنا سايي ميکند .بابت مبل ي
که در نتيجه تق سيم سود در آينده ،بطور بالقوه قابل بازيافت ا ست ،دارايي شنا سايي نمي شود .همچنين ،واحد
تجاري بدهي ماليات انتقالي و هزينه ماليات انتقالي م ادل ٠٠٠ر( ٢٠حا صل ضرب ٠٠٠ر ٤٠در نرخ  )%5٠شنا سايي
ميکند که ن شان دهنده ماليات بر درآمدي ا ست که واحد تجاري هنگام بازيافت يا ت سويه مبلغ دفتري داراييها و
بدهيها ،بر مبناي نرخ ماليات قابل اعمال بر سودهاي توزيعنشده ،پرداخت خواهد کرد.

متعاقباد ،در  15خرداد سددال  ،13x7واحد تجاری سددودتقسددیمی معادل 000ر 10از سددودهای
عملیاتی قبلی را به عنوان بدهی شناسايی میکند.
در  ١5خرداد سال  ،١3x٧واحد تجاري بازيافت ماليات بر درآمد م ادل  %١5( ١5٠٠سود تقسيمي شناساييشده به
عنوان بدهي) را به عنوان دارايي ماليات جاري و به عنوان کاهش در هزينه ماليات بر درآمد جاري سيييال ١3x٧
شناسايي ميکند.
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دارايييای ماليات انتقالي و بدهييای ماليات انتقالي ،نبايد تنزيل شوند.

 . 55تعیی ن دارايیهای مالیات انتقالی و بدهیهای مالیات انتقالی بر مبنای تنزيلشددده بهگونهای قابل اتكا،
م ستلزم برنامه ريزی تف صیلی برای زمانبندی برگ شت هر تفاوت موقتی ا ست .در ب سیاری از موارد،
تهیه اين برنامه زمانی ،غیرعملی يا بسیار پیچیده است .بنابراين ،الزامی کردن تنزيل دارايیهای مالیات
انتقالی و بدهیهای مالیات انتقالی مناسددب نیسددت .مجاز دانسددتن ،نه ملزم کردن ،تنزيل منجر به
دارايیهای مالیات انتقالی و بدهیهای مالیات انتقالی میشددود که بین واحدهای تجاری قابل مقايسدده
نمیبا شد .بنابراين ،اين ا ستاندارد تنزيل دارايیهای مالیات انتقالی و بدهیهای مالیات انتقالی را الزامی
يا مجاز نمیداند.
 . 56تفاوتهای موقتی با مراجعه به مبلغ دفتری يک دارايی يا يک بدهی تعیین میشود .اين موضوع حتی
مواقعی که مبلغ دفتری بر مبنای تنزيلشده تعیین شود ،برای مثال ،در مورد تعهدات مزايای بازنشستگی،
کاربرد دارد (به استاندارد حسابداری  33مزاياي بازنشستگي کارکنان مراجعه شود).
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در پايان هر دوره گزارشووگری ،مبلغ دفتری دارايي ماليات انتقالي بايد بازنگری شووود .واحد تجاری بايد
مبلغ دفتری دارايي ماليات انتقالي را به ميزاني كاهش دهد كه وجود سووود مشوومول ماليات كافي برای
ا ستواده از مزايای تمام يا بخ شي از آن دارايي ماليات انتقالي ،ديگر محتمل نبا شد .چنين كاه شي ،بايد در
صورتي برگشت داده شود كه وجود سود مشمول ماليات به ميزان كافي ،محتمل باشد.

شناخت ماليات جاري و ماليات انتقالي

 . 58روش حسابداری آثار مالیات جاری و مالیات انتقالی معامالت يا ساير رويدادها ،با روش حسابداری
همان معامالت يا ساير رويدادها سازگار ا ست .در بندهای  59تا  ،7٠اين ا صل بكار گرفته شده
است.
اقالم شناساييشده در صورت سود و زيان
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ماليات جاری و ماليات انتقالي بايد به عنوان درآمد يا هزينه شنا سايي و در صورت سود و زيان منعكس
شوند ،به استثنای مالياتي كه از موارد زير ناشي ميشود:
الف .معامله يا رويدادی كه در همان دوره يا دورهای ديگر ،خارج از صورت سود و زيان ،در ساير اقالم
سود و زيان جامع يا بطور مستقيم در حقوق مالكانه شناسايي شده است (به بندهای  62تا  67مراجعه
شود)؛ يا
ب.

تركيب تجاری (به بندهای  68تا  70مراجعه شود).

