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 "مالیات بر درآمد" 35بکارگیری استاندارد حسابداری  راهنمای

های مالی که دوره مالی برای کلیه صورت "مالیات بر درآمد" 35االجرا شدن استاندارد حسابداری توجه به الزمبا 

شود، و با توجه به اینکه استاندارد مذکور برای اولین بار در کشور و بعد از آن شروع می 01/01/1399آنها از تاریخ 

، اقدام به تدوین این مجموعه در بهادار با همکاری سازمان حسابرسیشود، سازمان بورس و اوراق بکار گرفته می

 است.ها، نموده در گزارشگری مالی شرکتمذکور  استانداردراستای چگونگی بکارگیری 

 

 مالیات بر درآمد" 35ای از استاندارد حسابداری گزیده" 

 :)درآمد مالیات(هزینه مالیات  -

 و سوددر صورت انتقالی باید مالیات جاری و  الیاتهزینه مالیات جاری و هزینه مالیات انتقالی است. م جموع، مهزینه مالیات
مگر در مواردی که به اقالم شناسایی شده در صورت سود و زیان جامع یا حقوق صاحبان سرمایه مرتبط  د،نشو منعكسزیان 

 باشند که به ترتیب باید در صورت سود و زیان جامع یا در حقوق مالكانه شناسایی شوند.
 

 مالیات جاری -

سود مشمول مالیات )زیان مالیاتی( یک دوره است.  در ارتباط با)قابل بازیافت( مالیات جاری، مبلغ مالیات بر درآمد پرداختنی 
گیری شود که  های قبل، باید به مبلغی اندازه های مالیات جاری( مربوط به دوره جاری و دوره های مالیات جاری )دارایی بدهی

ی، به مراجع مالیاتی پرداخت االجرا تا پایان دوره گزارشگر های مالیاتی )و قوانین مالیاتی( الزم رود با استفاده از نرخ انتظار می
 شود )یا از مراجع مالیاتی بازیافت شود(.

 
های مالیات جاری و بدهی مالیات جاری را تهاتر کند که حق قانونی برای تهاتر داشته باشد  تواند دارایی شرکت در صورتی می

 باشد.و قصد تسویه بر مبنای خالص، یا بازیافت و تسویه همزمان دارایی و بدهی را داشته 
 

مبلغ  با توجه به اینكه. شودمیشناسایی مالیات جاری به عنوان بدهی  است،پرداخت نشده  هنوزکه جاری   دوره جاری مالیات
 نیا، ها است دوره آنبه  مربوطپرداخت شده است، بیش از مبلغ بدهی  جاری دورهتا پایان که  های قبل دوره مالیات به مربوط
شده و با توجه به اینكه بدهی مالیات جاری و دارایی  شناسایی پرداخت مالیات( مالیات جاری )پیش دارایی عنوان به مازاد

ی مالیات دارایو حق قانونی تهاتر وجود دارد، لذا است  مالیاتی مرجع وضع شده توسط یک مالیات جاری مربوط به مالیات
شده و بدهی مالیات جاری )مالیات  تهاتر مالیدر صورت وضعیت  جاری مالیات بدهی وپرداخت مالیات(  )پیش جاری

 صورت وضعیت مالی شناسایی شده است.پرداختنی( در 
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 مالیات انتقالی -

ها برای مقاصد گزارشگری مالی و مبالغ مورد  ها و بدهی مالیات انتقالی، بر اساس تفاوت موقتی بین مبلغ دفتری دارایی
های موقتی مشمول مالیات  های مالیات انتقالی معموال برای تمام تفاوت شود. بدهی میاستفاده برای مقاصد مالیاتی محاسبه 

های موقتی کاهنده مالیات تنها تا میزانی  های مالیاتی استفاده نشده و تفاوت شود. دارایی مالیات انتقالی برای زیان محاسبه می
های  اشد. دارایی و بدهی مالیات انتقالی برای تفاوتشود که وجود سودهای مشمول مالیات در آینده محتمل ب شناسایی می

ها، در معامالتی که بر درآمد مشمول مالیات و سود حسابداری موثر نیست،  ها و بدهی موقتی ناشی از شناخت اولیه دارایی
 شود. شناسایی نمی

 
ز هر گونه منافع اقتصادی مشمول مبالغ مورد استفاده برای مقاصد مالیاتی )مبنای مالیاتی( یک دارایی، مبلغی است که ا

مالیات در زمان بازیافت مبلغ دفتری دارایی، برای مقاصد مالیاتی قابل کسر است. مبنای مالیاتی یک بدهی، مبلغ دفتری 
 های آتی قابل کسر است.بدهی پس از کسر مبلغی است که برای مقاصد مالیاتی، در ارتباط با آن بدهی در دوره

 
های مالیات انتقالی، محتمل بودن وجود سود  ییگزارشگری برای اطمینان از قابلیت بازیافت مبلغ دفتری دارادر پایان هر دوره 

گردد و در صورت ضرورت، مبلغ  ی مالیات انتقالی ارزیابی مییبینی برای بازیافت دارامشمول مالیات در آینده قابل پیش
شود که وجود ود. چنین کاهشی، در صورتی برگشت داده میشداده می های مزبور تا میزان قابل بازیافت کاهش ییدفتری دارا

 سود مشمول مالیات به میزان کافی، محتمل باشد.
 

رود دارایی بازیافت یا بدهی  ای که انتظار می های مالیاتی قابل اعمال در دوره های مالیات انتقالی باید به نرخ ها و بدهی دارایی
االجرا تا پایان دوره  های مالیاتی )و قوانین مالیاتی( الزم گیری مبتنی بر نرخ این اندازه گیری شود و تسویه شود، اندازه

 گزارشگری است.
 

و  باشد مالیاتی مرجع وضع شده توسط یک دارایی مالیات انتقالی و بدهی مالیات انتقالی شرکت مربوط به مالیات در صورتیكه
 و ی مالیات انتقالیدارای، لذا داشته باشدهای مالیات جاری را  های مالیات جاری و بدهی شرکت حق قانونی برای تهاتر دارایی

 .شودمی تهاتر انتقالی در صورت وضعیت مالی مالیات بدهی
 

 های مالیاتی استفاده نشده و اعتبارهای مالیاتی استفاده نشدهزیان -

های آتی، باید تا های مالیاتی استفاده نشده و اعتبارهای مالیاتی استفاده نشده به دورهانتقالی، بابت انتقال زیاندارایی مالیات 
های مالیاتی استفاده نشده و اعتبارهای مالیاتی استفاده نشده، وجود سود مشمول میزانی شناسایی شود که در مقابل زیان

 مالیات قابل استفاده محتمل باشد.
 

های استفاده نشده و اعتبارهای استفاده نشده، واحد وجود سود مشمول مالیات قابل استفاده در مقابل زیانرزیابی احتمال در ا
 گیرد:تجاری معیارهای زیر را در نظر می
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 های موقتی مشمول مالیات کافی برای واحد تجاری در یک حوزه مقرراتی، که منجر به ایجاد وجود تفاوت -الف

های مالیاتی استفاده نشده یا اعتبارهای مالیاتی استفاده نشده، ل مالیات قابل استفاده در مقابل زیانمبالغ مشمو

 شود؛

 های مالیاتی استفاده نشده یا اعتبارهای وجود سود مشمول مالیات کافی در واحد تجاری قبل از انقضای زیان -ب

 مالیاتی استفاده نشده، محتمل باشد؛

 استفاده نشده ناشی از دالیل قابل تشخیصی باشد که تكرار آن محتمل نباشد؛ وهای مالیاتی زیان -پ 

 های ای ایجاد کند که زیانای که سود مشمول مالیات را در دورهریزی مالیاتی، به گونههای برنامهوجود فرصت -ت

 د.شبامالیاتی استفاده نشده یا اعتبارهای مالیاتی استفاده نشده، در آن دوره قابل استفاده 

 
های استفاده نشده یا اعتبارهای مالیاتی استفاده نشده، وجود سود مشمول مالیات قابل استفاده در آینده چنانچه در مقابل زیان

 شود.محتمل نباشد، دارایی مالیات انتقالی شناسایی نمی
 

کند. واحد تجاری مجددا بررسی می های مالیات انتقالی شناسایی نشده راواحد تجاری در پایان هر دوره گزارشگری، دارایی
کند که بازیافت دارایی مالیات انتقالی از محل دارایی مالیات انتقالی که قبال شناسایی نشده است را تا میزانی شناسایی می

 پذیر باشد.سودهای مشمول مالیات آتی امكان
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  مالیات بر درآمد" 35نحوه عمل بکارگیری استاندارد حسابداری" 
های مالی خود، استفاده نمایند و از سوی دیگر برای به منظور ارائه صوراستانداردهای حسابداری  از تجاری بایدواحدهای 

محاسبه مالیات عملكرد و ارائه اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی، بایستی قوانین مالیاتی رعایت گردد، که این موضوع باعث 
 شود.می هایی برای واحد تجاریبه وجود آمدن چالش

 
بر اساس صورت سود و زیان، در بر درآمد با توجه به اینكه هزینه مالیات ، 35در خصوص بكارگیری استاندارد حسابداری 

های موقتی بین مبلغ دفتری یک دارایی یا بدهی در صورت وضعیت  ، اگر تفاوتشودمیاستانداردهای حسابداری شناسایی 
های موقتی مشمول مالیات )بدهی مالیات انتقالی( و یا کاهنده مالیات  باشد، تفاوت مالی و مبنای مالیاتی آن وجود داشته

واحدهای تجاری در راستای بكارگیری این استاندارد به جهت سهولت عمل، بهتر است  شود. )دارایی مالیات انتقالی(، ایجاد می
ت بر مبنای هر دو روش )طبق استانداردهای نمایند، اطالعاها که تفاوت موقتی ایجاد میها و بدهیدر خصوص دارایی

 د.نحسابداری و طبق قوانین مالیاتی( را نگهداری نموده و به درستی اطالعات خود را ارائه نمای

 
مبنای حسابداری )بر اساس موارد زیر بین در ، اردهای حسابداری و قوانین مالیاتی کشوربا توجه به بررسی استاند

-و باعث ایجاد دارایی مالیات انتقالی )بدهی مالیات انتقالی( می مبنای مالیاتی تفاوت وجود دارداستانداردهای حسابداری( و 

 شود:

 های مستقیماستهالک متفاوت از قانون مالیات .1

 هازیان کاهش ارزش دارایی .2

 هزینه مرخصی استفاده نشده کارکنان .3

 هاتجدید ارزیابی دارایی .4

 مالیاتی استفاده نشدهزیان  .5

 
مالیات بر " 35استاندارد حسابداری چگونگی بكارگیری الذکر برای تبیین هایی در خصوص موارد فوقمجموعه مثالدر این 

واحد تجاری که مشمول تلفیق و ارزش های مالی الزم به ذکر است در این مجموعه تنها صورتشده است. ارائه  "مدرآد
 مدنظر قرار گرفته است. ویژه نیست،
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 .    استهالکهزینه یک(    
یک دارایی ثابت مشهود به بهای تمام  1399)سهامی عام( که در فرابورس ایران پذیرفته شده است، در ابتدای سال  آفتابشرکت 

میلیون ریال خریداری نموده است. شرکت قصد دارد دارایی مذکور را با توجه به الگوی مصرف خود به روش خط  60ر000شده 
سال است. از  3های مستقیم کشور، عمر مفید دارایی مذکور در صورتیكه طبق قانون مالیات ،نماید سال مستهلک 2مستقیم طی 

 35مورد قبول سازمان امور مالیاتی تفاوت وجود دارد، طبق استاندارد حسابداری استهالک آنجایی که بین استهالک شرکت و 
-های مالی و ثبتصورتمیلیون ریال درآمد معاف است.  50ر000همچنین شرکت دارای آید. وجود میه بمالیاتی تفاوت موقت 

 سال شرکت، به شرح ذیل است: 3های مربوط برای 
 

 1399سال 

 صورت سود و زیان:
 

  
  1399سال 

 
  

     عملیات در حال تداوم   میلیون ریال
 ناخالصسود    (520ر000)  بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی   700ر000  درآمدهای عملیاتی

 
 سود عملیاتی   (50ر000)  هاى فروش، اداری و عمومی هزینه   180ر000

 
 سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات   30ر000  هاى غیرعملیاتى سایر درآمدها و هزینه   (20ر000)  های مالی هزینه   130ر000

 
 ر درآمدبهزینه مالیات    140ر000

 
  (20ر250)

 عملیات در حال تداومسود خالص  
 

     عملیات متوقف شده   119ر750
   0  سود خالص عملیات متوقف شده

   119ر750  سود خالص
   

 

استهالک در نظر گرفته شده توسط شرکت=  60ر000/  2 = 30ر000  
استهالک در نظر گرفته شده توسط سازمان امور مالیاتی=  60ر000/  3 = 20ر000  

 250ر2 = 22.5% * )000ر20 - 000ر30 ( =دارایی مالیات انتقالی
( = مالیات پرداختنی140ر000 - 50ر000 ( +30ر000 - 20ر000% * ))22.5=  22ر500  

هزینه مالیات=  22ر500 - 2ر250 = 20ر250  
 

 ثبت حسابداری:
 

 )میلیون ریال( بستانکار )میلیون ریال( بدهکار شرح

  20ر250 هزینه مالیات بر درآمد

  2ر250 دارایی مالیات انتقالی

 22ر500  مالیات پرداختنی
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 صورت وضعیت مالی:
 

 29/12/1399 
 

  میلیون ریال 
   ها دارایی

   های غیرجاری دارایی
  .......... های ثابت مشهود دارایی
  .......... های نامشهود دارایی

  .......... های بلندمدت گذاری سرمایه
  .......... های بلندمدت دریافتنی

  2ر250 های مالیات انتقالیدارایی
  .......... ها سایر دارایی

  .......... های غیرجاری جمع دارایی
   
   

   
 29/12/1399  
  میلیون ریال 

   های جاری بدهی

  .......... ها های تجاری و سایر پرداختنی پرداختنی
  22ر050 مالیات پرداختنی

  .......... سود سهام پرداختنی
  .......... تسهیالت مالی

  .......... ها دریافت پیش
  .......... های جاری جمع بدهی
  .......... ها جمع بدهی

   
 

  



 

 
 53 از 7 صفحه

، (IAS 12مالیات بر درآمد ) 35مندرج در این راهنما توسط دکتر محسن قاسمی به منظور استفاده در ویدئوهای آموزشی استاندارد حسابداری  ادداشتها و هایالیتهایی
 دان است.من درج شده است. نسخه اصلی و بدون یادداشت راهنما در وبگاه سازمان بورس و اوراق بهادار در دسترس عالقهمحصول آکادمی آموزشی محسن قاسمی، 

 
mohsen-ghasemi.com 

 های مالی:های توضیحی صورتیادداشت
 اجزای اصلی هزینه مالیات بر درآمد به شرح زیر است: -37-7

 

 صورت سود و زیان:مالیات مربوط به 

 
  :عملیات در حال تداوم

 1399 
 میلیون ریال 

 22ر500  مالیات جاری
 (2ر250) دارایی مالیات انتقالی مربوط به ایجاد  (انتقالی مالیات)درآمد 

 20ر250 مد سال جاریآهزینه مالیات بر در
 0 قبل هایسال مالیات

 20ر250 حال تداوممالیات بر درآمد عملیات در 
 

 صورت تطبیق هزینه مالیات بر درآمد و حاصل ضرب سود حسابداری در نرخ)های( مالیات قابل اعمال به شرح زیر است: -37-8
 

 1399 

 میلیون ریال 
 140ر000 سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

 0 سود )زیان( عملیات متوقف شده قبل از مالیات

 140ر000 قبل از مالیاتسود حسابداری 

 31ر500 درصد  5/22هزینه مالیات بر درآمد محاسبه شده با نرخ مالیات قابل اعمال 
 0 عملیات در حال تداوم قبل هایسال جاری مالیات
 0 متوقف شدهعملیات  قبل هایسال جاری مالیات

  اثر درآمدهای معاف از مالیات:
 (11ر250) (50ر000%* 22.5)      درآمد معاف

  های غیر قابل کسر برای مقاصد مالیاتی: اثر هزینه
- 0 

 20ر250 درصد  46/14نرخ موثر مالیات میانگین هزینه مالیات بر درآمد محاسبه شده با 

 20ر250 هزینه مالیات بر درآمد عملیات در حال تداوم

 0 هزینه مالیات بر درآمد/اثر مالیاتی عملیات متوقف شده

 
 های موقتی به شرح زیر است: مالیات انتقالی مربوط به تفاوت -37-9

 
 صورت وضعیت مالی 

دارایی مالیات  

 انتقالی

بدهی مالیات 

 خالص انتقالی

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 

 2ر250 0 2ر250 بابت استهالک -دارایی ثابت مشهود

 2ر250 0 2ر250 
 

 



 

 
 53 از 8 صفحه

، (IAS 12مالیات بر درآمد ) 35مندرج در این راهنما توسط دکتر محسن قاسمی به منظور استفاده در ویدئوهای آموزشی استاندارد حسابداری  ادداشتها و هایالیتهایی
 دان است.من درج شده است. نسخه اصلی و بدون یادداشت راهنما در وبگاه سازمان بورس و اوراق بهادار در دسترس عالقهمحصول آکادمی آموزشی محسن قاسمی، 

 
mohsen-ghasemi.com 

 
 

