


تهیه وتنظیم

علی بهلولی                                                                   حسین یاراحمدی

رئیس گروه حسابرسی مالیاتی                                        رئیس گروه حسابرسی مالیاتی

1400بهار 

سازمان امور مالیاتی کشور 
اداره کل امور مالیاتی استان لرستان 

مالیات تجدید ارزیابی دارایی های ثابت اشخاص حقوقی ازمنظر 

قانون مالیات های مستقیم و استاندارد های حسابداری ایران
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مقدمه
هااییدارارزیابیتجدیدمفهومتعریفومعرفیازپسفایلایندر

نقانومنظرازارزیابیتجدیدمازادمالیاتیمباحثبررسیبه

هایبخشنامه،حسابداریاستانداردهای،مستقیمهایمالیات

همچنین.شدهپرداختهوزیرانهیاتهاینامهتصویبومربوط

تاریخحیثازارزیابیتجدیدمختلفاَشکالبینارتباطفلوچارت

ویدهگردارائهوتنظیمقانونی،هایمقررهباهاآنتطبیقوانجام

اشارههاآنبهفایلمتندرکهقانونیمستنداتازتصویریپایاندر

ناسبمفضایفقدانعلتبهاینکهتوضیح).استشدهارائهشده

باارتفلوچهای،سلولمفاهیمجامعوکاملتبیینوتشریحبرای

همربوطشمارهبااسالیدهامتندرآنشرحکهشدهمعرفیعدد

.شودواقعمفیداستامید.(استگردیدهارائه



تجدید ارزیابی دارایی ها چیست؟

هایداراییارزشکردنبهروزمعنایبهسادهبیانبهارزیابیتجدید
تجدیدهدرنتیجدارایییکدفتریمبلغافزایشدرواقع.استشرکت
ترازنامهردوثبتارزیابیتجدیدمازادعنوانتحتمستقیماًآنارزیابی
.میشوددادهنمایشصاحبانحقوقازبخشیبهعنوان
اریحسابداستانداردمطابقکهاستداراییهایی،داراییازمنظور

تثابداراییهایقبیلازمواردیشاملواستارزیابیقابلتجدید
.استمولدزیستیداراییوبلندمدتسرمایهگذاریمشهود،
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می نمایند؟چرا بنگاههای اقتصادی اقدام به تجدید ارزیابی 

هرساله،درصدی50تا40وتورمایراناقتصادیشرایطبهتوجهبا
ردهکخریداریتأسیسسالدرشرکتیکهداراییهاییمسلماً
خواهدبشرکتاگرونیستاندازههمانبهدهمسالپایاندردیگر
نچندیحداقلبایدنمایدخریدارییاجایگزینراداراییهمان
.کندنههزیشدهمحاسبهگذشتهسالدهطیکهاستهالکیبرابر

راییهایداارزشبایدفعالیت،تداوموبقابرایشرکتدرنتیجه
،استهالکسالهایپایاندروکندبهروزتورمباهمگامراخود

التماشینآخریدیاوسرمایهگذاریبهاقدامتورمبامتناسب
استتورمیایراناقتصادهمچونکهاقتصادهاییدر.نمایدجدید
مختلفطبقاتدرشرکتهاداراییسال5هرحداقلاستالزم

.دنروروبهزوالسرمایهگذاریوتولیدچرخهتاشوندتجدید
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تجدید ارزیابی 
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تجدید ارزیابی 
دارایی های ثابت

بازگشت

1
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اشخاص حقوقی

بازگشت

2



ازناشیاستهالکهزینه
یزنارزیابیتجدیدافزایش

ولقبقابلهزینهعنوانبه
.شودنمیشناسایی

بازگشت
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داراییمعاوضهیافروشزماندر
مابه،شدهارزیابیتجدیدهای

ارزشوفروشقیمتالتفاوت
ارزیابیتجدیداعمالبدوندفتری

مالیاتمشمولدرآمدمحاسبهدر
.شودمیمنظور

بازگشت
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94/4/31اصالحیهمستقیمهایمالیاتقانون149ماده1تبصره

ارزیابیتجدیدازناشیبهایافزایش
رعایتباحقوقیاشخاصهایدارایی

پرداختمشمولحسابداریاستانداردهای
(یکپیوست).نیستدرآمدبرمالیات

بازگشت
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ایرانحسابداری11شمارهاستاندارد42بند

درآمدیکعنوانبهارزیابیتجدیدمازاد
حقوقلسرفصدرنیافتهتحققعملیاتیغیر

جاآنازگردد،میمنعکسسرمایهصاحبان
لذا،استنیافتهتحققدرآمدمزبورمازادکه

آنمحلازمستقیمطوربهسرمایهافزایش
موجببهکهمواردیدرمگر،نیستمجاز

(2پیوست).باشدشدهتجویزقانون

بازگشت
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و بعد از آن1395تجدید ارزیابی در سال 

(94/4/31اصالحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب ) 

بازگشت
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بازگشت

8

مصادیق عــدم 
ی رعایت استانداردها
حسابــداری



مستقیمهایمالیاتقانون149ماده1تبصرهاجرایینامهآیین10ماده

وزیرانهیات95/1/21-3874شمارهنامهتصویبو94/4/31مصوب

ارزیابیتجدیدمحلازسرمایهافزایش:الف

ارزیابیتجدیدمازادمحلاززیانپوشش:ب

هاندوختیاسودوزیانحساببهارزیابیتجدیدمازادانتقال:ج

ایهسرمصاحبانبینشکلهربهارزیابیتجدیدمازادتوزیع:د

(3پیوست)