 . 6٠بیشددتر بدهیهای مالیات انتقالی و دارايیهای مالیات انتقالی در مواقعی ايجاد میشددود که درآمد يا
هزينه ،در سدود حسدابداری يک دوره منظور میشدود ،اما در سدود مشدمول مالیات (زيان مالیاتی)
دورهای ديگر لحاظ میگردد .مالیات انتقالی حاصل ،در صورت سود و زيان شناسايی می شود .برای
مثال هنگامی که:
الف .درآمد مالی ،حق امتیاز يا درآمد سود سهام ،با تأخیر دريافت میشود و طبق استاندارد
حسابداری  3درآمد عملياتي ،متناسب با زمان مشخصشده در سود حسابداری منظور میگردد،
اما ممكن است در برخی حوزه های مقرراتی ،بر مبنای نقدی در سود مشمول مالیات (زيان
مالیاتی) منظور میشود؛ و
ب.

مخارج دارايیهای نامشهودی که طبق استاندارد حسابداری  ،17به حساب دارايی منظور شده
است و استهالک آن در صورت سود و زيان منعكس می شود ،اما برای مقاصد مالیاتی ،در زمان
تحمل کاهنده مالیات تلقی میگردد.

 . 61مبلغ دفتری دارايیهای مالیات انتقالی و بدهیهای مالیات انتقالی ممكن اسددت حتی در صددورتی که
تغییری در مبلغ تفاوتهای موقتی مربوط وجود نداشددته باشددد ،تغییر کند .برای مثال ،اين وضددعیت
میتواند از موارد زير ناشی شود:

الف .تغییر در نرخهای مالیاتی يا قوانین مالیاتی؛
ب.

بررسی مجدد قابلیت بازيافت دارايیهای مالیات انتقالی؛ يا

پ.

تغییر در شیوه مورد انتظار بازيافت يک دارايی.

مالیات انتقالی حاصل ،در صورت سود و زيان شناسايی می شود ،به استثنای مالیات مربوط به اقالمی
که قبالد خارج از صورت سود و زيان شناسايی شدهاند (به بند  65مراجعه شود).
اقالم شناساييشده خارج از صورت سود و زيان
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ماليات جاری و ماليات انتقالي در صورتي بايد خارج از صورت سود و زيان شنا سايي شود كه مربوط به
اقالمي باشد كه در همان دوره يا دورهای ديگر ،خارج از صورت سود و زيان شناسايي شده است .بنابراين،
ماليات جاری و ماليات انتقالي مربوط به اقالمي كه در همان دوره يا دورهای ديگر:
الف .در ساير اقالم سود و زيان جامع شناس ايي شده است ،بايد در ساير اقالم سود و زيان جامع شناسايي
شود (به بند  63مراجعه شود).
ب.

بطور مستقيم در حقوق مالكانه شناسايي شده است ،بايد بطور مستقيم در حقوق مالكانه شناسايي
شود (به بند  64مراجعه شود).

 . 63در ا ستانداردهای ح سابداری ،شنا سايی برخی اقالم در ساير اقالم سود و زيان جامع الزامی يا مجاز
شده است .نمونههايی از اين اقالم به شر زير است:
الف .تغییر در مبلغ دفتری نا شی از تجديد ارزيابی دارايیهای ثابت م شهود (به ا ستاندارد ح سابداری
 11مراجعه شود).
ب.

تفاوتهای تسعیر ناشی از تسعیر صورتهای مالی عملیات خارجی (به استاندارد حسابداری 16
مراجعه شود).

 . 64در ا ستاندارد های ح سابداری ،انعكاس م ستقیم برخی اقالم در حقوق مالكانه ،مجاز يا الزامی شده
ا ست .برای مثال ،تعديل مانده سود انبا شته ابتدای دوره که از تغییر در يک رويه ح سابداری که با
ت سری به گذ شته بكار گرفته شده ا ست يا از ا صال ا شتباه ،نا شی می شود (به ا ستاندارد ح سابداری
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رويههاي حسابداري ،ت

يير در برآوردهاي حسابداري و اشتباهات مراجعه شود).

 . 65در شددرايط اسددتثنايی ،ممكن اسدددت تعیین مبلغ مالیات جاری يا مالیات انتقالی مربوط به اقالم
شنا سايی شده خارج از صورت سود و زيان (در ساير اقالم سود و زيان جامع يا بطور م ستقیم در
حقوق مالكانه) مشكل باشد .برای مثال ،چنین شرايطی ممكن است در موارد زير ايجاد شود:
الف .نرخهای مالیات بر درآمد ،پلكانی باشد و تعیین نرخی که مالیات جزء خاصی از سود مشمول
مالیات (زيان مالیاتی) بر اساس آن محاسبه شود ،غیرممكن باشد.
ب.