 انتقالی به شرح زیر است:گردش حساب مالیات  -37-10
 

 

  

       1399سال 

 

 مانده ابتدای سال

شناسایی شده 

در صورت سود 

 و زیان

شناسایی شده 

در سایر اقالم 

سود و زیان 

 جامع

تحصیل/ 

 - واگذاری

مانده پایان 

 سال

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 

       ی( مالیات انتقالی مربوط به:ها بدهیها ) دارایی
 2ر250 0 0 0 2ر250 0 بابت استهالک دارایی ثابت مشهود  –دارایی مالیات انتقالی 

 2ر250 0 0 0 2ر250 0 



 

 
 53 از 9 صفحه

، (IAS 12مالیات بر درآمد ) 35مندرج در این راهنما توسط دکتر محسن قاسمی به منظور استفاده در ویدئوهای آموزشی استاندارد حسابداری  ادداشتها و هایالیتهایی
 دان است.من درج شده است. نسخه اصلی و بدون یادداشت راهنما در وبگاه سازمان بورس و اوراق بهادار در دسترس عالقهمحصول آکادمی آموزشی محسن قاسمی، 

 
mohsen-ghasemi.com 

 1400سال 

 صورت سود و زیان:
 

  
  1399سال  1400سال 

 
  

  میلیون ریال میلیون ریال
 

      عملیات در حال تداوم

 درآمدهای عملیاتی
 

  700ر000 1ر000ر000
 

 بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
 

  (520ر000) (400ر000)
 

 سود ناخالص
 

  180ر000 600ر000
 

 هاى فروش، اداری و عمومی هزینه
 

  (50ر000) (50ر000)
 

 سود عملیاتی
 

  130ر000 550ر000
 

 های مالی هزینه
 

  (20ر000) (10ر000)
 

 هاى غیرعملیاتى درآمدها و هزینهسایر 
 

  30ر000 10ر000
 

 سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
 

  140ر000 550ر000
 

 هزینه مالیات بر درآمد
 

  (20ر250) (123ر750)
 

 سود خالص عملیات در حال تداوم
 

  119ر750 426ر250
 

      عملیات متوقف شده

   0 0  سود خالص عملیات متوقف شده

   119ر750 426ر250  سود خالص

  
 

استهالک در نظر گرفته شده توسط شرکت=  60ر000/  2 = 30ر000  
استهالک در نظر گرفته شده توسط سازمان امور مالیاتی=  60ر000/  3 = 20ر000  

 250ر2 = 22.5% * )000ر20 - 000ر30 ( = دارایی مالیات انتقالی
( = مالیات پرداختنی550ر000( + 30ر000 - 20ر000% * ))22.5=  126ر000  

1400هزینه مالیات بر درآمد سال =  126ر000 - 2ر250 = 123ر750  
 

 ثبت حسابداری:
 

 )میلیون ریال( بستانکار )میلیون ریال( بدهکار شرح

  123ر750 هزینه مالیات بر درآمد

  2ر250 دارایی مالیات انتقالی

 126ر000  مالیات پرداختنی
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 53 از 10 صفحه

، (IAS 12مالیات بر درآمد ) 35مندرج در این راهنما توسط دکتر محسن قاسمی به منظور استفاده در ویدئوهای آموزشی استاندارد حسابداری  ادداشتها و هایالیتهایی
 دان است.من درج شده است. نسخه اصلی و بدون یادداشت راهنما در وبگاه سازمان بورس و اوراق بهادار در دسترس عالقهمحصول آکادمی آموزشی محسن قاسمی، 

 
mohsen-ghasemi.com 

 
 

 صورت وضعیت مالی:
 

 29/12/1400 29/12/1399 
 

  میلیون ریال میلیون ریال 

    ها دارایی

    های غیرجاری دارایی

  .......... .......... های ثابت مشهود دارایی
  .......... .......... های نامشهود دارایی

  .......... .......... های بلندمدت گذاری سرمایه
  .......... .......... های بلندمدت دریافتنی

  2ر250 4ر500 های مالیات انتقالیدارایی
  .......... .......... ها سایر دارایی

  .......... .......... های غیرجاری جمع دارایی

    

    

    

 29/12/1400 29/12/1399  

  میلیون ریال میلیون ریال 

    های جاری بدهی

  .......... .......... ها های تجاری و سایر پرداختنی پرداختنی
  22ر500 481ر050 مالیات پرداختنی

  .......... .......... سود سهام پرداختنی
  .......... .......... تسهیالت مالی

  .......... .......... ها دریافت پیش

  .......... .......... های جاری جمع بدهی

  .......... .......... ها جمع بدهی

    

 

  

در شرایط واقعی، تمام 
این مبلغ یا بخشی از 

تاریخ  تهیه قاعدتا در 
 1400صورتهای مالی 

پرداخت شده است. ولی 
رسد در این به نظر می

نشریه برای مقاصد 
آموزشی )به منظور 

مقایسه( به صورت کامل 
ارائه شده است 

 )م.قاسمی(



 

 
 53 از 11 صفحه

، (IAS 12مالیات بر درآمد ) 35مندرج در این راهنما توسط دکتر محسن قاسمی به منظور استفاده در ویدئوهای آموزشی استاندارد حسابداری  ادداشتها و هایالیتهایی
 دان است.من درج شده است. نسخه اصلی و بدون یادداشت راهنما در وبگاه سازمان بورس و اوراق بهادار در دسترس عالقهمحصول آکادمی آموزشی محسن قاسمی، 

 
mohsen-ghasemi.com 

 های مالی:های توضیحی صورتیادداشت
 اجزای اصلی هزینه مالیات بر درآمد به شرح زیر است: -37-7

 صورت سود و زیان:مالیات مربوط به 
 

   :عملیات در حال تداوم
 1400 1399 
 میلیون ریال میلیون ریال 

 22ر500 126ر000  مالیات جاری
 (2ر250) (2ر250) دارایی مالیات انتقالیایجاد مربوط به  (انتقالی مالیات)درآمد 

 20ر250 123ر750 هزینه مالیات بر درآمد سال جاری
 0 0 های قبلسال مالیات

 20ر250 123ر750 مالیات بر درآمد عملیات در حال تداوم
 

 به شرح زیر است:صورت تطبیق هزینه مالیات بر درآمد و حاصل ضرب سود حسابداری در نرخ)های( مالیات قابل اعمال  -37-8
 1400 1399 

 میلیون ریال میلیون ریال 
 140ر000 550ر000 سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

 0 0 سود )زیان( عملیات متوقف شده قبل از مالیات

 140ر000 550ر000 سود حسابداری قبل از مالیات

 1400برای سال  درصد 5/22اعمال هزینه مالیات بر درآمد محاسبه شده با نرخ مالیات قابل 
  1399درصد برای سال  46/14و.نرخ مالیات قابل اعمال 

 31ر500 123ر750

 0 0 عملیات در حال تداوم قبل هایسال جاری مالیات
 0 0 متوقف شدهعملیات  قبل هایسال جاری مالیات

   اثر درآمدهای معاف از مالیات:
 (11ر250) 0 درآمد معاف

   های غیر قابل کسر برای مقاصد مالیاتی: هزینهاثر 
- 0 0 

 20ر250 123ر750 درصد  5/22هزینه مالیات بر درآمد محاسبه شده با میانگین نرخ موثر مالیات 

 20ر250 123ر750 هزینه مالیات بر درآمد عملیات در حال تداوم

 0 0 هزینه مالیات بر درآمد/اثر مالیاتی عملیات متوقف شده

 
 های موقتی به شرح زیر است: مالیات انتقالی مربوط به تفاوت -37-9

 

 صورت وضعیت مالی 

 1400 1399 

دارایی مالیات  

 انتقالی

بدهی مالیات 

 خالص انتقالی

دارایی مالیات 

 انتقالی

بدهی مالیات 

 خالص انتقالی

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال  

 2ر250 0 2ر250 4ر500 0 4ر500 بابت استهالک -دارایی ثابت مشهود

 2ر250 0 2ر250 4ر500 0 4ر500 
 

 



 

 
 53 از 12 صفحه

، (IAS 12مالیات بر درآمد ) 35مندرج در این راهنما توسط دکتر محسن قاسمی به منظور استفاده در ویدئوهای آموزشی استاندارد حسابداری  ادداشتها و هایالیتهایی
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mohsen-ghasemi.com 

 
 

 گردش حساب مالیات انتقالی به شرح زیر است: -37-10
 

 

 

  

       1400سال 

 

مانده ابتدای 

 سال

شناسایی شده 

در صورت سود 

 و زیان

شناسایی شده 

در سایر اقالم 

سود و زیان 

 جامع

تحصیل/ 

 - واگذاری

مانده پایان 

 سال

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 

       ی( مالیات انتقالی مربوط به:ها بدهیها ) دارایی
 4ر500 0 0 0 2ر250 2ر250 بابت استهالک  -دارایی ثابت مشهود

 4ر500 0 0 0 2ر250 2ر250 

       1399سال 

 

 مانده ابتدای سال

شناسایی شده 

در صورت سود 

 و زیان

شناسایی شده 

در سایر اقالم 

سود و زیان 

 جامع

تحصیل/ 

 - واگذاری

مانده پایان 

 سال

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 

       ی( مالیات انتقالی مربوط به:ها بدهیها ) دارایی
 2ر250 0 0 0 2ر250 0 بابت استهالک  -دارایی ثابت مشهود

 2ر250 0 0 0 2ر250 0 



 

 
 53 از 13 صفحه

، (IAS 12مالیات بر درآمد ) 35مندرج در این راهنما توسط دکتر محسن قاسمی به منظور استفاده در ویدئوهای آموزشی استاندارد حسابداری  ادداشتها و هایالیتهایی
 دان است.من درج شده است. نسخه اصلی و بدون یادداشت راهنما در وبگاه سازمان بورس و اوراق بهادار در دسترس عالقهمحصول آکادمی آموزشی محسن قاسمی، 
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 1401سال 

 صورت سود و زیان:
 

  
  1400سال  1401سال 

 
  

      عملیات در حال تداوم   میلیون ریال میلیون ریال
 سود ناخالص   (400ر000) (900ر000)  عملیاتیبهای تمام شده درآمدهای    1ر000ر000 1ر500ر000  درآمدهای عملیاتی

 
 سود عملیاتی   (50ر000) (50ر000)  هاى فروش، اداری و عمومی هزینه   600ر000 600ر000

 
 تداوم قبل از مالیاتسود عملیات در حال    10ر000 30ر000  هاى غیرعملیاتى سایر درآمدها و هزینه   (10ر000) (10ر000)  های مالی هزینه   550ر000 550ر000

 
 هزینه مالیات بر درآمد   550ر000 570ر000

 
  (123ر750) (128ر250)

 سود خالص عملیات در حال تداوم 
 

      عملیات متوقف شده   426ر250 441ر250
   0 0  سود عملیات متوقف شده

   426ر250 441ر250  سود خالص
  

 

شرکت= استهالک در نظر گرفته شده توسط  0  
= استهالک در نظر گرفته شده توسط سازمان امور مالیاتی 60ر000/  3=  20ر000  

 )500ر4( = %22.5 * )000ر20 - 0 ( = مالیات انتقالی
( = مالیات پرداختنی570ر000( + 0 - 20ر000% * ))22.5= 123ر750  

1401= هزینه مالیات بر درآمد سال  123ر750+  4ر500= 128ر250  
 

 حسابداری:ثبت 
 

 )میلیون ریال( بستانکار )میلیون ریال( بدهکار شرح

  128ر250 هزینه مالیات بر درآمد

 4ر500  دارایی مالیات انتقالی

 123.750  مالیات پرداختنی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مانده حساب دارایی مانده 
 2250انتقالی )مجموع دو مبلغ 

شده در میلیون ریال شناسایی
 (1400و  1399سالهای 



 

 
 53 از 14 صفحه

، (IAS 12مالیات بر درآمد ) 35مندرج در این راهنما توسط دکتر محسن قاسمی به منظور استفاده در ویدئوهای آموزشی استاندارد حسابداری  ادداشتها و هایالیتهایی
 دان است.من درج شده است. نسخه اصلی و بدون یادداشت راهنما در وبگاه سازمان بورس و اوراق بهادار در دسترس عالقهمحصول آکادمی آموزشی محسن قاسمی، 

 
mohsen-ghasemi.com 

 صورت وضعیت مالی:
 

 29/12/1401 29/12/1400 
 

  میلیون ریال میلیون ریال 

    ها دارایی

    های غیرجاری دارایی

  .......... .......... های ثابت مشهود دارایی
  .......... .......... های نامشهود دارایی

  .......... .......... های بلندمدت گذاری سرمایه
  .......... .......... های بلندمدت دریافتنی

  4ر500 0 های مالیات انتقالیدارایی
  .......... .......... ها سایر دارایی

  .......... .......... های غیرجاری جمع دارایی

    

    

    

 29/12/1401 29/12/1400  

    
    های جاری بدهی

  .......... .......... ها های تجاری و سایر پرداختنی پرداختنی
  481ر050 272ر025 مالیات پرداختنی

  .......... .......... سود سهام پرداختنی
  .......... .......... تسهیالت مالی

  .......... .......... ها دریافت پیش

  .......... .......... های جاری جمع بدهی

  .......... .......... ها جمع بدهی

    

 

  

در شرایط واقعی، تمام 
این مبلغ یا بخشی از 

تاریخ  تهیه قاعدتا در 
 1401صورتهای مالی 

پرداخت شده است. ولی 
رسد در این به نظر می

نشریه برای مقاصد 
آموزشی )به منظور 

مقایسه( به صورت کامل 
ارائه شده است 

 )م.قاسمی(



 

 
 53 از 15 صفحه

، (IAS 12مالیات بر درآمد ) 35مندرج در این راهنما توسط دکتر محسن قاسمی به منظور استفاده در ویدئوهای آموزشی استاندارد حسابداری  ادداشتها و هایالیتهایی
 دان است.من درج شده است. نسخه اصلی و بدون یادداشت راهنما در وبگاه سازمان بورس و اوراق بهادار در دسترس عالقهمحصول آکادمی آموزشی محسن قاسمی، 

 
mohsen-ghasemi.com 

 های مالی:صورتهای توضیحی یادداشت
 اجزای اصلی هزینه مالیات بر درآمد به شرح زیر است: -37-7

 صورت سود و زیان:مالیات مربوط به 
 

   :عملیات در حال تداوم
 1401 1400 
 میلیون ریال میلیون ریال 

 126ر000 123ر750  مالیات جاری
 0 4ر500 دارایی مالیات انتقالی  برگشتمربوط به  انتقالی مالیاتهزینه 

 (2ر250) 0 )درآمد مالیات انتقالی( مربوط به ایجاد دارایی مالیات انتقالی

 123ر750 128ر250 هزینه مالیات بر درآمد سال جاری
 0 0 قبل هایسال مالیات

 123ر750 128ر250 مالیات بر درآمد عملیات در حال تداوم
 

 سود حسابداری در نرخ)های( مالیات قابل اعمال به شرح زیر است:صورت تطبیق هزینه مالیات بر درآمد و حاصل ضرب  -37-8
 

 1401 1400 

 میلیون ریال میلیون ریال 
 550ر000 570ر000 سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

 0 0 سود )زیان( عملیات متوقف شده قبل از مالیات

 550ر000 570ر000 سود حسابداری قبل از مالیات

 123ر750 128ر250 درصد  5/22هزینه مالیات بر درآمد محاسبه شده با نرخ مالیات قابل اعمال 
 0 0 عملیات در حال تداوم قبل هایسال جاری مالیات
 0 0 عملیات متوقف شده قبل هایسال جاری مالیات

   اثر درآمدهای معاف از مالیات:
- 0 0 

   مقاصد مالیاتی:های غیر قابل کسر برای  اثر هزینه
- 0 0 

 123ر750 128ر250 درصد  5/22هزینه مالیات بر درآمد محاسبه شده با میانگین نرخ موثر مالیات 

 123ر750 128ر250 هزینه مالیات بر درآمد عملیات در حال تداوم

 0 0 هزینه مالیات بر درآمد/اثر مالیاتی عملیات متوقف شده

 
 های موقتی به شرح زیر است: به تفاوتمالیات انتقالی مربوط  -37-9

 

 صورت وضعیت مالی 

 1401 1400 

دارایی مالیات  

 انتقالی

بدهی مالیات 

 خالص انتقالی

دارایی مالیات 

 انتقالی

بدهی مالیات 

 خالص انتقالی

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال  

 4ر500 0 4ر500 0 0 0 بابت استهالک -دارایی ثابت مشهود

 4ر500 0 4ر500 0 0 0 
 



 

 
 53 از 16 صفحه

، (IAS 12مالیات بر درآمد ) 35مندرج در این راهنما توسط دکتر محسن قاسمی به منظور استفاده در ویدئوهای آموزشی استاندارد حسابداری  ادداشتها و هایالیتهایی
 دان است.من درج شده است. نسخه اصلی و بدون یادداشت راهنما در وبگاه سازمان بورس و اوراق بهادار در دسترس عالقهمحصول آکادمی آموزشی محسن قاسمی، 

 
mohsen-ghasemi.com 

 گردش حساب مالیات انتقالی به شرح زیر است: -37-10

 

 

 

  