بازگشت
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قیدحذف

((انتقال مازاد تجدید ارزیابی به حساب سرمایه)) 

بازگشت
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سازمان 98/11/21–200/98/96بخشنامه شماره 10ماده –بند الف 

مورخه 57170ت /135602امور مالیاتی کشورو تصویب نامه شماره 

(4پیوست )هیات محترم وزیران 98/10/22

حذف: الف

پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی: ب

ه انتقال مازاد تجدید ارزیابی به حساب سودوزیان یا اندوخت:ج 

ایهتوزیع مازاد تجدید ارزیابی به هر شکل بین صاحبان سرم: د

بازگشت
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200/98/96شمارهزماناجرایبخشنامه
98/11/21مورخه

بازگشت
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98/10/22مورخه 57170ت /135602تصویب نامه شماره (( ب))بند 

نشداالجراالزمتاریخازبخشنامهونامهتصویب
وتولیدیتوانازاستفادهحداکثرقانون14ماده

االجراالزمایرانیکاالیازحمایتوکشورخدماتی
(5پیوست).باشدمی

بازگشت
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مورخه 200/98/30بخشنامه شماره 14تاریخ  الزم االجرا شدن ماده 

رسازمان امور مالیاتی کشو98/4/3

الزم االجرا می باشد98/2/15از تاریخ 
(6پیوست )

.

بازگشت

1415



98/2/15انجام تجدید ارزیابی بعد از تاریخ 

مشمول مالیات 
می باشد

98/2/15انجام تجدید ارزیابی قبل از تاریخ 

بازگشت

مشمول مالیات 
نمی باشد

1617

1819



سرمایهافزایشترتیباتانجامعدمو94تا92هایسالطیارزیابیتجدید

:قبیلازارزیابیتجدیدمحلاز

ارزیابیتجدیدمحلازسرمایهافزایش-الف

سرمایهافزایشثبت-ب

بازگشت

20
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هیات وزیران95/5/10مورخه 53970تصویب نامه شماره 1بندم

نینهمچوسرمایهافزایشترتیباتانجاممهلت

نیقانودفاتروهاشرکتثبتادارهدرآنثبت

94تا92هایسالدرکهحقوقیاشخاصدر

داماقخودهایداراییارزیابیتجدیدبهنسبت

(7پیوست).باشدمی95سالپایانتا،اندنموده

بازگشت

2122



هیات وزیران و 98/5/28مورخه 66066تصویب نامه شماره 

(8پیوست )98/6/31مورخه 230/98/60بخشنامه شماره 

به عبارت(( 95تا پایان سال ))عبارت 

.اصالح شده است(( 98تا پایان سال ))

بازگشت

تغییر در انجام ترتیبات

2324



وتولیدیتوانازاستفادهحداکثرقانون17مادهاجرایینامهآیین

وصادراتامردرهاآنتقویتوکشورنیازهایتامیندرخدماتی

هنامتصویبموضوعمستقیمهایمالیاتقانون104مادهاصالح

موضوعاصالحاتبا92/6/30مورخه48793/ت/90836شماره

نامهتصویبو92/12/21مورخهد/230/38133شمارهبخشنامه

طیکهوزیرانهیات93/11/13مورخه50976/ت/136590شماره

(9پیوست)استشدهابالغ92/6/3مورخه14977شمارهبخشنامه

بازگشت
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ایهسرمافزایشارزیابیتجدیدسالپایانتاکهحقوقیاشخاص3تبصره

ثبتهاشرکتثبتادارهدرراخودهایداراییارزیابیتجدیدازناشی

مذکورسالطیراهاداراییارزیابیتجدیدازناشیمبالغننمایند،موظفند

دارهادرهاداراییارزیابیتجدیدازناشیمازادحساببهقانونیدفاتردر

.مایندنمنظورخودقانونیدفاتردرسرمایهحساببهوثبتهاشرکتثبت

بازگشت
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انجام ترتیبات و رعایت مقررات

.مشمول مالیات نمی باشد

عدم انجام ترتیبات و عدم رعایت مقررات

.مشمول مالیات می باشد

بازگشت
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،هاداراییارزیابیتجدیدازحاصلمازادچنانچه:4تبصره

فاتردیاوهاشرکتثبتادارهدرسرمایهافزایشثبتازقبل

درهسرمایافزایشثبتمهلتانقضایتاوموردحسبقانونی

طمربوهایحساباصالحبهنسبتوبرگشت،3تبصرهاجرای

بعدالسیاارزیابیتجدیدانجامسالقانونیدفاتردرهادارایی

دهشبرگشتارزیابیتجدیدازحاصلمازاد،باشدشدهاقدام

.شودنمیمالیاتمشمولونشدهمحسوبدرآمد

.مشمول مالیات نمی باشد

بازگشت

31

32



اپیوست ه

بازگشت



بازگشت

1پیوست



بازگشت

2پیوست



بازگشت

3پیوست



بازگشت

4پیوست



بازگشت

5پیوست



بازگشت

6پیوست



بازگشت

7پیوست



بازگشت

8پیوست



بازگشت

9/1پیوست



بازگشت

9/2پیوست



ACCPress@باسپاس از توجه شما