تغییر در نرخ مالیات يا مقررات مالیاتی ،بر دارايی مالیات انتقالی يا بدهی مالیات انتقالی (بطور
کامل يا بخشی از آن) مربوط به يک قلم که قبالد خارج از صورت سود و زيان شناسايی شده
است ،تأثیر بگذارد؛ يا

پ.

واحد تجاری تشخیص دهد که دارايی مالیات انتقالی بايد شناسايی شود ،يا نبايد از اين پس
بطور کامل شناسايی گردد ،و آن دارايی مالیات انتقالی (بطور کامل يا بخشی از آن) مربوط به
قلمی باشد که قبالد خارج از صورت سود و زيان شناسايی شده است.

در چنین مواردی ،مالیات جاری و مالیات انتقالی مربوط به اقالم شنا سايی شده در خارج از صورت
سود و زيان ،به تخ صیص معقول و متنا سب مالیات جاری و مالیات انتقالی واحد تجاری در حوزه
مقرراتی مورد نظر ،يا روش ديگری که در چنین شرايطی به تخ صیص منا سبتر میانجامد ،ب ستگی
دارد.
 . 66طبق ا ستاندارد ح سابداری  ،11واحد تجاری بايد هر سال مبلغی معادل تفاوت بین ا ستهالک دارايی
تجديد ارزيابی شددده و اسددتهالک بر مبنای بهای تمام شددده آن را از مازاد تجديد ارزيابی به سددود
انبا شته منتقل کند .اين مبلغ پس از ک سر هرگونه مالیات انتقالی خواهد بود .برای انتقاالت مربوط به
واگذاری دارايیهای ثابت مشهود نیز شیوه عمل مشابه است.
 . 67هنگامی که واحد تجاری به سهامداران خود سود تقسیمی پرداخت میکند ،ممكن است ملزم به کسر
بخشی از سود تقسیمی از سهامداران و پرداخت آن به مراجع مالیاتی باشد .در بسیاری از حوزههای
مقرراتی ،اين مبلغ مال یات تكلیفی نام یده میشددود .اينگو نه م بالغ پرداختی يا پرداختنی به مراجع
مالیاتی ،به عنوان بخشی از سود تقسیمی ،در بدهكار حقوق مالكانه منظور میگردد.

ماليات انتقالي ناشي از تركيب تجاري

 . 68همانطور که در بندهای  16و (٢4پ) ت شريح شد ،تفاوتهای موقتی ممكن ا ست در ترکیب تجاری
اي جاد شود .واحد تجاری هرگونه دارايی مالیات انتقالی (به شرط احراز معیارهای شناخت مندرج در
بند  ) ٢٢يا بدهی مالیات انتقالی حاصددل را به عنوان دارايیها و بدهیهای قابل تشددخیص در تاريخ
تح صیل شنا سايی میکند .بنابراين ،اين دارايیهای مالیات انتقالی و بدهیهای مالیات انتقالی ،سرقفلی
يا سود حاصل از خريد زير قیمت را تحت تأثیر قرار میدهد .با وجود اين ،طبق بند (1٢الف) ،واحد
تجاری بدهی مالیات انتقالی ناشی از شناخت اولیه سرقفلی را شناسايی نمیکند.
 . 69در نتیجه ترکیب تجاری ،احتمال بازيافت دارايی مالیات انتقالی پیش از تح صیل واحد تح صیلکننده
ممكن ا ست تغییر کند .واحد تح صیلکننده ممكن ا ست بازيافت دارايی مالیات انتقالی خود را که
قبل از ترکیب تجاری شناسايی نشده است ،محتمل بداند .برای مثال ،ممكن است واحد تحصیلکننده
بتواند از مزايای زيانهای مالیاتی استفادهنشده ،در مقابل سود مشمول مالیات آتی واحد تحصیل شده،
استفاده کند .همچنین ،در نتیجه ترکیب تجاری ممكن است ديگر اين احتمال وجود نداشته باشد که
سددود مشددمول مالیات آتی ،امكان بازيافت دارايی مالیاتی انتقالی را فراهم کند .در چنین مواردی،
واحد تح صیلکننده ،تغییر در دارايی مالیات انتقالی را در دوره ترکیب تجاری شنا سايی میکند ،اما
آن را به عنوان بخ شی از ح سابداری ترکیب تجاری در نظر نمیگیرد .بنابراين ،واحد تح صیلکننده،
برای اندازهگیری سرقفلی يا سود خريد زير قیمت شنا سايی شده در ترکیب تجاری ،دارايی مالیات
انتقالی را به حساب نمیگیرد.
 . 7٠مزايای بالقوه انتقال زيان واحد تحصیلشده به دورههای آتی يا دارايیهای مالیات انتقالی ديگر ،ممكن
ا ست معیار های شناخت جداگانه را هنگام به ح ساب منظور کردن اولیه ترکیب تجاری ،احراز نكند
اما ممكن ا ست در آينده بازيافت شود .واحد تجاری بايد مزايای مالیات انتقالی تح صیل شده را که
پس از ترکیب تجاری بازيافت میشود ،به شر زير شناسايی کند:
الف .مزايای مالیات انتقالی تحصیلشده و شناسايیشده در دوره اندازهگیری ،که از اطالعات جديد
درباره واقعیتها و شرايط موجود در تاريخ تحصیل ناشی میشود ،بايد برای کاهش مبلغ دفتری
هرگونه سرقفلی مرب وط به تحصیل بكار رود .اگر مبلغ دفتری سرقفلی صفر باشد ،هرگونه مزايای
مالیات انتقالی باقیمانده بايد در صورت سود و زيان شناسايی شود.