       1401سال 

 

مانده ابتدای 

 سال

شناسایی شده 

در صورت سود 

 و زیان

شناسایی شده 

در سایر اقالم 

سود و زیان 

 جامع

تحصیل/ 

 - واگذاری

مانده پایان 

 سال

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال ریالمیلیون  میلیون ریال 

       ی( مالیات انتقالی مربوط به:ها بدهیها ) دارایی
 0 0 0 0 (4ر500) 4ر500 بابت استهالک  -دارایی ثابت مشهود

 0 0 0 0 (4ر500) 4ر500 

       1400سال 

 

مانده ابتدای 

 سال

شناسایی شده 

در صورت سود 

 و زیان

شناسایی شده 

در سایر اقالم 

سود و زیان 

 جامع

تحصیل/ 

 - واگذاری

مانده پایان 

 سال

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 

       ی( مالیات انتقالی مربوط به:ها بدهیها ) دارایی
 4ر500 0 0 0 2ر250 2ر250 بابت استهالک  -دارایی ثابت مشهود

 4ر500 0 0 0 2ر250 2ر250 



 

 
 53 از 17 صفحه

، (IAS 12مالیات بر درآمد ) 35مندرج در این راهنما توسط دکتر محسن قاسمی به منظور استفاده در ویدئوهای آموزشی استاندارد حسابداری  ادداشتها و هایالیتهایی
 دان است.من درج شده است. نسخه اصلی و بدون یادداشت راهنما در وبگاه سازمان بورس و اوراق بهادار در دسترس عالقهمحصول آکادمی آموزشی محسن قاسمی، 

 
mohsen-ghasemi.com 

 .ها    کاهش ارزش داراییدو(    
کننده مواد غذایی است، دارای مانده موجودی کاال به مبلغ دفتری تولید)پذیرفته شده در بورس( که آسمان شرکت  -1-1مثال 

میلیون ریال  390ر000بوده و به مبلغ ، موجودی مذکور دارای کاهش ارزش 1399ایان سال میلیون ریال است که در پ 500ر000

با توجه به اینكه سازمان امور  .]میلیون ریال زیان کاهش ارزش موجودیها  110.000 [ های مالی ارائه شده استدر صورت

آورد، بنابراین مبنای حسابداری موجودی مذکور مالیاتی کاهش ارزش موجودی را به عنوان هزینه غیر قابل قبول به حساب می

کمتر از مبنای دارایی چون مبلغ دفتری [ میلیون ریال است 500ر000موجودی  میلیون ریال است و مبنای مالیاتی 390ر000

های مالی مربوط به تفاوت مالیاتی ایجاد شده و ثبت حسابداری و صورت .]شود ارایی مالیات انتقالی شناسایی دباید مالیاتی است؛ 

 است:آن به شرح ذیل 

 1399سال 

 صورت سود و زیان:
  

  1399سال 
 

  
  میلیون ریال

 
     عملیات در حال تداوم

 درآمدهای عملیاتی
 

  1ر200ر000
 

 بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
 

  (500ر000)
 

 سود ناخالص
 

  700ر000
 

 هاى فروش، اداری و عمومی هزینه
 

  (50ر000)
 

 سود عملیاتی
 

  650ر000
 

 های مالی هزینه
 

  (10ر000)
 

 هاى غیرعملیاتى سایر درآمدها و هزینه
 

  30ر000
 

 سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
 

  670ر000
 

 هزینه مالیات بر درآمد
 

  (150ر750)
 

 سود خالص عملیات در حال تداوم
 

  519ر250
 

     عملیات متوقف شده

   0  سود عملیات متوقف شده

   519ر250  سود خالص

  
 

( = مالیات پرداختنی670ر000+  110ر000% * )22.5=  175ر500  
 750ر24 = 22.5% * 000ر110 = دارایی مالیات انتقالی

هزینه مالیات بر درآمد=  175ر500 - 24ر750 = 150ر750  

 ثبت حسابداری:
 

 )میلیون ریال( بستانکار )میلیون ریال( بدهکار شرح

  150ر750 هزینه مالیات بر درآمد

  24ر750 دارایی مالیات انتقالی

 175ر500  مالیات پرداختنی
 



 

 
 53 از 18 صفحه

، (IAS 12مالیات بر درآمد ) 35مندرج در این راهنما توسط دکتر محسن قاسمی به منظور استفاده در ویدئوهای آموزشی استاندارد حسابداری  ادداشتها و هایالیتهایی
 دان است.من درج شده است. نسخه اصلی و بدون یادداشت راهنما در وبگاه سازمان بورس و اوراق بهادار در دسترس عالقهمحصول آکادمی آموزشی محسن قاسمی، 

 
mohsen-ghasemi.com 

 صورت وضعیت مالی
 

 29/12/1399 
 

  میلیون ریال 

   ها دارایی

   های غیرجاری دارایی

  .......... های ثابت مشهود دارایی
  .......... های نامشهود دارایی

  .......... های بلندمدت گذاری سرمایه
  .......... بلندمدت های دریافتنی

  24ر750 های مالیات انتقالیدارایی
  .......... ها سایر دارایی

  .......... های غیرجاری جمع دارایی

   

   

   

 29/12/1399  

  میلیون ریال 

   های جاری بدهی

  .......... ها های تجاری و سایر پرداختنی پرداختنی
  175ر500 مالیات پرداختنی

  .......... سود سهام پرداختنی
  .......... تسهیالت مالی

  .......... ها دریافت پیش

  .......... های جاری جمع بدهی

  .......... ها جمع بدهی

   

 



 

 
 53 از 19 صفحه

، (IAS 12مالیات بر درآمد ) 35مندرج در این راهنما توسط دکتر محسن قاسمی به منظور استفاده در ویدئوهای آموزشی استاندارد حسابداری  ادداشتها و هایالیتهایی
 دان است.من درج شده است. نسخه اصلی و بدون یادداشت راهنما در وبگاه سازمان بورس و اوراق بهادار در دسترس عالقهمحصول آکادمی آموزشی محسن قاسمی، 

 
mohsen-ghasemi.com 

 های مالی:های توضیحی صورتیادداشت
 اجزای اصلی هزینه مالیات بر درآمد به شرح زیر است: -37-7

 سود و زیان:صورت مالیات مربوط به 
 

  عملیات در حال تداوم
 1399 
 میلیون ریال 

 175ر500  مالیات جاری
 (24ر750) ی های موقت مربوط به ایجاد تفاوت (انتقالی مالیات)درآمد 

 150ر750 هزینه مالیات بر درامد جاری
 0 های قبلسال مالیات

 150ر750 مالیات بر درآمد عملیات در حال تداوم
 

 صورت تطبیق هزینه مالیات بر درآمد و حاصل ضرب سود حسابداری در نرخ)های( مالیات قابل اعمال به شرح زیر است: -37-8
 

 1399 

 میلیون ریال 
 670ر000 سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

 0 سود )زیان( عملیات متوقف شده قبل از مالیات

 670ر000 سود حسابداری قبل از مالیات

 150ر750 درصد  5/22هزینه مالیات بر درآمد محاسبه شده با نرخ مالیات قابل اعمال 
 0 عملیات در حال تداوم قبل هایسال جاری مالیات
 0 عملیات متوقف شده قبل هایسال جاری مالیات

  اثر درآمدهای معاف از مالیات:
- 0 

  های غیر قابل کسر برای مقاصد مالیاتی: اثر هزینه
- 0 

 150ر750 درصد  5/22هزینه مالیات بر درآمد محاسبه شده با میانگین نرخ موثر مالیات 

 150ر750 هزینه مالیات بر درآمد عملیات در حال تداوم

 0 هزینه مالیات بر درآمد/اثر مالیاتی عملیات متوقف شده
 

 

 های موقتی به شرح زیر است: مالیات انتقالی مربوط به تفاوت -37-9
 

 
 صورت وضعیت مالی 
دارایی مالیات  

 انتقالی

بدهی مالیات 

 خالص انتقالی

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 

 24ر750 0 24ر750 بابت کاهش ارزش -موجودی کاال

 24ر750 0 24ر750 

 



 

 
 53 از 20 صفحه

، (IAS 12مالیات بر درآمد ) 35مندرج در این راهنما توسط دکتر محسن قاسمی به منظور استفاده در ویدئوهای آموزشی استاندارد حسابداری  ادداشتها و هایالیتهایی
 دان است.من درج شده است. نسخه اصلی و بدون یادداشت راهنما در وبگاه سازمان بورس و اوراق بهادار در دسترس عالقهمحصول آکادمی آموزشی محسن قاسمی، 

 
mohsen-ghasemi.com 

 گردش حساب مالیات انتقالی به شرح زیر است: -37-10
 

 

  

       1399سال 

 

مانده ابتدای 

 سال

شناسایی شده 

در صورت سود 

 و زیان

شناسایی شده 

در سایر اقالم 

سود و زیان 

 جامع

تحصیل/ 

 - واگذاری

مانده پایان 

 سال

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 

       ی( مالیات انتقالی مربوط به:ها بدهیها ) دارایی
 24ر750 0 0 0 24ر750 0 بابت کاهش ارزش –موجودی کاال 

 24ر750 0 0 0 24ر750 0 
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، (IAS 12مالیات بر درآمد ) 35مندرج در این راهنما توسط دکتر محسن قاسمی به منظور استفاده در ویدئوهای آموزشی استاندارد حسابداری  ادداشتها و هایالیتهایی
 دان است.من درج شده است. نسخه اصلی و بدون یادداشت راهنما در وبگاه سازمان بورس و اوراق بهادار در دسترس عالقهمحصول آکادمی آموزشی محسن قاسمی، 

 
mohsen-ghasemi.com 

 .کاهش ارزش موجودیها     -1-2مثال    
مبلغ دفتری:  –میلیون ریال 500.000شده:  بهای تمام [چهل درصد از موجودی کاالی مذکور در مثال قبل  1400در سال 

فروش رفته است. با توجه به اینكه مبنای حسابداری موجودی کاال  میلیون ریال به 300ر000به مبلغ  ]میلیون ریال 390.000

میلیون ریال است، در  144ر000درصد از موجودی مذکور  40حاصل از فروش  سودبنابراین  ،میلیون ریال است 390ر000

درصد از این  40از فروش سود حاصل  لذا ،ریال است 500ر000که با توجه به اینكه مبنای مالیاتی موجودی مذکور صورتی

ن ریال است. با توجه به موارد مذکور، برخی از تفاوت های انتقالی ایجاد لیومی 100ر000 ،موجودی از نظر سازمان امور مالیاتی

 های مالی به شرح ذیل است:شود. ثبت حسابداری و صورتشده در سال قبل برگشت می

 

 1400سال 

 صورت سود و زیان:
 

  
سال 
1400 

سال 
1399 

 
 

  
      عملیات در حال تداوم   میلیون ریال میلیون ریال

 سود ناخالص   (500ر000) (700ر000)  بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی   1ر200ر000 1ر600ر000  درآمدهای عملیاتی
 

 سود عملیاتی   (50ر000) (50ر000)  هاى فروش، اداری و عمومی هزینه   700ر000 900ر000
 

 سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات   30ر000 60ر000  هاى غیرعملیاتى سایر درآمدها و هزینه   (10ر000) (30ر000)  های مالی هزینه   650ر000 850ر000
 

 هزینه مالیات بر درآمد   670ر000 880ر000
 

  (150ر750) (198ر000)
 سود خالص عملیات در حال تداوم 

 
      عملیات متوقف شده   519ر250 682ر000

   0 0  سود عملیات متوقف شده
   519ر250 682ر000  سود خالص

  
 

( = مالیات پرداختنی880ر000 -( 144ر000 - 100ر000% * )22.5=  188ر100  
 900ر9 = 22.5% * )000ر100 - 000ر144( = برگشت دارایی مالیات انتقالی

1400مالیات بر درآمد سال = هزینه  188ر100+  9ر900=  198ر000  
 

 

 ثبت حسابداری:
 

 )میلیون ریال( بستانکار )میلیون ریال( بدهکار شرح

  198ر000 هزینه مالیات بر درآمد

 9ر900  دارایی مالیات انتقالی

 188ر100  مالیات پرداختنی

 

 :حسابداریمحاسبات مبنای 

 
 رفته:شده کاالی فروشبهای تمام

156.000  =40 %× 390.000  
 

 سود فروش:
144.000  =156.000 – 300.000  

 محاسبات مبنای مالیاتی:

 
 رفته:شده کاالی فروشبهای تمام

200.000  =40 %× 500.000  
 

 سود فروش:
100.000  =200.000 – 300.000  

% از دارایی 40معادل 
مالیات انتقالی 

 شده در سال قبل:شناسایی
9.900  =40 %× 24.750 



 

 
 53 از 22 صفحه

، (IAS 12مالیات بر درآمد ) 35مندرج در این راهنما توسط دکتر محسن قاسمی به منظور استفاده در ویدئوهای آموزشی استاندارد حسابداری  ادداشتها و هایالیتهایی
 دان است.من درج شده است. نسخه اصلی و بدون یادداشت راهنما در وبگاه سازمان بورس و اوراق بهادار در دسترس عالقهمحصول آکادمی آموزشی محسن قاسمی، 

 
mohsen-ghasemi.com 

 صورت وضعیت مالی:
 

 29/12/1400 29/12/1399 
 

  میلیون ریال میلیون ریال 
    ها دارایی

    های غیرجاری دارایی
  .......... .......... های ثابت مشهود دارایی
  .......... .......... های نامشهود دارایی

  .......... .......... های بلندمدت گذاری سرمایه
  .......... .......... های بلندمدت دریافتنی

  24ر750 14ر850 های مالیات انتقالیدارایی
  .......... .......... ها سایر دارایی

  .......... .......... های غیرجاری جمع دارایی
    
    

    
 29/12/1400 29/12/1399  
  میلیون ریال میلیون ریال 

    های جاری بدهی

  .......... .......... ها های تجاری و سایر پرداختنی پرداختنی
  175ر500 363ر600 مالیات پرداختنی

  .......... .......... سود سهام پرداختنی
  .......... .......... تسهیالت مالی

  .......... .......... ها دریافت پیش
  .......... .......... های جاری جمع بدهی
  .......... .......... ها جمع بدهی

    

 



 

 
 53 از 23 صفحه

، (IAS 12مالیات بر درآمد ) 35مندرج در این راهنما توسط دکتر محسن قاسمی به منظور استفاده در ویدئوهای آموزشی استاندارد حسابداری  ادداشتها و هایالیتهایی
 دان است.من درج شده است. نسخه اصلی و بدون یادداشت راهنما در وبگاه سازمان بورس و اوراق بهادار در دسترس عالقهمحصول آکادمی آموزشی محسن قاسمی، 

 
mohsen-ghasemi.com 

 های مالی:های توضیحی صورتیادداشت
 اجزای اصلی هزینه مالیات بر درآمد به شرح زیر است: -37-7

 صورت سود و زیان:مالیات مربوط به 

 
   عملیات در حال تداوم

 1400 1399 
 میلیون ریال میلیون ریال 

 175ر500 188ر100  مالیات جاری
 (24ر750) 0 دارایی مالیات انتقالی مربوط به ایجاد  (انتقالی مالیات)درآمد 

 0 9ر900 هزینه مالیات انتقالی مربوط به برگشت دارایی مالیات انتقالی 

 150ر750 198ر000 هزینه مالیات بر درآمد سال جاری
 0 0 قبل هایسال مالیات

 150ر750 198ر000 مالیات بر درآمد عملیات در حال تداوم
 

 صورت تطبیق هزینه مالیات بر درآمد و حاصل ضرب سود حسابداری در نرخ)های( مالیات قابل اعمال به شرح زیر است: -37-8
 

 1400 1399 

 میلیون ریال میلیون ریال 
 670ر000 880ر000 سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
 0 0 مالیاتسود )زیان( عملیات متوقف شده قبل از 

 670ر000 880ر000 سود حسابداری قبل از مالیات

 150ر750 198ر000 درصد  5/22هزینه مالیات بر درآمد محاسبه شده با نرخ مالیات قابل اعمال 
 0 0 عملیات در حال تداوم قبل هایسال جاری مالیات
 0 0 عملیات متوقف شده قبل هایسال جاری مالیات

   از مالیات:اثر درآمدهای معاف 
- 0 0 

   های غیر قابل کسر برای مقاصد مالیاتی: اثر هزینه
- 0 0 

 150ر750 198ر000 درصد  5/22هزینه مالیات بر درآمد محاسبه شده با میانگین نرخ موثر مالیات 

 150ر750 198ر000 هزینه مالیات بر درآمد عملیات در حال تداوم

 0 0 مالیاتی عملیات متوقف شدههزینه مالیات بر درآمد/اثر 

 
 های موقتی به شرح زیر است: مالیات انتقالی مربوط به تفاوت -37-9

 

 صورت وضعیت مالی 
 1400 1399 

دارایی مالیات  

 انتقالی

بدهی مالیات 

 خالص انتقالی

دارایی مالیات 

 انتقالی

بدهی مالیات 

 خالص انتقالی

 میلیون ریال میلیون ریال ریالمیلیون  میلیون ریال میلیون ریال  

 24ر750 0 24ر750 14ر850 0 14ر850 بابت کاهش ارزش -موجودی کاال

 24ر750 0 24ر750 14ر850 0 14ر850 
14.850  =9.900 – 24.750 

گردش  10-37در یادداشت 
 این حساب ارائه شده است
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 گردش حساب مالیات انتقالی به شرح زیر است: -37-10