ب.

ساير مزايای مالیات انتقالی تحصیلشده که بازيافت میشود ،بايد در صورت سود و زيان (يا در
صورت الزام اين استاندارد ،خارج از صورت سود و زيان) شناسايی شود.

ارائه
تهاتر
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واحد تجاری بايد دارايييای ماليات جاری و بدهييای ماليات جاری را تنيا در صورتي تياتر كند كه:
الف .حق قانوني برای تياتر مبالغ شناساييشده داشته باشد؛ و
ب.

قصد تسويه بر مبنای خالص ،يا بازيافت و تسويه همزمان دارايي و بدهي را داشته باشد.

 . 7٢با وجود اينكه دارايیهای مالیات جاری و بدهیهای مالیات جاری ،جداگانه شناسايی و اندازهگیری میشوند،
در برخی موارد ممكن است در صورت وضعیت مالی تهاتر شوند .واحد تجاری ،بطور معمول ،در صورتی
از حق قانونی برای تهاتر دارايی مالیات جاری با بدهی مالیات جاری برخوردار ا ست که مربوط به مالیات
بر درآمد و ضع شده تو سط يک مرجع مالیاتی با شد و مرجع مالیاتی اجازه دهد واحد تجاری پرداخت يا
دريافت مالیات را به صورت خالص و يكجا انجام دهد.
 . 73در صورتهای مالی تلفیقی ،تنها در صورتی دارايی مالیات جاری يک واحد تجاری گروه با بدهی مالیات
جاری واحد تجاری ديگر گروه تهاتر میشددود که واحدهای تجاری مورد نظر ،حق قانونی دريافت يا
پرداخت يكجای مبلغ خالص را دا شته با شند و ق صد آنها اين با شد که مبلغ خالص مزبور را پرداخت يا
دريافت کنند يا دارايی و بدهی را همزمان بازيافت و تسويه نمايند.
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واحد تجاری تنيا در صورتي بايد دارايييای ماليات انتقالي و بدهييای ماليات انتقالي را تياتر كند كه:
الف .حق قانوني برای تياتر دارايييای ماليات جاری با بدهييای ماليات جاری داشته باشد؛ و
ب.

دارايييای ماليات انتقالي و بدهييای ماليات انتقالي ،مربوط به ماليات بر درآمد ويع شده توسط يک
مرجع مالياتي ،برای هر يک از موارد زير باشد:
.1

همان واحد تجاری مشمول ماليات؛ يا

.2

واحد های تجاری متواوت مشوومول ماليات كه قصوود دارند در هر يک از دوره های آتي كه
انتظار ميرود مبالغ بااهميت بدهييای ماليات انتقالي يا دارايييای ماليات انتقالي بازيافت يا
تسويه شود ،بدهييای ماليات جاری و دارايييای ماليات جاری را بر مبنای خالص تسويه كنند ،يا
بازيافت دارايييا و تسويه بدهييا را همزمان انجام دهند.