 

 

  

       1400سال 

 

مانده ابتدای 

 سال

شناسایی شده 

در صورت سود 

 و زیان

شناسایی شده 

در سایر اقالم 

سود و زیان 

 جامع

تحصیل/ 

 - واگذاری

مانده پایان 

 سال

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 

       ی( مالیات انتقالی مربوط به:ها بدهیها ) دارایی
 14ر850 0 0 0 (9ر900) 24ر750 بابت کاهش ارزش –موجودی کاال 

 14ر850 0 0 0 (9ر900) 24ر750 

       1399سال 

 

مانده ابتدای 

 سال

شناسایی شده 

در صورت سود 

 و زیان

شناسایی شده 

در سایر اقالم 

سود و زیان 

 جامع

تحصیل/ 

 - واگذاری

مانده پایان 

 سال

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 

       ی( مالیات انتقالی مربوط به:ها بدهیها ) دارایی
 24ر750 0 0 0 24ر750 0 بابت کاهش ارزش –موجودی کاال 

 24ر750 0 0 0 24ر750 0 
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 .     هزینه مرخصی استفاده نشده کارکنانسه(   
های به این صورت است که مرخصی استفاده نشده کارکنان خود را در پایان سال)پذیرفته شده در بورس(  خورشیدبرنامه شرکت 

های استفاده نشده را به کارکنان خدمت پرداخت نكرده و در زمان ترک شرکت و زمان بازنشستگی به طور یكجا مانده مرخصی
 کند.ها منظور میدر حسابی استفاده نشده را مرخص ذخیرهکند. بنابراین شرکت در پایان هر سال پرداخت می

ثبت . کارکنان شروع به فعالیت نموده است نفر 100ر000با  1399در سال  خورشید شرکتشود  ضفر :1-1مثال 

روز  8ذیل است )با فرض اینكه مرخصی استفاده نشده هر فرد به شرح  مرخصی استفاده نشده کارکنان آن، خصوصحسابداری در 
 ریال است(: 3ر000ر000به مبلغ 

 

 )میلیون ریال( بستانکار )میلیون ریال( بدهکار شرح

  300ر000 مرخصی استفاده نشده -هزینه حقوق

 300ر000  استفاده نشدهمرخصی  -های پرداختنیحساب
 

مربوط به ذخیره حقوق ایام  هزینه" ]سازمان امور مالیاتی کشور[ 30/10/1398مورخ  91/98/200ماره مطابق با بخشنامه ش
های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قانون مالیات 148و  147بینی در مواد مرخصی استفاده نشده با توجه به عدم پیش

ده ما 2بگیر( به استناد ماده قابل پذیرش نخواهد بود، لیكن هزینه مذکور در زمان پرداخت و یا تخصیص )بستانكار نمودن حقوق
 "شود.های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میقانون مالیات 148

 
میلیون  300ر000، استفاده نشدهمرخصی  -های پرداختنیمبنای حسابداری حساب 1399در سال بنابراین با توجه به موارد فوق، 

مبنای حسابداری، تفاوت  ونای مالیاتی به تفاوت بین مببا توجه مذکور، صفر است و بنابراین  بدهیریال است و مبنای مالیاتی 
سال این کاهنده مالیات در وجود آمده و با توجه به بیشتر بودن مبنای حسابداری بدهی مذکور، تفاوت مالیاتی مذکور به مالیاتی 

مالیاتی آن است؛ دارایی مالیات چون مبلغ دفتری بدهی بیشتر از مبنای [ آیددارایی مالیات انتقالی به وجود میبنابراین و  است
 کنند.های مربوط به عملیات متوقف شده فعالیت مینفر از کارکنان در قسمت 10ر000، 1399در سال  .]شود انتقالی ایجاد می

و صورت سود و زیان و ثبت حسابداری آن میلیون ریال است.  150ر000شود سود عملیات متوقف شده، همچنین فرض می
 به شرح ذیل است.های توضیحی مالی و یادداشتصورت وضعیت 

 1399سال 
 صورت سود و زیان:

  
  1399سال 

 
  

     عملیات در حال تداوم   میلیون ریال
  بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی   2ر000ر000  درآمدهای عملیاتی

  (800ر000)
 

 سود ناخالص
 

   1ر200ر000
     

 سود عملیاتی
 

    700ر000
   (10ر000)  های مالی هزینه

  هاى غیرعملیاتى سایر درآمدها و هزینه
    20ر000

 سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
 

   710ر000
 هزینه مالیات بر درآمد

 
  (159ر750)

 
 سود خالص عملیات در حال تداوم

 
   550ر250

     عملیات متوقف شده
   116ر250  سود خالص عملیات متوقف شده

   666ر500  سود خالص
   

 

( = مالیات پرداختنی710ر000+  150ر000+  300ر000% * )22.5=  261ر000  
 500ر67 = 22.5% * 000ر300 = دارایی مالیات انتقالی

عملیات در حال تداوم هزینه مالیات بر درآمد=  261ر000 - 67ر500 -( 150ر000*  22.5)% = 159ر750  
خالص عملیات متوقف شده= سود  150ر000 -( 150ر000*  22.5%= ) 116ر250  

 الفمر

 نشده کارکنان      استفاده یمرخص نهیهز

 نشده کارکنان      استفاده یمرخص نهیهز

 قبل از مالیاتسود عملیات در حال تداوم 

 م.ر. 710.000

 :شدهسود عملیات متوقف

 م.ر 150.000

 :نشده کارکناناستفاده یمرخص نهیهز

 م.ر. 300.000
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 ثبت حسابداری:
 )میلیون ریال( بستانکار )میلیون ریال( بدهکار شرح

  193ر500 بر درآمد هزینه مالیات

  67ر500 دارایی مالیات انتقالی

 261ر000  مالیات پرداختنی

 

  صورت وضعیت مالی:
 29/12/1399  

  میلیون ریال 

   ها دارایی

   های غیرجاری دارایی

  .......... های ثابت مشهود دارایی
  .......... های نامشهود دارایی

  .......... های بلندمدت گذاری سرمایه
  .......... های بلندمدت دریافتنی

  67ر500 های مالیات انتقالیدارایی
  .......... ها سایر دارایی

  .......... های غیرجاری جمع دارایی

   

   

   

 29/12/1399  

  میلیون ریال 

   های جاری بدهی

  .......... ها های تجاری و سایر پرداختنی پرداختنی
  261ر000 مالیات پرداختنی

  .......... سود سهام پرداختنی
  .......... تسهیالت مالی

  .......... ها دریافت پیش

  .......... های جاری جمع بدهی

  .......... ها جمع بدهی
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 های مالی:های توضیحی صورتیادداشت
 :اجزای اصلی هزینه مالیات بر درآمد به شرح زیر است -37-7

 صورت سود و زیان:مالیات مربوط به 
    :عملیات در حال تداوم

 1399 
 میلیون ریال 

 220ر500  مالیات جاری
 (60ر750) دارایی مالیات انتقالیمربوط به ایجاد  (انتقالی مالیات)درآمد 

 159ر750 
 0 قبل های سال مالیات

 159ر750 تداوممالیات بر درآمد عملیات در حال 

  
  متوقف شده:عملیات 

 40ر500  مالیات جاری
 (6ر750) دارایی مالیات انتقالیمربوط به ایجاد  (انتقالی مالیات)درآمد 

 33ر750 متوقف شدهعملیات مالیات بر درآمد 
 

 صورت تطبیق هزینه مالیات بر درآمد و حاصل ضرب سود حسابداری در نرخ)های( مالیات قابل اعمال به شرح زیر است: -37-8
 1399 

 میلیون ریال 
 710ر000 سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
 150ر000 مالیاتسود )زیان( عملیات متوقف شده قبل از 

 860ر000 سود حسابداری قبل از مالیات

 193ر500 درصد  5/22هزینه مالیات بر درآمد محاسبه شده با نرخ مالیات قابل اعمال 
 0 عملیات در حال تداوم قبل هایسال جاری مالیات
 0 متوقف شدهعملیات  قبل هایسال جاری مالیات

  اثر درآمدهای معاف از مالیات:
- 0 

  های غیر قابل کسر برای مقاصد مالیاتی: اثر هزینه
- 0 

نرخ موثر مالیات میانگین هزینه مالیات بر درآمد محاسبه شده با 

 193ر500 درصد  5/22

 159ر750 هزینه مالیات بر درآمد عملیات در حال تداوم

 33ر750 هزینه مالیات بر درآمد/اثر مالیاتی عملیات متوقف شده
 
 
 
 
 
 
 

  

 % از دارایی مالیات انتقالی90معادل 
نفر کارکنان 100.000نفر از  90.000) 

 :شاغل در عملیات در حال تداوم(
60.750  =90 %× 67.500 

 % از دارایی مالیات انتقالی10معادل 
نفر کارکنان 100.000نفر از  10.000) 

 :شده(شاغل در عملیات متوقف
6.750  =10 %× 67.500 
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 های موقتی به شرح زیر است: مالیات انتقالی مربوط به تفاوت -37-9
 
 صورت وضعیت مالی 

دارایی مالیات  

 انتقالی

بدهی مالیات 

 خالص انتقالی
 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 

 67ر500 0 67ر500 مرخصی استفاده نشده کارکنانبابت  -های پرداختنیحساب

 67ر500 0 67ر500 
 
 

 گردش حساب مالیات انتقالی به شرح زیر است: -37-10
 
 

 
 
 

  

       1399سال 

 

مانده ابتدای 

 سال

شناسایی شده 

در صورت سود 

 و زیان

شناسایی شده 

در سایر اقالم 

سود و زیان 

 جامع

تحصیل/ 

 - واگذاری

مانده پایان 

 سال

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 

       ی( مالیات انتقالی مربوط به:ها بدهیها ) دارایی
 67ر500 0 0 0 67ر500 0 بابت مرخصی استفاده نشده کارکنان  -های پرداختنیحساب

 67ر500 0 0 0 67ر500 0 
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در قسمت که شرکت الف نفر از کارکنان  03ر000، 1400در پایان سال با در نظر گرفتن مفروضات مثال قبل،   :1-2مثال 

     اند، شرکت را ترک نموده ودر استخدام شرکت بوده 1399از ابتدای سال کردند و عملیات در حال تداوم شرکت فعالیت می
نیز هزینه مرخصی منظور شده  1400در سال  های استفاده نشده به ایشان پرداخت شد.های کارکنان بابت مرخصیمانده حساب

، عملیات 1400با توجه به اینكه در سال  .از مانده مرخصی سال پیش نیز استفاده نشده استو  ها مانند سال پیش استدر حساب
نیز به بخش عملیات در حال تداوم انتقال  ]نفر 10.000 [با قسمت عملیات متوقف شده برچیده شد، کلیه کارکنان مربوطه  مرتبط
 اند.یافته

 

1400 
  صورت سود و زیان:

 

  
  1399سال  1400سال 

 
  

  میلیون ریال میلیون ریال
 

      عملیات در حال تداوم

 درآمدهای عملیاتی
 

  2ر000ر000 1ر900ر000
 

 بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
 

  (800ر000) (600ر000)
 

 سود ناخالص
 

  1ر200ر000 1ر300ر000
 

 هاى فروش، اداری و عمومی هزینه
 

  (500ر000) (600ر000)
 

 سود عملیاتی
 

   700ر000 700ر000
 

 های مالی هزینه
 

  (10ر000) (10ر000)
 

 غیرعملیاتىهاى  سایر درآمدها و هزینه
 

   20ر000 310ر000
 

 سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
 

  710ر000 1ر000ر000
 

 هزینه مالیات بر درآمد
 

  (159ر750) (225ر000)
 

 سود خالص عملیات در حال تداوم
 

   550ر250 775ر000

      عملیات متوقف شده

   116ر250 0  سود خالص عملیات متوقف شده

   666ر500 775ر000  سود خالص

   
 

 

 000ر252 = 22.5% *)000ر210 + 000ر90 - 000ر000ر1( = مالیات پرداختنی

1400هزینه مالیات بر درآمد سال =  252ر000 - 47ر250+  20ر250=  225ر000  

 

 ثبت حسابداری:
 

 )میلیون ریال( بستانکار )میلیون ریال( بدهکار شرح

  225ر000 هزینه مالیات بر درآمد

  47ر250 دارایی مالیات انتقالی

 20ر250  دارایی مالیات انتقالی
 252ر000  مالیات پرداختنی

 250ر47 = 22.5% * ))000ر100 /000ر70( * 000ر300( = دارایی مالیات انتقالی )بابت هزینه مرخصی 000ر70 نفر کارکنان باقیمانده در شرکت(
مالیات انتقالی برگشت دارایی=  90ر000 * %22.5=  20ر250   

  

 تداومکار کارکنان ترک

 متوقف به تداومکارکنان 

 میلیون ریال3هر نفر 

 میلیون ریال 90.000مجموعا 

 میلیون ریال3هر نفر 

 میلیون ریال 30.000مجموعا 

 مربوط به 1399مرخصی سال هزینه 
 هزارنفری که شرکت را ترک کردند )از تداوم(30

 1400سال نشده( )پرداختهزینه مرخصی 
 )تداوم(  شاغلهزارنفر 70مربوط به 

 است  1.000.000 ×% 22.5=  225.000در واقع 
 هزار نفر شاغل )تداوم( 70مربوط به  1400م.ر. مالیات انتقالی سال 47.250

کرده  هزارنفر ترک30مربوط به  1399م.ر. مالیات انتقالی سال 20.250
 )تداوم(
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 ]به صورت خالص: [یا 
 )میلیون ریال( بستانکار )میلیون ریال( بدهکار شرح

  225ر000 هزینه مالیات بر درآمد

  27ر000 دارایی مالیات انتقالی

 252ر000  مالیات پرداختنی

 
 صورت وضعیت مالی:

 

 29/12/1400 29/12/1399  

  میلیون ریال میلیون ریال 

    ها دارایی

    های غیرجاری دارایی

  .......... .......... های ثابت مشهود دارایی
  .......... .......... های نامشهود دارایی

  .......... .......... های بلندمدت گذاری سرمایه
  .......... .......... های بلندمدت دریافتنی

  67ر500 94ر500 های مالیات انتقالیدارایی
  .......... .......... ها سایر دارایی

  .......... .......... های غیرجاری جمع دارایی

    
 

    

 29/12/1400 29/12/1399  

  میلیون ریال میلیون ریال 

    های جاری بدهی
  .......... .......... ها های تجاری و سایر پرداختنی پرداختنی

  261ر000 513ر000 مالیات پرداختنی
  .......... .......... سود سهام پرداختنی

  .......... .......... تسهیالت مالی
  .......... .......... ها دریافت پیش

  .......... .......... های جاری جمع بدهی

  .......... .......... ها جمع بدهی
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 های مالی:های توضیحی صورتیادداشت
 اجزای اصلی هزینه مالیات بر درآمد به شرح زیر است: -37-7

 صورت سود و زیان:مالیات مربوط به 
 

   :حال تداوم عملیات در
 1400 1399 
 میلیون ریال میلیون ریال 

 220ر500 252ر000  مالیات جاری
 (60ر750) (47ر250) دارایی مالیات انتقالی مربوط به ایجاد  (انتقالی مالیات)درآمد 
 0 20ر250 دارایی مالیات انتقالی  برگشتانتقالی مربوط به  مالیاتهزینه 

 159ر750 225ر000 سال جاریهزینه مالیات بر درآمد 
 0 0 قبل های سال مالیات

 159ر750 225ر000 مالیات بر درآمد عملیات در حال تداوم

   
   متوقف شده:عملیات 

 40ر500 0  مالیات جاری
 (6ر750) 0 دارایی مالیات انتقالیمربوط به ایجاد  (انتقالی مالیات)درآمد 

 33ر750 0 متوقف شدهعملیات مالیات بر درآمد 
 

 صورت تطبیق هزینه مالیات بر درآمد و حاصل ضرب سود حسابداری در نرخ)های( مالیات قابل اعمال به شرح زیر است: -37-8
 

 1400 1399 

 میلیون ریال میلیون ریال 
 710ر000 1ر000ر000 سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

 150ر000 0 سود )زیان( عملیات متوقف شده قبل از مالیات

 860ر000 1ر000ر000 سود حسابداری قبل از مالیات

 193ر500 225ر000 درصد  5/22هزینه مالیات بر درآمد محاسبه شده با نرخ مالیات قابل اعمال 
 0 0 عملیات در حال تداوم قبل هایسال جاری مالیات
 0 0 متوقف شدهعملیات  قبل هایسال جاری مالیات

   از مالیات: اثر درآمدهای معاف
- 0 0 

   های غیر قابل کسر برای مقاصد مالیاتی: اثر هزینه
- 0 0 

 193ر500 225ر000 درصد  5/22هزینه مالیات بر درآمد محاسبه شده با میانگین نرخ موثر مالیات 

 159ر750 225ر000 هزینه مالیات بر درآمد عملیات در حال تداوم

 33ر750 0 مالیاتی عملیات متوقف شدههزینه مالیات بر درآمد/اثر 
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  های موقتی به شرح زیر است: مالیات انتقالی مربوط به تفاوت -37-9

 

 

 

 

 

 
 

      
 صورت وضعیت مالی 

 1400 1399 

دارایی مالیات  

 انتقالی

بدهی مالیات 

 خالص انتقالی

دارایی مالیات 

 انتقالی

بدهی مالیات 

 خالص انتقالی

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 

 60ر750 0 60ر750 94ر500 0 94ر500 مرخصی استفاده نشده کارکنان بابت  -های پرداختنیحساب

 60ر750 0 60ر750 94ر500 0 94ر500 
 
 

 گردش حساب مالیات انتقالی به شرح زیر است: -37-10
 

 

 
  

       1400سال 

 

مانده ابتدای 

 سال

شناسایی شده 

در صورت سود 

 و زیان

شناسایی شده 

در سایر اقالم 

سود و زیان 

 جامع

تحصیل/ 

 - واگذاری

مانده پایان 

 سال

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 

       ی( مالیات انتقالی مربوط به:ها بدهیها ) دارایی
 94ر500 0 0 0 27ر000 67ر500 بابت مرخصی استفاده نشده کارکنان  -های پرداختنیحساب

 94ر500 0 0 0 27ر000 67ر500 

       1399سال 

 

مانده ابتدای 

 سال

شناسایی شده 

در صورت سود 

 و زیان

شناسایی شده 

در سایر اقالم 

سود و زیان 

 جامع

تحصیل/ 

 - واگذاری

مانده پایان 

 سال

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 

       ی( مالیات انتقالی مربوط به:ها بدهیها ) دارایی
 67ر500 0 0 0 67ر500 0 بابت مرخصی استفاده نشده کارکنان  -های پرداختنیحساب

 67ر500 0 0 0 67ر500 0 

 

 دارایی مالیات انتقالی

67.500 
47.250 

20.250 

114.750 20.250 

 1400مانده ابتدای 

 1400هزارنفر شاغل در 70مالیات انتقالی 

94.500 

 1400ترک کار طی هزارنفر 30مالیات انتقالی 

مبلغ درست 
م.ر. است 67.500

 )تصحیح کنید(

 (47.250 – 20.250خالص است )
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های حسابمانده حساب  .شروع به فعالیت نموده است 1396از سال خورشید )پذیرفته شده در بورس(  شرکت :1-3مثال

طی این چند سال شرکت  در .میلیون ریال است 900ر000مبلغ  1399های استفاده نشده آن در ابتدای سال مرخصی -پرداختنی
هزینه  1399در سال را بكارگیرد.  «مدآمالیات بر در» 35استاندارد حسابداری  دبای 1399. شرکت در سال ه سودده بوده استارهمو

 1399های سال قبل نیز در طی سال میلیون ریال است و کارکنان از مانده مرخصی 300ر000مرخصی استفاده نشده کارکنان 
 های مالی به شرح ذیل است. و صورت در خصوص ذخیره مرخصی حسابداری های ثبتدر این صورت  اند.استفاده نكرده

شود و با توجه به االجراست و توسط شرکت بکارگرفته میالزم 1399از آنجایی که استاندارد جدید از ابتدای سال 
آمد، بنابراین در وجود میه شد، مالیات انتقالی ببکارگرفته می های پیش این استاندارد در سال کهدر صورتیاینکه 

 گذشته در دفاتر شرکت منظور گردد. با تسری به 35داری مربوط به بکارگیری استاندارد ابتدا باید ثبت حساب
 

1399 
 صورت سود و زیان:

 

 1399سال   
 )تجدید ارائه شده(

 1398سال 
 

 

  
   میلیون ریال میلیون ریال

      عملیات در حال تداوم
   2ر300ر000 2ر000ر000  درآمدهای عملیاتی

  درآمدهای عملیاتیبهای تمام شده 
  (900ر000) (800ر000)

 
 سود ناخالص

 
   1ر400ر000 1ر200ر000

  هاى فروش، اداری و عمومی هزینه
  (500ر000) (500ر000)

 
 سود عملیاتی

 
   (10ر000) (10ر000)  های مالی هزینه   900ر000  700ر000

  هاى غیرعملیاتى سایر درآمدها و هزینه
  -  20ر000

 
 عملیات در حال تداوم قبل از مالیاتسود 

 
   890ر000 710ر000

 هزینه مالیات بر درآمد
 

  (200ر250) (159ر750)
 

 سود خالص عملیات در حال تداوم
 

  689ر750 550ر250
 

      عملیات متوقف شده
   . 116ر250  سود خالص عملیات متوقف شده

   689ر750 666ر500  سود خالص
1398هزینه مالیات بر درآمد سال =  890ر000*  %22.5 = 200ر250    

 

( = مالیات پرداختنی710ر000+  150ر000+  300ر000% *)22.5=  261ر000  
 500ر67 = 22.5% * 000ر300 = دارایی مالیات انتقالی
 500ر193 = 500ر67 - 000ر261 = هزینه مالیات بر درآمد سال 1399

1399حال تداوم سال مالیات پرداختنی عملیات در (= 710ر000 + (300ر000( * 90ر000/  100ر000)))% *22.5=  220ر500  
1399هزینه مالیات عملیات در حال تداوم سال  220ر500 -( 67ر500( * 90ر000/  100ر000)) = 159ر750  

 

 

 ثبت حسابداری:
 

 )میلیون ریال( بستانکار )میلیون ریال( بدهکار شرح

  202ر500 دارایی مالیات انتقالی

 202ر500  سود انباشته
دارایی مالیات انتقالی=  900ر000% * 22.5 = 202ر500  

 

   
  193ر500 هزینه مالیات بر درآمد

  67ر500 دارایی مالیات انتقالی

 261ر000  مالیات پرداختنی
  

 سود عملیات متوقف 150.000
 1399نشده هزینه مرخصی استفاده 300.000

اطالعات مثال در توجه داشته باشید، طبق 
صفحات قبل، تعداد کارکنان شرکت 

هزارنفر آنان در 10هزارنفر بود که 100
 عملیات متوقف مشغول بودند

تا  1396با توجه به اینکه مربوط به سالهای قبل )
 ( است، به سودانباشته منظور شده است1398
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 صورت وضعیت مالی:
 

 29/12/1399 

 شده()تجدید ارائه 

29/12/1398 

 )تجدید ارائه شده(

01/01/1398 
 

  میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 

     ها دارایی

     های غیرجاری دارایی

  .......... .......... .......... های ثابت مشهود دارایی
  .......... .......... .......... های نامشهود دارایی

  .......... .......... .......... بلندمدتهای  گذاری سرمایه
  .......... .......... .......... های بلندمدت دریافتنی

 702ر000 های مالیات انتقالیدارایی

] 22.5  %× 1.200.000[ 

 202ر500

] 22.5  %× 00.0009[ 

 135ر000

] 22.5  %× 600.000[ 

 

  .......... .......... .......... ها سایر دارایی

  .......... .......... .......... های غیرجاری جمع دارایی
     

 

     

 
29/12/1399 

 )تجدید ارائه شده(

29/12/1398 

 )تجدید ارائه شده(

01/01/1398 
 

     های جاری بدهی
  .......... .......... .......... ها های تجاری و سایر پرداختنی پرداختنی

  02 2671ر750 528ر750 پرداختنیمالیات 
  .......... .......... .......... سود سهام پرداختنی

  .......... .......... .......... تسهیالت مالی
  .......... .......... .......... ها دریافت پیش

  .......... .......... .......... های جاری جمع بدهی

  .......... .......... .......... ها جمع بدهی
     

  

                                                      
 ]است که به هزینه مالیات آن سال باید اضافه شود  1398نشده سال  میلیون ریال هزینه مرخصی استفاده 300.000میلیون ریال مالیات مربوط به  67.500 [ (200ر250+ 67ر500)  = 267ر1750

 پرداخت کرده است. 1398فرض شده شرکت بدهی مالیاتی خود را تا قبل از سال  2
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 های مالی:های توضیحی صورتیادداشت
 اجزای اصلی هزینه مالیات بر درآمد به شرح زیر است: -37-7

 صورت سود و زیان:مالیات مربوط به 
 

   عملیات در حال تداوم
 

1399 
 (تجدید ارائه شده)

1398 

 میلیون ریال میلیون ریال 
 267ر750 220ر500 مالیات جاری

 (67ر500) (60ر750) دارایی مالیات انتقالیمربوط به ایجاد  (درآمد مالیات انتقالی)

 200ر250 159ر750 هزینه مالیات بر درآمد سال جاری
 0 0 قبل های سال مالیات

 200ر250 159ر750 مالیات بر درآمد عملیات در حال تداوم

   

   عملیات متوقف شده
 0 40ر500 مالیات جاری

 0 (6ر750) دارایی مالیات انتقالیمربوط به ایجاد  (انتقالی مالیاتدرآمد )

 0 33ر750 مالیات بر درآمد عملیات متوقف شده
 

 صورت تطبیق هزینه مالیات بر درآمد و حاصل ضرب سود حسابداری در نرخ)های( مالیات قابل اعمال به شرح زیر است: -37-8
 

1399 
 (تجدید ارائه شده)

1398 
 میلیون ریال میلیون ریال 

 890ر000 710ر000 سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
 0 150ر000 سود )زیان( عملیات متوقف شده قبل از مالیات

 890ر000 860ر000 سود حسابداری قبل از مالیات

 200ر250 193ر500 درصد  5/22هزینه مالیات بر درآمد محاسبه شده با نرخ مالیات قابل اعمال 
 0 0 عملیات در حال تداوم قبل هایسال جاری مالیات
 0 0 متوقف شدهعملیات  قبل هایسال جاری مالیات

   اثر درآمدهای معاف از مالیات:
- 0 0 

   های غیر قابل کسر برای مقاصد مالیاتی: اثر هزینه
- 0 0 

 200ر250 193ر500 درصد  5/22هزینه مالیات بر درآمد محاسبه شده با میانگین نرخ موثر مالیات 

 200ر250 159ر750 هزینه مالیات بر درآمد عملیات در حال تداوم

 0 33ر750 هزینه مالیات بر درآمد/اثر مالیاتی عملیات متوقف شده
 

 به شرح زیر است:های موقتی  مالیات انتقالی مربوط به تفاوت -37-9
 

 صورت وضعیت مالی 
 (تجدید ارائه شده) 1398 1399 

دارایی مالیات  

 انتقالی

بدهی مالیات 

 خالص انتقالی

دارایی مالیات 

 انتقالی

بدهی مالیات 

 خالص انتقالی
 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال  

 202ر500 0 202ر500 270ر000 0 270ر000 استفاده نشده کارکنانمرخصی بابت  -های پرداختنیحساب

 202ر500 0 202ر500 270ر000 0 270ر000 
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  گردش حساب مالیات انتقالی به شرح زیر است: -37-11
 

 

 
 

 
  

       1399سال 

 

مانده ابتدای 

 سال

شناسایی شده 

در صورت سود 

 و زیان

شناسایی شده 

در سایر اقالم 

سود و زیان 

 جامع

تحصیل/ 

 - واگذاری

مانده پایان 

 سال

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 

       ی( مالیات انتقالی مربوط به:ها بدهیها ) دارایی
 270ر000 0 0 0 67ر500 202ر500 بابت مرخصی استفاده نشده کارکنان  -های پرداختنیحساب

 270ر000 0 0 0 67ر500 202ر500 

       1398سال 

 

مانده ابتدای 

 سال

شناسایی شده 

در صورت سود 

 و زیان

شناسایی شده 

در سایر اقالم 

سود و زیان 

 جامع

تحصیل/ 

 - واگذاری

مانده پایان 

 سال

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 

       ی( مالیات انتقالی مربوط به:ها بدهیها ) دارایی
 202ر500 0 0 0 67ر500 135ر000 بابت مرخصی استفاده نشده کارکنان  -های پرداختنیحساب

 202ر500 0 0 0 67ر500 135ر000 
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 .    هاتجدید ارزیابی داراییچهار(     
 میلیون 420ر000مبلغ دفتری آن خود را که  ثابت مشهوددارایی  1399سال  ابتدایشرکت الف )پذیرفته شده در فرابورس( در 

در ابتدای سال که  ییاز آنجا .ه استکرد ارزیابیمیلیون ریال تجدید  800ر000به مبلغ است  سال 5عمر مفید آن ریال است و 

میلیون  420ر000و مبنای مالیاتی  استمیلیون ریال  800ر000مبنای حسابداری دارایی مذکور ، تجدید ارزیابی شده استمالی 

به دلیل بیشتر بودن مبنای حسابداری دارایی از مبنای مالیاتی آن، ود آمده است. وجه ریال بوده بنابراین تفاوت مالیات انتقالی ب

از طرف دیگر با توجه به محاسبه هزینه . شودوجود آمده و بدهی مذکور طی عمر مفید دارایی برگشت میهبدهی مالیات انتقالی ب

امور  سازماناستهالک دارایی مزبور در دفاتر شرکت بر مبنای حسابداری و محاسبه هزینه استهالک بر مبنای مالیاتی توسط 

های تثبمالیاتی، هزینه استهالک بر مبنای حسابداری و مالیاتی متفاوت بوده که این تفاوت کاهنده بدهی مالیات انتقالی است. 

 های مالی شرکت الف در این خصوص به شرح ذیل است:حسابداری و صورت

 

 1399سال 
 صورت سود و زیان:

 
 

  
  1399سال 

 
  

   میلیون ریال
     عملیات در حال تداوم

   1ر300ر000  درآمدهای عملیاتی
  بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

  (500ر000)
 

 سود ناخالص
 

  800ر000
 

 هاى فروش، اداری و عمومی هزینه
 

  (50ر000)
 

 سود عملیاتی
 

   750ر000
   (10ر000)  های مالی هزینه

  هاى غیرعملیاتى سایر درآمدها و هزینه
  20ر000

 
 سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

 
   760ر000

 هزینه مالیات بر درآمد
 

  (171ر000)
 

 سود خالص عملیات در حال تداوم
 

  589ر000
 

     عملیات متوقف شده
   0  سود عملیات متوقف شده

   589ر000  سود خالص
  

 

= استهالک بر مبنای حسابداری 800ر000/  5=  160ر000  
= استهالک بر مبنای مالیاتی 420ر000 / 5=  84ر000  

( = مالیات پرداختنی760ر000+  76ر000% * )22.5=  188ر100  
= هزینه مالیات بر درآمد 188ر100 - 17ر100=  171ر000  

 

  ثبت حسابداری:
 

 )میلیون ریال( بستانکار )میلیون ریال( بدهکار شرح

  380ر000 دارایی

 380ر000  مازاد تجدید ارزیابی دارایی
= مازاد تجدید ارزیابی 800ر000 - 420ر000=  380ر000  

 
 

م.ر. تفاوت هزینه استهالک 76.000
ساالنه طبق مبنای حسابداری و 

 مبنای مالیاتی است:
76.000  =84.000 – 160.000 

م.ر. مالیات انتقالی مربوط به تفاوت هزینه استهالک 17.100
 ساالنه طبق مبنای حسابداری و مبنای مالیاتی است:

76.000  =84.000 – 160.000 
17.100  =22.5 %× 76.000 
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 بدهکار د ارزیابی()در زمان انجام تجدی شرح

 )میلیون ریال(

 بستانکار

 )میلیون ریال(

  85ر500 مالیات -تجدید ارزیابیمازاد 

 85ر500  بدهی مالیات انتقالی 
بدهی مالیات انتقالی=  380ر000% * 22.5 = 85ر500  

 

 بدهکار شرح

 )میلیون ریال(

 بستانکار

 )میلیون ریال(

  171ر000 هزینه مالیات بر درآمد

  17ر100 بدهی مالیات انتقالی

 188ر100   مالیات پرداختنی
برگشت بدهی مالیات انتقالی=   85ر500/  5 = 17ر100  

 

 بدهکار شرح

 )میلیون ریال(

 بستانکار

 )میلیون ریال(

  76ر000 مازاد تجدید ارزیابی

 76ر000  سود انباشته
سود انباشتهانتقال مازاد به =  160ر000 - 84ر000 = 76ر000  

 

 بدهکار شرح

 )میلیون ریال(

 بستانکار

 )میلیون ریال(

  17ر100 سود انباشته

 17ر100  مالیات -مازاد تجدید ارزیابی
سود انباشتهسود و زیان جامع به مالیات  انتقال=  85ر500/  5 = 17ر100  

 

 سازمان حسابرسی: 1400خرداد  10مورخ  117رهنمود برگ پاسخ به پرسشهای فنی شماره 

85.500  =22.5 %× 380.000 
 

مطابق رهنمود برگ پاسخ به 
مورخ  117پرسشهای فنی شماره 

 سازمان حسابرسی 1400خرداد  10
 لینک دانلود

م.ر. تفاوت هزینه استهالک 76.000
ساالنه طبق مبنای حسابداری و 

 مبنای مالیاتی است:
76.000  =84.000 – 160.000 

 
 یا اینکه:

 
استهالک ساالنه مازاد تجدید 

 ارزیابی است:
  380.000سال 5=  76.000

ی بدهی مالیات انتقالی برگشت ساالنه
 مربوط به مازاد تجدید ارزیابی:

 
17.100 =5  85.500 

https://mohsen-ghasemi.com/standards/AuditOrgGuidances/117_14000310.pdf
https://mohsen-ghasemi.com/standards/AuditOrgGuidances/117_14000310.pdf


 