 . 75به منظور اجتناب از نیاز به برنامه زمانبندی تف صیلی برای برگ شت هر تفاوت موقتی ،اين ا ستاندارد
واحد تجاری را ملزم میکند تنها در صددورتی دارايی مالیات انتقالی را با بدهی مالیات انتقالی واحد
تجاری م شمول مالیات تهاتر کند که مربوط به مالیات و ضع شده تو سط يک مرجع مالیاتی با شند و
واحد تجاری حق قانونی برای تهاتر دارايیهای مالیات جاری و بدهیهای مالیات جاری داشته باشد.
هزينه ماليات
هزينه ماليات (درآمد ماليات) مربوط به سود يا زيان ناشي از فعاليتهاي عادي
 . 76هزينه (درآمد) ماليات مربوط به سود يا زيان فعاليتيای عادی ،بايد به عنوان بخ شي از سود يا زيان دوره
در صورت سود و زيان ارائه شود.
تفاوتهاي تسعير مربوط به بدهيهاي ماليات انتقالي يا داراييهاي ماليات انتقالي ارزي

 . 77طبق ا ستاندارد ح سابداری  ،16برخی تفاوتهای ت سعیر بايد به عنوان درآمد يا هزينه شنا سايی شود؛ اما
مشدخص نمیشدود که اين تفاوتها در چه مواقعی بايد در صدورت سدود و زيان جامع ارائه گردد .بر اين
ا ساس ،در مواردی که تفاوتهای ت سعیر مربوط به بدهیها يا دارايیهای مالیات انتقالی ارزی در صورت سود
و زيان جامع شنا سايی می شود ،چنین تفاوتهايی ممكن ا ست به عنوان هزينه مالیات انتقالی (درآمد مالیات
انتقالی) طبقهبندی شود ،م شروط بر اينكه اين شیوه ارائه برای ا ستفادهکنندگان صورتهای مالی مفیدترين
شیوه ارائه باشد.
افشا
 . 78اجزای عمده هزينه ماليات (درآمد ماليات) ،بايد جداگانه افشا شود.

 . 79اجزای هزينه مالیات (درآمد مالیات) میتواند شامل موارد زير باشد:
الف .هزينه مالیات جاری (درآمد مالیات جاری)؛
ب.

هرگونه تعديل شناسايیشده طی دوره بابت مالیات جاری دورههای قبل؛

پ.

مبلغ هزينه مالیات انتقالی (درآمد مالیات انتقالی) مربوط به ايجاد و برگشت تفاوتهای موقتی؛

ت.

مبلغ هزينه مالیات انتقالی (درآمد مالیات انتقالی) مربوط به تغییر در نرخهای مالیات يا وضددع
مالیاتهای جديد؛

ث.

مبلغ مزايای ناشی از زيان مالیاتی شناسايی نشده قبلی ،اعتبار مالیاتی يا تفاوتهای موقتی
شناسايینشده دوره قبل که برای کاهش هزينه مالیات جاری استفاده میشود؛

ج.

مبلغ مزايای ناشی از زيان مالیاتی شناسايینشده قبلی ،اعتبار مالیاتی يا تفاوتهای موقتی
شناسايینشده دوره قبل که برای کاهش هزينه مالیات انتقالی استفاده میشود؛

چ.

هزينه مالیات انتقالی ناشی از کاهش يا برگشت کاهش قبلی دارايی مالیات انتقالی طبق بند 57؛
و

.

مبلغ هزينه مالیات (درآمد مالیات) مربوط به آن دسته از تغییر در رويههای حسابداری و اشتباهات که
طبق استاندارد حسابداری  ،34به دلیل اينكه نمیتوان آنها را با تسری به گذشته به حساب منظور
کرد ،در صورت سود و زيان منظور میشوند.
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موارد زير نيز بايد جداگانه افشا شود:
الف .مجموع ماليات جاری و ماليات انتقالي مربوط به اقالمي كه بطور مسووتقيم در حقوق مالكانه منظور
شدهاند (به بند  64مراجعه شود) ؛
ب.

مبلغ مال يات بر درآ مد مربوط به هر يک از اجزای سوواير اقالم سووود و ز يان جامع ( به ب ند  63و
استاندارد حسابداری ( 1تجديدنظرشده  )1397مراجعه شود).

پ.

توييح ارتباط بين هزينه مال يات (درآمد ماليات) و سود حسابداری به يک يا هر دو شكل زير:
.1

صووورت تطبيق عددی بين هزينه ماليات (درآمد ماليات) ماليات و حاصوول يوورب سووود
حسووابداری در نره(های) ماليات قابل اعمال ،و نيز افشووای مبنای محاسووبه نره(های) ماليات
قابل اعمال؛ يا

.2

صووورت تطبيق عددی بين ميانگين نره مؤ ر ماليات و نره ماليات قابل اعمال ،و نيز افشووای
مبنای محاسبه نره ماليات قابل اعمال؛

ت.