 
 53 از 39 صفحه

، (IAS 12مالیات بر درآمد ) 35مندرج در این راهنما توسط دکتر محسن قاسمی به منظور استفاده در ویدئوهای آموزشی استاندارد حسابداری  ادداشتها و هایالیتهایی
 دان است.من درج شده است. نسخه اصلی و بدون یادداشت راهنما در وبگاه سازمان بورس و اوراق بهادار در دسترس عالقهمحصول آکادمی آموزشی محسن قاسمی، 

 
mohsen-ghasemi.com 

 صورت سود و زیان جامع
 

    

  
  1399سال 

 
 

  سود خالص  میلیون ریال
 

  589ر000
 سایر اقالم سود و زیان جامع

   803ر000  های ثابت مشهود مازاد تجدید ارزیابی دارایی   
  مالیات مربوط به سایر اقالم سود و زیان جامع

  ( 85ر500)
  سایر اقالم سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات

  294ر500
  سود جامع سال

 883ر500
 

    
 

  صورت وضعیت مالی:
 

   
 29/12/1399  
  میلیون ریال 

   ها حقوق مالکانه و بدهی
  .......... حقوق مالکانه

  .......... سرمایه
  .......... افزایش سرمایه در جریان

  .......... صرف سهام
  .......... صرف سهام خزانه

  .......... اندوخته قانونی
  .......... ها سایر اندوخته

  235ر600 ها دارایی مازاد تجدیدارزیابی
  .......... تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

  .......... سود انباشته
  .......... سهام خزانه

  .......... جمع حقوق مالکانه
   ها بدهی

   های غیرجاری بدهی
  .......... های بلندمدت  پرداختنی

  .......... تسهیالت مالی بلندمدت
  68ر400 بدهی مالیات انتقالی

  .......... ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
  .......... های غیرجاری جمع بدهی

   های جاری بدهی
  .......... ها تجاری و سایر پرداختنیهای  پرداختنی

  188ر100 مالیات پرداختنی
  .......... سود سهام پرداختنی

نشده مازاد خالص مانده مستهلک
مالیات تجدید ارزیابی )پس از کسر 
 انتقالی مربوط( است:

 
 380.000مازاد تجدید ارزیابی   
 (85.500مالیات انتقالی مربوط  )
    294.500خالص مازاد            

 
235.600  =4 × (5  294.500) 

بدهی مالیات  نشدهبرگشتمانده 
انتقالی مربوط به مازاد تجدید 

 ارزیابی است:
 

68.400  =4 × (5  85.500) 
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 های مالی:های توضیحی صورتیادداشت
 اجزای اصلی هزینه مالیات بر درآمد به شرح زیر است: -37-7

 

 مالیات مربوط به صورت سود و زیان:
 

  :عملیات در حال تداوم
 1399 
 میلیون ریال 

 188ر100  مالیات جاری
 (17ر100) بدهی مالیات انتقالی برگشتمربوط به  (انتقالی مالیات)درآمد 

 171ر000 هزینه مالیات بر درآمد سال جاری
 0 قبل هایسال مالیات

 171ر000 مالیات بر درآمد عملیات در حال تداوم
 

 مالیات مربوط به سایر اقالم سود و زیان جامع:
 1399 
 میلیون ریال 

  مالیات انتقالی مربوط به سایر اقالم سود و زیان جامع طی سال
 85ر500 های ثابت مشهودمالیات انتقالی مربوط به تجدید ارزیابی دارایی

 85ر500 عملیات در حال تداوممالیات بر درآمد 
 

 صورت تطبیق هزینه مالیات بر درآمد و حاصل ضرب سود حسابداری در نرخ)های( مالیات قابل اعمال به شرح زیر است: -37-8
 

 1399 

 میلیون ریال 
 760ر000 سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

 0 سود )زیان( عملیات متوقف شده قبل از مالیات

 760ر000 حسابداری قبل از مالیاتسود 

 171ر000 درصد  5/22هزینه مالیات بر درآمد محاسبه شده با نرخ مالیات قابل اعمال 
 0 عملیات در حال تداوم قبل هایسال جاری مالیات
 0 متوقف شدهعملیات  قبل هایسال جاری مالیات

  اثر درآمدهای معاف از مالیات:
- 0 

  قابل کسر برای مقاصد مالیاتی:های غیر  اثر هزینه
- 0 

 171ر000 درصد  5/22هزینه مالیات بر درآمد محاسبه شده با میانگین نرخ موثر مالیات 

 171ر000 هزینه مالیات بر درآمد عملیات در حال تداوم

 0 هزینه مالیات بر درآمد/اثر مالیاتی عملیات متوقف شده

 
 
 
 

ی بدهی مالیات برگشت ساالنه
انتقالی مربوط به مازاد تجدید 

 ارزیابی است:
 

17.100 =5  85.500 
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 های موقتی به شرح زیر است: تفاوت مالیات انتقالی مربوط به -37-9
 

 
 صورت وضعیت مالی 

دارایی مالیات  

 انتقالی

بدهی مالیات 

 خالص انتقالی
 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 

 (68ر400) (68ر400) 0 بابت تجدید ارزیابی - مشهوددارایی ثابت 

 (68ر400) (68ر400) 0 
 

 

 
 گردش حساب مالیات انتقالی به شرح زیر است: -37-10

 

  

       1399سال 

 

مانده ابتدای 

 سال

شناسایی شده 

در صورت سود 

 و زیان

شناسایی شده 

در سایر اقالم 

سود و زیان 

 جامع

تحصیل/ 

 - واگذاری

 مانده پایان

 سال

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 

       ی( مالیات انتقالی مربوط به:ها بدهیها ) دارایی
 (68ر400) 0 0 (85ر500) 17ر100 0 بابت تجدید ارزیابی –دارایی ثابت مشهود 

 (68ر400) 0 0 (85ر500) 17ر100 0 

نشده بدهی مالیات مانده برگشت
انتقالی مربوط به مازاد تجدید 

 ارزیابی است:
 

68.400  =4 × (5  85.500) 
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 1400سال 
 سود و زیان:صورت 

 

  
سال 

1400 
سال 

1399 
 

 

  
      عملیات در حال تداوم   میلیون ریال میلیون ریال

 سود ناخالص   (500ر000) (500ر000)  بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی   1ر300ر000 1ر000ر000  درآمدهای عملیاتی
 

 سود عملیاتی   (50ر000) (50ر000)  هاى فروش، اداری و عمومی هزینه   800ر000 500ر000
 

 سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات   20ر000 50ر000  هاى غیرعملیاتى سایر درآمدها و هزینه   (10ر000) (20ر000)  های مالی هزینه   750ر000 450ر000
 

 هزینه مالیات بر درآمد   760ر000 480ر000
 

  (171ر000) (108ر000)
 عملیات در حال تداوم سود خالص 

 
      عملیات متوقف شده   589ر000 372ر000

   0 0  سود عملیات متوقف شده
   589ر000 372ر000  سود خالص

  
 

( = مالیات پرداختنی480ر000+  76ر000)% * 22.5=  125ر100  
برگشت بدهی مالیات انتقالی=   76ر000% * 22.5=  17ر100  

1400هزینه مالیات بر درآمد سال =  125ر100 - 17ر100 = 108ر000  
 

 ثبت حسابداری:
  

)میلیون  بدهکار شرح

 ریال(

)میلیون  بستانکار

 ریال(

  108ر000 ه مالیات بر درآمدینهز

  17ر100 مالیات انتقالیبدهی 

 125ر100  مالیات پرداختنی
مالیات پرداختنی=  (480ر000 + 76ر000) % *22.5 = 125ر100  

 

)میلیون  بدهکار شرح

 ریال(

)میلیون  بستانکار

 ریال(

  76ر000 مازاد تجدید ارزیابی

 76ر000  سود انباشته
 

)میلیون  بدهکار شرح

 ریال(

)میلیون  بستانکار

 ریال(

  17ر100 سود انباشته

 17ر100  مالیات -مازاد تجدید ارزیابی
 

 

م.ر. تفاوت هزینه استهالک 76.000
ساالنه طبق مبنای حسابداری و 

 مبنای مالیاتی است:
76.000  =84.000 – 160.000 

ی بدهی مالیات انتقالی برگشت ساالنه
 مربوط به مازاد تجدید ارزیابی:

 
17.100 =5  85.500 

م.ر. تفاوت هزینه استهالک 76.000
ساالنه طبق مبنای حسابداری و 

 مبنای مالیاتی است:
76.000  =84.000 – 160.000 

 
 یا اینکه:

 
استهالک ساالنه مازاد تجدید 

 ارزیابی است:
  380.000سال 5=  76.000
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 صورت سود و زیان جامع
 

     

  

سال 
1400 

سال 
1399  

 
 

  سود خالص  میلیون ریال میلیون ریال
 

  589ر000 372ر000
 سایر اقالم سود و زیان جامع

 
 

   803ر000 0  ثابت مشهودهای  مازاد تجدید ارزیابی دارایی  
  مالیات مربوط به سایر اقالم سود و زیان جامع

  ( 85ر005) 0
  سایر اقالم سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات

  294ر500 0
  سود جامع سال

 883ر500 372ر000
 

     
 

  صورت وضعیت مالی:
 

    
 29/12/1400 29/12/1399  
  میلیون ریال میلیون ریال 

    ها حقوق مالکانه و بدهی
  .......... .......... حقوق مالکانه

  .......... .......... سرمایه
  .......... .......... افزایش سرمایه در جریان

  .......... .......... صرف سهام
  .......... .......... صرف سهام خزانه

  .......... .......... اندوخته قانونی
  .......... .......... ها سایر اندوخته

  235ر600 176ر700 ها مازاد تجدیدارزیابی دارایی
  .......... .......... تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

  .......... .......... سود انباشته
  .......... .......... سهام خزانه

  .......... .......... جمع حقوق مالکانه
    ها بدهی

    های غیرجاری بدهی
  .......... .......... های بلندمدت  پرداختنی

  .......... .......... تسهیالت مالی بلندمدت
  68ر400 51ر300 بدهی مالیات انتقالی

  .......... .......... ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
  .......... .......... های غیرجاری جمع بدهی

    های جاری بدهی
  .......... .......... ها های تجاری و سایر پرداختنی پرداختنی

  188ر100 313ر200 مالیات پرداختنی
  .......... .......... سود سهام پرداختنی

 

 

 

 

نشده مازاد تجدید خالص مانده مستهلک
ارزیابی )پس از کسر مالیات انتقالی مربوط( 

 است:
 

 380.000مازاد تجدید ارزیابی   
 (85.500مالیات انتقالی مربوط  )
    294.500خالص مازاد            

 
235.600  =4 × (5  294.500 سال )1399 
176.700  =3 × (5  294.500 سال )1400 

 

نشده بدهی مالیات انتقالی مانده برگشت
 مربوط به مازاد تجدید ارزیابی است:

 
68.400  =4 × (5  85.500 سال  )1399 
51.300 =3 × (5  85.500 سال  )1399 
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 های مالی:های توضیحی صورتیادداشت
  اجزای اصلی هزینه مالیات بر درآمد به شرح زیر است: -37-7

 صورت سود و زیان:مالیات مربوط به 
   :عملیات در حال تداوم

 1400 1399 
 میلیون ریال میلیون ریال 

 188ر100 125ر100  مالیات جاری
 (17ر100) (17ر100) بدهی مالیات انتقالی برگشتمربوط به  (انتقالی مالیات)درآمد 

 171ر000 108ر000 هزینه مالیات بر درامد سال جاری
 0 0 قبل هایسال مالیات

 171ر000 108ر000 مالیات بر درآمد عملیات در حال تداوم
 

  :مالیات مربوط به سایر اقالم سود و زیان جامع
 1400 1399 
 میلیون ریال میلیون ریال 

   مالیات انتقالی مربوط به سایر اقالم سود و زیان جامع طی سال
 85ر500 0 های ثابت مشهودمالیات انتقالی مربوط به تجدید ارزیابی دارایی

 85ر500 0 مالیات بر درآمد عملیات در حال تداوم
 

 سود حسابداری در نرخ)های( مالیات قابل اعمال به شرح زیر است:صورت تطبیق هزینه مالیات بر درآمد و حاصل ضرب  -37-8
 

 1400 1399 

 میلیون ریال میلیون ریال 
 760ر000 480ر000 سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

 0 0 سود )زیان( عملیات متوقف شده قبل از مالیات

 760ر000 480ر000 سود حسابداری قبل از مالیات

 171ر000 108ر000 درصد  5/22هزینه مالیات بر درآمد محاسبه شده با نرخ مالیات قابل اعمال 
 0 0 عملیات در حال تداوم قبل هایسال جاری مالیات
 0 0 متوقف شدهعملیات  قبل هایسال جاری مالیات

   اثر درآمدهای معاف از مالیات:
- 0 0 

   مقاصد مالیاتی:های غیر قابل کسر برای  اثر هزینه
- 0 0 

 171ر000 108ر000 درصد  5/22هزینه مالیات بر درآمد محاسبه شده با میانگین نرخ موثر مالیات 

 171ر000 108ر000 هزینه مالیات بر درآمد عملیات در حال تداوم

 0 0 هزینه مالیات بر درآمد/اثر مالیاتی عملیات متوقف شده

 
 
 

ی بدهی مالیات برگشت ساالنه
انتقالی مربوط به مازاد تجدید 

 ارزیابی است:
 

17.100 =5  85.500 

فقط در سال ایجاد )سال انجام 
اقالم سود  ریساتجدید ارزیابی( در 

 شودارائه می جامع انیو ز
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  های موقتی به شرح زیر است: مالیات انتقالی مربوط به تفاوت -37-9
 
 

    
 صورت وضعیت مالی 

 1400 1399 

دارایی مالیات  

 انتقالی

مالیات بدهی 

 خالص انتقالی

دارایی مالیات 

 انتقالی

بدهی مالیات 

 خالص انتقالی

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 

 (68ر400) (68ر400) 0 (51ر300) (51ر300) 0 بابت تجدید ارزیابی -دارایی ثابت مشهود

 (68ر400) (68ر400) 0 (51ر300) (51ر300) 0 
 

 
 

 گردش حساب مالیات انتقالی به شرح زیر است: -37-10

 

  

       1400سال 

 

مانده ابتدای 

 سال

شناسایی شده 

در صورت سود 

 و زیان

شناسایی شده 

در سایر اقالم 

سود و زیان 

 جامع

تحصیل/ 

 - واگذاری

مانده پایان 

 سال

 میلیون ریال ریال میلیون میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 

       ی( مالیات انتقالی مربوط به:ها بدهیها ) دارایی
 (51ر300) 0 0 0 17ر100 (68ر400) بابت تجدید ارزیابی –دارایی ثابت مشهود 

 (51ر300) 0 0 0 17ر100 (68ر400) 

       1399سال 

 

مانده ابتدای 

 سال

شناسایی شده 

در صورت سود 

 و زیان

شناسایی شده 

سایر اقالم  در

سود و زیان 

 جامع

تحصیل/ 

 - واگذاری

مانده پایان 

 سال

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 

       ی( مالیات انتقالی مربوط به:ها بدهیها ) دارایی
 (68ر400) 0 0 (85ر500) 17ر100 0 بابت تجدید ارزیابی –دارایی ثابت مشهود 

 (68ر400) 0 0 (85ر500) 17ر100 0 

مالیات انتقالی مربوط به مازاد نشده بدهی مانده برگشت
 تجدید ارزیابی است:

 
68.400  =4 × (5  85.500 سال  )1399 
51.300 =3 × (5  85.500 سال  )1399 
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 .    مالیاتی استفاده نشدهزیان پنج(    
های دارایی مالیات انتقالی، بابت انتقال زیان» مالیات بر درآمد:" 35رد حسابداری استاندا 33مطابق با بند 

باید تا میزانی شناسایی شود که های آتی، مالیاتی استفاده نشده و اعتبارهای مالیاتی استفاده نشده به دوره

های مالیاتی استفاده نشده و اعتبارهای مالیاتی استفاده نشده، وجود سود مشمول مالیات در مقابل زیان

 «قابل استفاده محتمل باشد.
 

زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی  های مستقیم:قانون مالیات 148ماده  12مطابق با بند 

 پذیر است.های بعد استهالکنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سالبه دفاتر آ

 

(، شده بر پایه مبانی مالیاتی زیان محاسبهاتی )، پس از تعیین زیان مالیبنابراین در سالی که عملكرد شرکت منجر به زیان می شود

انتقالی را شناسایی نمود. در این خصوص باید دو مورد به منظور تعیین توان دارایی مالیات ، می35مطابق با استاندارد حسابداری 

  انتقالی، ارزیابی و برآورد گردد: مبلغ دارایی مالیات

 با توجه به سوابق مالیاتی، چه میزان از زیان مالیاتی مزبور مورد تایید مرجع مالیاتی قرار خواهد گرفت؛ و  .1

  ان سود مشمول مالیات قابل استفاده در دوره های آتی محتمل است.در مقابل این زیان مالیاتی، وجود چه میز .2

 

 در این خصوص به مثال زیر توجه نمایید.