توييح تغيير در نره(های) ماليات قابل اعمال در مقايسه با دوره حسابداری قبل؛

ث.

مبلغ (و تاريخ انقضا ،درصورت وجود) تواوتيای موقتي كاهنده ماليات ،زيانيای مالياتي ا ستوادهنشده
و اعتبارهای مالياتي اسووتوادهنشووده كه در صووورت ويووعيت مالي ،برای آنيا دارايي ماليات انتقالي
شناسايي نشده است؛

ج.

جمع مبلغ تواوتيای موقتي مربوط به سوورمايهگذاری در واحدهای تجاری فرعي ،شووعب و واحدهای
تجاری واب سته و منافع در م شاركتيا ،كه برای آنيا بدهييای ماليات انتقالي شنا سايي ن شده ا ست (به
بند  38مراجعه شود)؛

چ.

در ارتباط با هر نوع تواوت موقتي ،و در ارتباط با هر نوع زيان مالياتي اسووتوادهنشووده و اعتبارهای
مالياتي استوادهنشده:
.1

مبلغ دارايييای ماليات انتقالي و بدهييای ماليات انتقالي شنا سايي شده در صورت و يعيت
مالي برای هر دوره ارائهشده؛

.2

مبلغ درآمد ماليات انتقالي يا هزينه ماليات انتقالي شناسايي شده در صورت سود و زيان ،در
صورتي كه اين مبلغ ،از تغيير در مبالغ شناسايي شده در صورت ويعيت مالي ،قابل تشخيص
نباشد؛

ح.

در ارتباط با عمليات متوقفشده ،هزينه ماليات مربوط به:
.1

سود يا زيان توقف؛ و

.2

سود يا زيان حا صل از فعاليتيای عادی عمليات متوقف شده طي دوره ،همراه با مبالغ متناظر
برای هر يک از دورههای قبلي ارائه شده.

ه.

مبلغ آ ار مالياتي سووود تقسوويمي به سوويامداران واحد تجاری كه پيش از ترييد صووورتيای مالي برای
انتشار ،پيشنياد يا اعالم شده است ،اما به عنوان بدهي در صورتيای مالي شناسايي نشده است.

د.

اگر تركيب تجاری كه واحد تجاری در آن واحد تحصوويلكننده اسووت ،موجب تغيير در مبلغ دارايي
ماليات انتقالي شناساييشده پيش از تحصيل شود (به بند  69مراجعه شود) ،مبلغ آن تغيير؛ و

ذ.

اگر مزايای ماليات انتقالي تحصيل شده در تركيب تجاری در تاريخ تحصيل شناسايي نشده باشد اما
پس از تاريخ تح صيل شنا سايي شود (به بند  70مراجعه شود) ،تو صيف رويداد يا تغيير در شرايطي
كه موجب شناسايي مزايای ماليات انتقالي شده است.
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واحد تجاری مبلغ دارايي ماليات ا نتقالي و ماهيت شواهد پ شتيبان شناخت آن را در صورتي بايد اف شا كند
كه:
الف .اسووتواده از دارايي ماليات انتقالي ،به مازاد سووودهای مشوومول ماليات آتي بر سووودهای ناشووي از
برگشت تواوتيای موقتي مشمول ماليات موجود ،بستگي داشته باشد؛ و
ب.

واحد تجاری در دوره جاری يا دوره ق بل ،در حوزه مقرراتي كه دارايي ماليات انتقالي به آن مربوط
است ،متحمل زيان شده باشد.

 . 82در شرايط توصيفشده در بند  ،52واحد تجاری بايد ماهيت آ ار بالقوه ماليات بر درآمد ناشي از پرداخت
سودهای تق سيمي به سيامداران را اف شا كند .افزون بر اين ،واحد تجاری بايد مبالغ آ ار بالقوه ماليات بر
درآمد را كه در عمل قابل تعيين است و وجود آ ار بالقوه ماليات بر درآمدی كه در عمل قابل تعيين نيست
را افشا كند.

 . 83الزامات افشای مندرج در بند (8٠پ) ،به استفادهکنندگان صورتهای مالی در درک عادی يا غیرعادی
بودن ارتباط بین هزينه مالیات (درآمد مالیات) و سود ح سابداری و نیز درک عوامل مهم اثرگذار بر
اين ارتباط در آينده ،کمک می کند .ارتباط بین هزينه مالیات (درآمد مالیات) و سددود حسددابداری
ممكن ا ست از عواملی مانند درآمد عملیاتی معاف از مالیات ،هزينههايی که در تعیین سود م شمول
مالیات (زيان مالیاتی) کاهنده مالیات نمی باشددند ،اثر زيانهای مالیاتی و اثر نرخهای مالیات ارزی،
تأثیر پذيرد.
 . 84برای توضیح ارتباط بین هزينه مالیات (درآمد مالیات) و سود حسابداری ،واحد تجاری از نرخ مالیات قابل
اعمالی اسددتفاده مینمايد که معنیدارترين اطالعات را برای اسددتفادهکنندگان صددورتهای مالی فراهم کند.
اغلب ،معنیدارترين نرخ ،نرخ مالیات داخلی کشددوری اسددت که واحد تجاری در آن مسددتقر اسددت ،که
مجموع نرخ مالیات اعمال شده برای مالیاتهای ملی با نرخهای اعمال شده برای مالیاتهای محلی میباشد ،که
اين نرخها اساساد بر مبنای سطح مشابهی از سود مشمول مالیات (زيان مالیاتی) محاسبه می شوند .با وجود
اين ،برای واحد تجاری که در چندين حوزه مقرراتی فعالیت میکند ،ممكن است تجمیع تطبیقهای جداگانه
تهیه شده با استفاده از نرخ داخلی در هر حوزه مقرراتی ،معنیدارتر باشد .مثال زير نشان میدهد که چگونه
انتخاب نرخ مالیاتی قابل اعمال ،بر ارائه صورت تطبیق عددی اثر میگذارد.

مثال مربوط به بند ۸۴

در سال  ، 13x٢سود ح سابداری واحد تجاری ،در حوزه مقرراتی خود (ک شور الف) ،معادل
5٠٠ر( 1در سال ٠٠٠ :13x1ر )٢و در کشور ب ،معادل 5٠٠ر( 1در سال  )500 :13x1است.
نرخ مالیات درک شور الف  %3٠و در ک شور ب  %٢٠ا ست .در ک شور الف ،هزينههايی معادل
( 1٠٠در سال  )٢٠٠ :13x1برای مقاصد مالیاتی ،کاهنده مالیات نمیباشد.
در ادامه ،يک نمونه صورت تطبيق با نرخ ماليات داخلي ارائه شده است:
١3x١

١3x٢

سود حسابداري

5٠٠ر٢

٠٠٠ر3

ماليات با نرخ داخلي %3٠

٧5٠

٩٠٠

اثرمالياتي هزينههايي که براي مقاصيييد مالياتي ،کاهنده

٦٠

3٠

ماليات نميباشد
اثر نرخهاي ماليات پايينتر در کشور ب

()5٠

()١5٠

هزينه ماليات

٧٦٠

٧٨٠

در ادامه ،نمونهاي از يک صييورت تطبيق ارائه ميشييود که از طريق تجميع تطبيقهاي جداگانه هر حوزه مقرراتي
ملي ،تهيه شده ا ست .در اين رو

 ،اثر تفاوت بين نرخ ماليات داخلي واحد تجاري و نرخ ماليات داخلي در ساير

حوزه هاي مقرراتي ،به عنوان قلمي مجزا در صيييورت تطبيق ،راهر نميشيييود .طبق الزام بند (٨٠پ) ،به منظور
توضيح ت يير در نرخ(هاي) قابل اعمال ماليات ،مم ن است الزم باشد که واحد تجاري ،تأثير ت يير بااهميت در
نرخهاي ماليات ،يا ترکين سودهاي کسنشده در حوزههاي مقرراتي مختلف را بيان کند.
سود حسابداري

5٠٠ر٢

٠٠٠ر3

ماليات بر مبناي نرخهاي داخلي قابل اعمال براي

٧٠٠

٧5٠

سودهاي مربوب به هر کشور
اثر مالياتي هزينه هايي که براي مقاصيييد مالياتي،

٦٠

3٠

کاهنده ماليات نميباشد
هزينه ماليات

٧٦٠

٧٨٠

 . 85میانگین نرخ مؤثر مالیات برابر است با هزينه مالیات (درآمد مالیات) تقسیم بر سود حسابداری.
 . 86اغلب محا سبه مبلغ بدهیهای مالیات انتقالی شنا سايین شده نا شی از سرمايهگذاری در واحدهای
تجاری فرعی ،شعب و واحدهای تجاری واب سته و منافع در م شارکتها ،غیرعملی ا ست (به بند 38