 

 مثال:
شده است و زیان مالیاتی آن برای سال مذکور  میلیون ریال زیان 150ر000منتج به مبلغ  1398سال در  بهارعملكرد شرکت 

، توسط مرجع مالیاتی بسیار میلیون ریال از زیان 120ر000تایید مبلغ تفاوتی با زیان حسابداری نداشته است. طبق ارزیابی شرکت، 

های بعد، و سال 1399شواهد گویای سودآور بودن عملكرد شرکت در سال  1398های مالی محتمل است. در زمان تهیه صورت

قبل از کسر مالیات شده است  میلیون ریال سود 100ر000منتج به مبلغ  1399عملكرد شرکت برای سال در دسترس بوده است. 

های مالی که دوره برای صورت 35استاندارد حسابداری با توجه به اینكه  که فرض می شود تفاوتی با سود مشمول مالیات ندارد.

های ، ثبتو با تسری به گذشته باید بكار گرفته شود االجراستشود، الزمو بعد از ان شروع می 01/01/1399ها از مالی آن

 درصد است( 25)نرخ مالیات شرکت . های مالی به شرح ذیل استحسابداری و صورت
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 صورت سود و زیان:
 

  
  1398سال  1399سال 

 
  

      عملیات در حال تداوم   میلیون ریال میلیون ریال
 سود ناخالص   (1ر300ر000) (1ر300ر000)  بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی   1ر600ر000 1ر800ر000  درآمدهای عملیاتی

 
 زیان عملیاتی   (450ر000) (400ر000)  هاى فروش، اداری و عمومی هزینه   300ر000 500ر000

 
 زیان عملیات در حال تداوم قبل از مالیات    10ر000  10ر000  هاى غیرعملیاتى سایر درآمدها و هزینه   (10ر000) (10ر000)  های مالی هزینه   (150ر000) 100ر000

 
 هزینه مالیات بر درآمد   (150ر000) 100ر000

 
  0 (25ر000)

 زیان خالص عملیات در حال تداوم 
 

      عملیات متوقف شده   (150ر000) 75ر000
   0 0  سود خالص عملیات متوقف شده

   (150ر000) 75ر000  خالص (زیانسود )
    

 

1399= هزینه مالیات بر درآمد سال  100ر000% * 25=  25ر000  
 

 

 

 ثبت حسابداری:
 )میلیون ریال( بستانکار )میلیون ریال( بدهکار شرح

  30ر000 دارایی مالیات انتقالی

 30ر000  سود انباشته

  000ر30 = 25% * 000ر120 = دارایی مالیات انتقالی
 

 )میلیون ریال( بستانکار )میلیون ریال( بدهکار شرح

  25ر000 هزینه مالیات بر درآمد

 25ر000  دارایی مالیات انتقالی

 000ر25 = 25% * 000ر100 = هزینه مالیات بر درآمد
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  صورت وضعیت مالی:
 29/12/1399 

 

  میلیون ریال 
   ها دارایی

   غیرجاریهای  دارایی
  .......... های ثابت مشهود دارایی
  .......... های نامشهود دارایی

  .......... های بلندمدت گذاری سرمایه
  .......... های بلندمدت دریافتنی

  5ر000 مالیات انتقالیهای دارایی
  .......... ها سایر دارایی

  .......... های غیرجاری جمع دارایی
   
   

   
 29/12/1399  
  میلیون ریال 

   ها حقوق مالکانه و بدهی
  .......... حقوق مالکانه

  .......... سرمایه
  .......... افزایش سرمایه در جریان

  .......... صرف سهام
  .......... صرف سهام خزانه

   اندوخته قانونی
  .......... ها سایر اندوخته

  .......... ها مازاد تجدیدارزیابی دارایی
  .......... تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

  5ر000 سود انباشته
  .......... سهام خزانه

  .......... جمع حقوق مالکانه
   ها بدهی

   غیرجاریهای  بدهی
  .......... های بلندمدت  پرداختنی

  .......... تسهیالت مالی بلندمدت
  .......... ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

  .......... های غیرجاری جمع بدهی
   های جاری بدهی
  .......... ها های تجاری و سایر پرداختنی پرداختنی

  0 مالیات پرداختنی
  .......... پرداختنیسود سهام 

 
  

نشده دارایی مالیات انتقالی مانده استفاده
 : 1398مربوط به زیان 

 
5.000  =25.000 – 30.000 
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 های مالی:های توضیحی صورتیادداشت
 اجزای اصلی هزینه مالیات بر درآمد به شرح زیر است: -37-7

 صورت سود و زیان:مالیات مربوط به 
  :عملیات در حال تداوم

 1399 

 میلیون ریال 
 0  مالیات جاری

 25ر000 انتقالی برگشت دارایی مالیاتانتقالی مربوط به  مالیاتهزینه 

 25ر000 هزینه مالیات بر درآمد جاری
 0 قبل های سال مالیات

 25ر000 مالیات بر درآمد عملیات در حال تداوم
 

 صورت تطبیق هزینه مالیات بر درآمد و حاصل ضرب سود حسابداری در نرخ)های( مالیات قابل اعمال به شرح زیر است: -37-8
 

 1399 

 میلیون ریال 
 100ر000 عملیات در حال تداوم قبل از مالیاتسود 

 0 سود )زیان( عملیات متوقف شده قبل از مالیات

 100ر000 سود حسابداری قبل از مالیات

 25ر000 درصد  25هزینه مالیات بر درآمد محاسبه شده با نرخ مالیات قابل اعمال 
 0 عملیات در حال تداوم قبل هایسال جاری مالیات
 0 متوقف شدهعملیات  قبل هایسال جاری مالیات

  اثر درآمدهای معاف از مالیات:
- 0 

  های غیر قابل کسر برای مقاصد مالیاتی: اثر هزینه
- 0 

 25ر000 درصد  25هزینه مالیات بر درآمد محاسبه شده با میانگین نرخ موثر مالیات 

 25ر000 هزینه مالیات بر درآمد عملیات در حال تداوم

 0 هزینه مالیات بر درآمد/اثر مالیاتی عملیات متوقف شده

 

 های موقتی به شرح زیر است: مالیات انتقالی مربوط به تفاوت -37-9
 
 صورت وضعیت مالی 

دارایی مالیات  

 انتقالی

بدهی مالیات 

 انتقالی

 خالص

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 

 5ر000 0 5ر000 زیان مالیاتی استفاده نشده -سود انباشته

 5ر000 0 5ر000 
 
 
 
 
 

نشده دارایی مالیات مانده استفاده
 : 1398انتقالی مربوط به زیان 

 
5.000  =25.000 – 30.000 
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 گردش حساب مالیات انتقالی به شرح زیر است: -37-10

 :1400سال 
 یلیون ریالم 115ر000به مبلغ و زیان آن سال  را رسیدگی کرد 1398های مالی سال امور مالیاتی صورت سازمان، 1400در سال 

 007ر000منتج به مبلغ  4001عملكرد شرکت برای سال  .]میلیون ریال کمتر از برآورد شرکت5.000[مورد تایید قرار گرفت 

و های حسابداری ثبتمیلیون ریال سود قبل از کسر مالیات شده است که فرض می شود تفاوتی با سود مشمول مالیات ندارد. 

 به شرح ذیل است.های مالی صورت
 )میلیون ریال( بستانکار )میلیون ریال( بدهکار شرح

  1ر250 هزینه مالیات بر درآمد

 1ر250  دارایی مالیات انتقالی

 250ر1 = 25% * )000ر115 - 000ر120( = تعدیل دارایی مالیات انتقالی

 صورت سود و زیان:
 

     1399سال  1400سال   
 

 
 

      عملیات در حال تداوم 
 سود ناخالص   (1ر300ر000) (800ر000)  بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی   1ر800ر000 2ر000ر000  درآمدهای عملیاتی

 
 سود )زیان( عملیاتی   (400ر000) (500ر000)  هاى فروش، اداری و عمومی هزینه   500ر000 1ر200ر000

 
 سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات    10ر000 10ر000  هاى غیرعملیاتى هزینهسایر درآمدها و    (10ر000) (10ر000)  های مالی هزینه   100ر000 700ر000

 
 هزینه مالیات بر درآمد   100ر000 700ر000

 
  (25ر000) (175ر000)

 سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم 
 

      عملیات متوقف شده   75ر000 525ر000
   0 0  سود خالص عملیات متوقف شده

   75ر000 525ر000  سود )زیان( خالص
    

 250ر171 =750ر3 - )%25 * 000ر700( = مالیات پرداختنی
 000ر175 = 750ر3 + 250ر171 = هزینه مالیات بر درآمد سال 1400

 

 

 

        1399سال 

 

مانده ابتدای 

 سال

شناسایی شده 

در صورت سود و 

 زیان

شناسایی شده در 

سایر اقالم سود و 

 زیان جامع

مستقیما 

شناسایی شده 

در حقوق 

 مالکانه

تحصیل/ 

 - واگذاری

مانده پایان 

 سال

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 

        ی( مالیات انتقالی مربوط به:ها بدهیها ) دارایی
 5ر000 0 0 03ر000 0 (52ر000) 0 مالیاتی استفاده نشدهزیان  – سود انباشته

 5ر000 0 0 03ر000 0 (25ر000) 0 
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، (IAS 12مالیات بر درآمد ) 35مندرج در این راهنما توسط دکتر محسن قاسمی به منظور استفاده در ویدئوهای آموزشی استاندارد حسابداری  ادداشتها و هایالیتهایی
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 ثبت حسابداری:
 )میلیون ریال( بستانکار )میلیون ریال( بدهکار شرح

  175ر000 ه مالیات بر درآمدهزین

 3ر750  دارایی مالیات انتقالی

 171ر250  مالیات پرداختنی

 
 صورت وضعیت مالی:

 

 

 29/12/1400 29/12/1399 
 

  میلیون ریال میلیون ریال 
    ها دارایی

    های غیرجاری دارایی
  .......... .......... های ثابت مشهود دارایی
  .......... .......... های نامشهود دارایی

  .......... .......... های بلندمدت گذاری سرمایه
  .......... .......... های بلندمدت دریافتنی

  5ر000 0 های مالیات انتقالیدارایی
  .......... .......... ها سایر دارایی

  .......... .......... های غیرجاری جمع دارایی
    

    
 29/12/1400 29/12/1399  
  میلیون ریال میلیون ریال 

    ها حقوق مالکانه و بدهی
  .......... .......... حقوق مالکانه

  .......... .......... سرمایه
  .......... .......... افزایش سرمایه در جریان

  .......... .......... صرف سهام
  .......... .......... صرف سهام خزانه

  .......... .......... اندوخته قانونی
  .......... .......... ها سایر اندوخته

  .......... .......... ها مازاد تجدیدارزیابی دارایی
  .......... .......... تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

  5ر000 .......... سود انباشته
  .......... .......... سهام خزانه

  .......... .......... جمع حقوق مالکانه
    ها بدهی

    های غیرجاری بدهی
  .......... .......... های بلندمدت  پرداختنی

  .......... .......... تسهیالت مالی بلندمدت
  .......... .......... ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

  .......... .......... های غیرجاری جمع بدهی
    های جاری بدهی
  .......... .......... ها های تجاری و سایر پرداختنی پرداختنی

  0 171ر250 مالیات پرداختنی
  .......... .......... سود سهام پرداختنی
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 های مالی:های توضیحی صورتیادداشت
 اجزای اصلی هزینه مالیات بر درآمد به شرح زیر است: -37-7

  صورت سود و زیان:مالیات مربوط به 
 

   :عملیات در حال تداوم
 1400 1399 

 میلیون ریال میلیون ریال 
 0 171ر250  مالیات جاری

 25ر000 3ر750 برگشت دارایی مالیات انتقالیانتقالی مربوط به  مالیاتهزینه 

 25ر000 175ر000 هزینه مالیات بر درآمد جاری
 0 1ر250 قبل های سال مالیات

 25ر000 176ر250 مالیات بر درآمد عملیات در حال تداوم
 

 اعمال به شرح زیر است:صورت تطبیق هزینه مالیات بر درآمد و حاصل ضرب سود حسابداری در نرخ)های( مالیات قابل  -37-8
 

 1400 1399 

 میلیون ریال میلیون ریال 
 100ر000 700ر000 سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

 0 0 سود )زیان( عملیات متوقف شده قبل از مالیات

 100ر000 700ر000 سود حسابداری قبل از مالیات

 25ر000 175ر000 درصد  25هزینه مالیات بر درآمد محاسبه شده با نرخ مالیات قابل اعمال 
 0 1ر250 عملیات در حال تداوم قبل هایسال جاری مالیات
 0 0 متوقف شدهعملیات  قبل هایسال جاری مالیات

   اثر درآمدهای معاف از مالیات:
- 0 0 

   مقاصد مالیاتی:های غیر قابل کسر برای  اثر هزینه
- 0 0 

 25ر000 617ر025 درصد  25هزینه مالیات بر درآمد محاسبه شده با میانگین نرخ موثر مالیات 

 25ر000 176ر250 هزینه مالیات بر درآمد عملیات در حال تداوم

 0 0 هزینه مالیات بر درآمد/اثر مالیاتی عملیات متوقف شده

 
 های موقتی به شرح زیر است: تفاوتمالیات انتقالی مربوط به  -37-9

 

    
 صورت وضعیت مالی 

 1400 1399 

دارایی مالیات  

 انتقالی

بدهی مالیات 

 خالص انتقالی

دارایی مالیات 

 انتقالی

بدهی مالیات 

 خالص انتقالی

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 

 5ر000 0 5ر000 0 0 0 مالیاتی استفاده نشدهزیان  -سود انباشته

 5ر000 0 5ر000 0 0 0 
 
 

 یانتقال اتیمال ییدارا لیتعد
 :(نشده برآوردی و تاییدشدهزیان استفاده)بابت تفاوت 

 
  (120ر000 - 115ر000) ×% 25=  1ر250
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 گردش حساب مالیات انتقالی به شرح زیر است: -37-10
 

 
 

        1400سال 

 

 مانده ابتدای سال

شناسایی شده 

در صورت سود 

 و زیان

شناسایی شده 

در سایر اقالم 

سود و زیان 

 جامع

مستقیما 

شناسایی 

شده در 

 مالکانهحقوق 

تحصیل/ 

 - واگذاری

مانده پایان 

 سال

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 

        ی( مالیات انتقالی مربوط به:ها بدهیها ) دارایی
 0 0 0 0 0 (5ر000) 5ر000 زیان مالیاتی استفاده نشده – سود انباشته

 0 0 0 0 0 (5ر000) 5ر000 

        1399سال 

 

 مانده ابتدای سال

شناسایی شده 

در صورت سود 

 و زیان

شناسایی شده 

در سایر اقالم 

سود و زیان 

 جامع

مستقیما 

شناسایی 

شده در 

 حقوق مالکانه

تحصیل/ 

 - واگذاری

مانده پایان 

 سال

 میلیون ریال میلیون ریال ریالمیلیون  میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 

        ی( مالیات انتقالی مربوط به:ها بدهیها ) دارایی
 5ر000 0 0 03ر000 0 (25ر000) 0 زیان مالیاتی استفاده نشده – سود انباشته

 5ر000 0 0 30ر000 0 (25ر000) 0 



 

 9 از 1 صفحه

 

 

 و ارائه اظهارنامه مالیاتی 35رد گیری استاندانمونه بکار

 

 شود اطالعات شرکت آسمان )پذیرفته شده در بورس( به شرح ذیل است:فرض میمثال اول( 
 میلیون ریال شرح ردیف

 27ر000 حال تداوم سود قبل از مالیات عملیات در 1
 400 های قبلهزینه مالیات بر درآمد عملیات در حال تداوم سال 2

3 
 1ر778 1زیان مالیاتی استفاده نشده

 400 (1ر778*  225/0تایید شده    )بابت اثر مالیاتی استهالک زیان  -برگشت دارایی مالیات انتقالی

4 
 1ر200 کارکنان هزینه مرخصی استفاده نشده

 270 (1ر200*  225/0)    بابت اثر مالیاتی هزینه مرخصی استفاده نشده کارکنان -دارایی مالیات انتقالی

5 
 8ر889 2ثابت مشهودهای تجدید ارزیابی دارایی
 2ر000 (8ر889*  225/0)   های ثابت مشهودبابت اثر مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی -بدهی مالیات انتقالی

 600 غیر قابل قبول مالیاتیهای هزینه 6
 18ر000 درآمدهای معاف از مالیات 7

 

 به شرح ذیل است: 1399های مالی و اظهارنامه شرکت برای سال های توضیحی صورتنحوه ارائه یادداشت

  های مالی:های توضیحی صورتیادداشت
 اجزای اصلی هزینه مالیات بر درآمد به شرح زیر است: -37-7

 صورت سود و زیان:مالیات مربوط به 
 

  :عملیات در حال تداوم
 1399 
 میلیون ریال 

24ر030 3مالیات جاری  
 400 هزینه مالیات انتقالی بابت برگشت دارایی مالیات انتقالی
 (270) )درآمد مالیات انتقالی( بابت ایجاد دارایی مالیات انتقالی

 2ر160 هزینه مالیات بر درآمد جاری
 400 قبل های سال مالیات

 2ر560 مالیات بر درآمد عملیات در حال تداوم
 

 :مالیات مربوط به سایر اقالم سود و زیان جامع
 1399 
 میلیون ریال 

  مالیات انتقالی مربوط به سایر اقالم سود و زیان جامع طی سال
 2ر000 های ثابت مشهودمالیات انتقالی مربوط به تجدید ارزیابی دارایی

 2ر000 مالیات بر درآمد عملیات در حال تداوم

 
 ثبت حسابداری:

 )میلیون ریال( بستانکار )میلیون ریال( بدهکار شرح

  2ر160 هزینه مالیات بر درآمد سال جاری

  270 مرخصی کارکنان -دارایی مالیات انتقالی

 400  زیان مالیاتی استفاده نشده -دارایی مالیات انتقالی

 2ر030  مالیات پرداختنی

                                                      
 اداره امور مالیاتی تایید شده است.زیان مالیاتی استفاده نشده، توسط  1
 تجدید ارزیابی در پایان سال صورت گرفته است. 2
 .شودمالیات پرداختنی سال جاری که طبق اظهارنامه ابراز می 3
 ((27ر000 - 18ر000+  600* ) 225/0( + )1ر200*  225/0) -(1ر778*  225/0= ) 2ر030 4

 نشده                              ه.غ.ق.ق   درآمدهای معاف نشده            مرخصی استفاده استفادهزیان                              

 27.000     سود قبل از مالیات
 (18.000)  درآمدهای معاف از مالیات

 (1.778)    نشده زیان مالیاتی استفاده
 1.200      نشده هزینه مرخصی استفاده

 600        هزینه غیرقابل قبول
 9.022      سود مشمول مالیات

 2.030      %(22.5) مالیات جاری
 

 

6.075 
(4.050) 
(400) 

270 
135 

 
2.030 

 

http://www.hloom.com/


 

 9 از 2 صفحه

 

 
  صورت تطبیق هزینه مالیات بر درآمد و حاصل ضرب سود حسابداری در نرخ)های( مالیات قابل اعمال به شرح زیر است: -37-8

 

 1399 
 میلیون ریال 

 27ر000 سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
 27ر000 سود حسابداری قبل از مالیات

 6ر075 درصد  5/22هزینه مالیات بر درآمد محاسبه شده با نرخ مالیات قابل اعمال 
 400 عملیات در حال تداوم قبل هایسال جاری مالیات

  اثر درآمدهای معاف از مالیات:
 (4ر050) (18ر000*  225/0)                        درآمدهای معاف از مالیات

  برای مقاصد مالیاتی:های غیر قابل کسر  اثر هزینه
 135 (600*  225/0)            های غیر قابل قبول مالیاتیهزینه

 2ر560 درصد 48/9هزینه مالیات بر درآمد محاسبه شده با میانگین نرخ موثر مالیات 

 2ر560 هزینه مالیات بر درآمد عملیات در حال تداوم

 

  های موقتی به شرح زیر است: انتقالی مربوط به تفاوتمالیات  -37-9
 

    
 صورت وضعیت مالی 

 1399 

دارایی مالیات  

 انتقالی

بدهی مالیات 

 خالص انتقالی

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 

 (2ر000) (2ر000) 0 تجدید ارزیابی -دارایی ثابت مشهود
 270 0 270 نشده کارکنانمرخصی استفاده  -های پرداختنیحساب

 (1ر730) (2ر000) 270 
 

 گردش حساب مالیات انتقالی به شرح زیر است: -37-10

 

  

        1399سال  
 

مانده ابتدای 
 سال

شناسایی شده 
در صورت سود 

 و زیان

شناسایی شده 
در سایر اقالم 
سود و زیان 

 جامع

مستقیما 
شناسایی 
شده در 

 حقوق مالکانه
تحصیل/ 
 - واگذاری

مانده پایان 
 سال

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 
        ی( مالیات انتقالی مربوط به:ها بدهیها ) دارایی

 (2ر000) 0 0 0 (2ر000) 0 0 تجدید ارزیابی -دارایی ثابت مشهود
 270 0 0 0 0 270 0 کارکنانمرخصی استفاده نشده  -های پرداختنیحساب

 0 0 0 0 0 400 (400) مالیاتی استفاده نشدهزیان  –سود )زیان( انباشته 
 (1ر730) 0 0 0 (2ر000) 670 (400) 

 27.000     سود قبل از مالیات
 (18.000درآمدهای معاف از مالیات  )

 (1.778نشده    ) مالیاتی استفادهزیان 
 1.200نشده       هزینه مرخصی استفاده

 600هزینه غیرقابل قبول        
 9.022سود مشمول مالیات      

 2.030%(      22.5مالیات جاری )
 

 

6.075 
(4.050) 
(400) 

270 
135 

 
2.030 

 

9.48 = %27.000  2.560 
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 9 از 3 صفحه

 

 اظهارنامه:

 بخش ب: محاسبه مالیات

 

 ن ریال(مبلغ )میلیو شرح ردیف

 27ر000 (12نقل از جدول )زیان( ویژه )سود  1

 0 تعدیالت سود/ )زیان( سنواتی 2

  سود )زیان( ویژهشود به )از( اضافه یا کسر می 3

  مبلغ )میلیون ریال( شرح موضوع ردیف 

  1ر200 تفاوت موقتی بابت احتساب ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان 1 

  600 های غیرقابل قبولتفاوت دائمی بابت هزینه 2 

 1ر800 جمع 

 (18ر000) (6)نقل از جدول  شود درآمدهای معاف/نرخ صفرکسر می 4

 0 (12)نقل از جدول  شود درآمدهای اتفاقیکسر می 5

 0 (10شود: مازاد کمک مالی پرداختی )نقل از جدول اضافه می 6

 (16ر200) جمع تعدیالت    7=  ± 2 ± 3- 4- 5+ 6 7
 0 های غیر معاف سال جاریزیان ناشی از فعالیت 8

 10ر800 درآمد مشمول مالیات پس از کسر تعدیالت 9

 (1ر778) (7قبل )مورد تایید سازمان( )نقل از جدول استهالک زیان انباشته از سنوات  10

 0 ق.م.م 165خسارت وارده در اجرای مفاد ماده  11

 9ر022 درآمد مشمول مالیات ناخالص 12

 0 سهم اتاق بازرگانی 13

 9ر022 خالص درآمد مشمول مالیات ابرازی  14

 2ر030 ق.م.م 105مالیات متعلقه به نرخ ماده  15

 0 (8های مالیاتی )نقل از جدول بخشودگی 16

 0 ق.م.م( 105ماده  7تخفیف در نرخ مالیات متعلقه )موضوع تبصره  17

 2ر030 ق.م.م. 105مالیات قابل پرداخت به نرخ ماده  18
 0 درآمد مشمول مالیات اتفاقی 19

 0 ق.م.م 131مالیات درآمد اتفاقی به نرخ ماده  20

 0 های انجام شدهپرداخت 21

 2ر030 مانده مالیات قابل پرداخت برای این اظهارنامه 
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 9 از 4 صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  گردش کنترلی:
 1399 

 میلیون ریال 
2ر560 عملیات در حال تداوم هزینه مالیات  

 (400) های سال قبلمالیات
 270 ذخیره مرخصی کارکنان -تفاوت موقتی
 (400) زیان مالیاتی استفاده نشده -تفاوت موقتی

 2ر030 پرداختنی )مندرج در اظهارنامه(مالیات بر درآمد 
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 9 از 5 صفحه

 

 به شرح ذیل است:اطالعات شرکت آسمان )پذیرفته شده در بورس(  شودمیفرض ( 2مثال 
 ]است؛ با مواردی بیشتر  1همان اطالعات مثال [           

 

 

 به شرح ذیل است: 1399های مالی و اظهارنامه شرکت برای سال های توضیحی صورتنحوه ارائه یادداشت
 های مالی:های توضیحی صورتیادداشت

 اجزای اصلی هزینه مالیات بر درآمد به شرح زیر است: -37-7
  صورت سود و زیان:مالیات مربوط به 

 
  :ل تداومعملیات در حا

 1399 

 میلیون ریال 
24ر030 3مالیات جاری  

 400 بابت برگشت دارایی مالیات انتقالی مالیات انتقالی هزینه
 (270) )درآمد مالیات انتقالی( بابت ایجاد دارایی مالیات انتقالی

 2ر160 هزینه مالیات بر درآمد جاری
 1ر400 قبل های سال مالیات

 3ر560 عملیات در حال تداوممالیات بر درآمد 
 
 

 1399 عملیات متوقف شده:

 میلیون ریال 

 1ر575 5مالیات جاری
 . دارایی مالیات انتقالیمربوط به ایجاد  (انتقالی مالیات)درآمد 

 1ر575 مالیات بر درآمد سال جاری
 500 های قبلمالیات سال

 2ر075 متوقف شدهمالیات بر درآمد عملیات 

                                                      
 زیان مالیاتی استفاده نشده، توسط اداره امور مالیاتی تایید شده است. 1
 تجدید ارزیابی در پایان سال صورت گرفته است. 2
 .شودحال تداوم که طبق اظهارنامه ابراز میعملیات در مربوط به مالیات پرداختنی سال جاری  3
 ((27ر000 - 18ر000+  600* ) 225/0( + )1ر200*  225/0) -(1ر778*  225/0= ) 2ر030 4
 .شودعملیات متوقف شده که طبق اظهارنامه ابراز میمربوط به مالیات پرداختنی سال جاری  5

  میلیون ریال شرح ردیف

 27ر000 27ر000 سود قبل از مالیات عملیات در حال تداوم 1
 400 1ر400 های قبلهزینه مالیات بر درآمد عملیات در حال تداوم سال 2
  7ر000 سود قبل از مالیات عملیات متوقف شده 3
  500 های قبلمتوقف شده سالهزینه مالیات عملیات  4

5 
 1ر778 1ر778 1زیان مالیاتی استفاده نشده

 400 400 (1ر778*  225/0بابت اثر مالیاتی استهالک زیان تایید شده    ) -برگشت دارایی مالیات انتقالی

6 
 1ر200 1ر200 هزینه مرخصی استفاده نشده کارکنان

 270 270 (1ر200*  225/0هزینه مرخصی استفاده نشده کارکنان    ) بابت اثر مالیاتی -دارایی مالیات انتقالی

7 
 8ر889 8ر889 2های ثابت مشهودتجدید ارزیابی دارایی
 2ر000 2ر000 (8ر889*  225/0های ثابت مشهود   )بابت اثر مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی -بدهی مالیات انتقالی

 600 600 های غیر قابل قبول مالیاتیهزینه 8
 18ر000 18ر000 درآمدهای معاف از مالیات 9

 27.000     سود قبل از مالیات
 (18.000درآمدهای معاف از مالیات  )

 (1.778نشده    ) زیان مالیاتی استفاده
 1.200نشده       هزینه مرخصی استفاده

 600هزینه غیرقابل قبول        
 9.022سود مشمول مالیات      

 2.030%(      22.5مالیات جاری )
 

 

1.575  =22.5 %× 7.000 
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 9 از 6 صفحه

 

 

 :مالیات مربوط به سایر اقالم سود و زیان جامع
 1399 
 میلیون ریال 

  مالیات انتقالی مربوط به سایر اقالم سود و زیان جامع طی سال
 2ر000 های ثابت مشهودمالیات انتقالی مربوط به تجدید ارزیابی دارایی

 2ر000 مالیات بر درآمد عملیات در حال تداوم
 
 
 

 ] توجه به تغییر مبالغبا  –فقط مبالغ هزینه مالیات و مالیات پرداختنی متفاوت است . است 1ثبت مثال  همان[             ثبت حسابداری:
 

 )میلیون ریال( بستانکار )میلیون ریال( بدهکار شرح

  31ر735 مربوط به عملیات در حال تداوم و متوقف شده -سال جاری هزینه مالیات بر درآمد

  270 مرخصی کارکنان -دارایی مالیات انتقالی

 400  زیان مالیاتی استفاده نشده -دارایی مالیات انتقالی

 3ر605  پرداختنیمالیات 

 
  صورت تطبیق هزینه مالیات بر درآمد و حاصل ضرب سود حسابداری در نرخ)های( مالیات قابل اعمال به شرح زیر است: -37-8

 

 1399 
 میلیون ریال 

 27ر000 سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
 7ر000 سود )زیان( عملیات متوقف شده قبل از مالیات

 34ر000 سود حسابداری قبل از مالیات
 7ر650 درصد  5/22هزینه مالیات بر درآمد محاسبه شده با نرخ مالیات قابل اعمال 

 1ر400 عملیات در حال تداوم قبل هایسال جاری مالیات

 500 متوقف شدهعملیات  قبل هایسال جاری مالیات
  اثر درآمدهای معاف از مالیات:

 (4ر050) (18ر000*  225/0)                               درآمدهای معاف از مالیات
  های غیر قابل کسر برای مقاصد مالیاتی: اثر هزینه

 135 (600*  225/0)                  غیر قابل قبول مالیاتیهای هزینه

 5ر635 درصد 57/16 نرخ موثر مالیاتمیانگین هزینه مالیات بر درآمد محاسبه شده با 

 3ر560 هزینه مالیات بر درآمد عملیات در حال تداوم

 2ر075 هزینه مالیات بر درآمد/اثر مالیاتی عملیات متوقف شده

 
 های موقتی به شرح زیر است: مالیات انتقالی مربوط به تفاوت -37-9

 
 صورت وضعیت مالی 
 1399 
دارایی مالیات  

 انتقالی
بدهی مالیات 

 خالص انتقالی
 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 

 (2ر000) (2ر000) 0 تجدید ارزیابی -دارایی ثابت مشهود
 270 0 270 مرخصی استفاده نشده کارکنان -های پرداختنیحساب

 (1ر730) (2ر000) 270 

 

                                                      
 ]در حال تداوم + مالیات جاری عملیات  شده مالیات جاری عملیات متوقف [     2ر160 + 1ر575=  3ر735 1

9.48 = %34.000  5.635 
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 9 از 7 صفحه

 

 

 

 
 گردش حساب مالیات انتقالی به شرح زیر است: -37-10

 

 

  

        1399سال  

 

 مانده ابتدای سال

شناسایی شده 

در صورت سود 

 و زیان

شناسایی شده 

در سایر اقالم 

سود و زیان 

 جامع

مستقیما 

شناسایی 

شده در 

 حقوق مالکانه

تحصیل/ 

 - واگذاری

مانده پایان 

 سال

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 

        انتقالی مربوط به: ی( مالیاتها بدهیها ) دارایی
 (2ر000) 0 0 0 (2ر000) 0 0 تجدید ارزیابی -دارایی ثابت مشهود

 270 0 0 0 0 270 0 مرخصی استفاده نشده کارکنان -های پرداختنیحساب
 0 0 0 0 0 400 (400) مالیاتی استفاده نشدهزیان  –سود )زیان( انباشته 

 (1ر730) 0 0 0 (2ر000) 670 (400) 
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 9 از 8 صفحه

 

 اظهارنامه:
 

 بخش ب: محاسبه مالیات

 مبلغ )میلیون ریال( شرح ردیف

 34ر000 (12نقل از جدول )زیان( ویژه )سود  1

 0 تعدیالت سود/ )زیان( سنواتی 2

  سود )زیان( ویژهشود به )از( اضافه یا کسر می 3

  مبلغ )میلیون ریال( شرح موضوع ردیف 

  1ر200 مرخصی استفاده نشده کارکنانذخیره بابت احتساب  تفاوت موقتی 1 

  600 های غیرقابل قبولهزینهتفاوت دائمی بابت  2 

 1ر800 جمع 

 (18ر000) (6)نقل از جدول  شود درآمدهای معاف/نرخ صفرکسر می 4

 0 (12)نقل از جدول  شود درآمدهای اتفاقیکسر می 5

 0 (10)نقل از جدول  شود: مازاد کمک مالی پرداختیاضافه می 6

 (16ر200) جمع تعدیالت    7=  ± 2 ± 3- 4- 5+ 6 7
 0 های غیر معاف سال جاریزیان ناشی از فعالیت 8

 17ر800 درآمد مشمول مالیات پس از کسر تعدیالت 9

 (1ر778) (7استهالک زیان انباشته از سنوات قبل )مورد تایید سازمان( )نقل از جدول  10

 0 ق.م.م 165خسارت وارده در اجرای مفاد ماده  11

 61ر022 درآمد مشمول مالیات ناخالص 12

 0 سهم اتاق بازرگانی 13

 16ر022 خالص درآمد مشمول مالیات ابرازی  14

 3ر605 ق.م.م 105مالیات متعلقه به نرخ ماده  15

 0 (8های مالیاتی )نقل از جدول بخشودگی 16

 0 ق.م.م( 105ماده  7تخفیف در نرخ مالیات متعلقه )موضوع تبصره  17

 3ر605 ق.م.م. 105ماده مالیات قابل پرداخت به نرخ  18
 0 درآمد مشمول مالیات اتفاقی 19

 0 ق.م.م 131مالیات درآمد اتفاقی به نرخ ماده  20

 0 های انجام شدهپرداخت 21

 3ر605 مانده مالیات قابل پرداخت برای این اظهارنامه 
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 9 از 9 صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

  گردش کنترلی:
 1399 

 میلیون ریال 
 5ر635 عملیات در حال تداوم و متوقف شده هزینه مالیات

 (1ر900) های سال قبلمالیات
 270 ذخیره مرخصی کارکنان -تفاوت موقتی
 (400) مالیاتی استفاده نشدهزیان استهالک  -تفاوت موقتی

 3ر605 پرداختنی )مندرج در اظهارنامه(مالیات بر درآمد 
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