مراجعه شددود) .بنابراين ،اين اسددتاندارد واحد تجاری را ملزم به افشددای کل مبلغ تفاوتهای موقتی
اسدداسددی میکند اما افشددای بدهیهای مالیات انتقالی را الزامی نمیکند .با وجود اين ،به واحدهای
تجاری در مواردی که عملی با شد ،تو صیه می شود مبلغ بدهیهای مالیات انتقالی شنا سايین شده را
افشا کنند زيرا ممكن است استفادهکنندگان صورتهای مالی ،چنین اطالعاتی را مفید بدانند.
 . 87بند  8٢واحد تجاری را ملزم میکند ماهیت آثار بالقوه مالیاتی را که از پرداخت سددود تقسددیمی به
سهامداران ايجاد می شود ،اف شا کند .واحد تجاری ويژگیهای مهم سی ستمهای مالیات بر درآمد و
عواملی که مبلغ آثار مالیاتی بالقوه سود تقسیمی را تحت تأثیر قرار میدهد ،افشا میکند.
 . 88برخی مواقع ،محا سبه کل مبلغ آثار بالقوه مالیاتی نا شی از پرداخت سود تق سیم شده به سهامداران،
غیر عملی ا ست .اين مورد ،برای مثال ،زمانی وجود دارد که واحد تجاری تعداد زيادی واحد تجاری
فرعی خا رجی دارد .با وجود اين ،حتی در چنین شددرايطی ،بخشددهايی از مبلغ کل ،ممكن اسددت به
سددادگی قابل تعیین باشددد .برای مثال ،در گروه تلفیقی ،ممكن اسددت واحد تجاری اصددلی و برخی
واحدهای تجاری فرعی آن ،مالیات بر درآمد سددود توزيعنشددده را با نرخهايی باالتر پرداخت کرده
با شند و از مبلغی که در پرداخت سودهای تق سیمی آتی به سهامداران از محل سود انبا شته تلفیقی
ا سترداد می شود ،مطلع با شند .در اين حالت ،مبلغ قابل ا سترداد اف شا می شود .واحد تجاری ،در
صددورتی که عملی باشددد ،وجود آثار بالقوه مالیاتی ديگری که تعیین آن غیرعملی اسددت را افشددا
میکند .در صدورتهای مالی جداگانه واحد تجاری اصدلی ،در صدورت وجود ،افشدای هرگونه آثار
بالقوه مالیاتی ،به سود انباشته واحد تجاری اصلی مربوط است.
 . 89واحد تجاری که ملزم به ارائه اف شاهای مندرج در بند  8٢ا ست ،ممكن ا ست ملزم به ارائه اف شاهای
مربوط به تفاوتهای موقتی مرتبط با سددرمايهگذاری در واحدهای تجاری فرعی ،شددعب و واحدهای
تجاری واب سته يا منافع در م شارکتها نیز با شد .در چنین مواردی ،واحد تجاری اين مو ضوع را در
تعیین اطالعاتی که طبق بند  8٢اف شا می شود ،در نظر میگیرد .برای مثال ،واحد تجاری ممكن ا ست
ملزم به اف شای کل مبلغ تفاوتهای موقتی مرتبط با سرمايهگذاری در واحدهای تجاری فرعی شود که
برای آن ،بدهیهای مالیات انتقالی شنا سايی ن شده ا ست (به بند (8٠ج) مراجعه شود) .اگر محا سبه
مبالغ بدهیهای مالیات انتقالی شناسايینشده غیرعملی باشد (به بند  86مراجعه شود) ،ممكن است در
ارتباط با اين واحدهای تجاری فرعی ،مبالغ آثار بالقوه مالیاتی سود تق سیم شده که تعیین آن عملی
نیست ،وجود داشته باشد.

 . 90واحد تجاری هرگونه بدهی احتمالی يا دارايی احتمالی مربوط به مالیات را طبق استاندارد حسابداری
 4ذخاير ،بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي افشا میکند .بر ای مثال ،بدهیهای احتمالی و دارايیهای احتمالی
ممكن است از اختالفات حل نشده با مراجع مالیاتی ناشی شود .همچنین ،در مواردی که تغییر در
نرخهای مالیاتی يا قوانین مالیاتی ،پس از دوره گزارشگری تصويب يا اعالم شود ،واحد تجاری هرگونه
اثر بااهمیت اين تغییرات بر دارايیها و بدهیهای مالیات جاری و انتقالی را افشا میکند.
تاريخ اجرا
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الزامات اين اسووتاندارد در مورد كليه صووورتيای مالي كه دوره مالي آنيا از تاريخ  1399/1/1و بعد از آن
شروع ميشود ،الزماالجراست.
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