
به نام خدا
ریوبینار بزرگ مباحث کاربردی حسابدا

:موضوع
یتجدید ارزیابی دارایی ها و ضوابط و مقررات مالیات

:ارائه دهنده

حـمیـد خـادم



ثابت مشهود و نامشهوداندازه گیری دارایی ها

خبرهحسابدارانانجمن

 بهای تمام شده:   شناخت اولیه

 تجدید شناخت:

 مبلغ دفتری دارایی : قطع شناخت

، مخارج نصب    ممباده زبا ی   ، هزینه بیمه حمل، هزینه گمرکی، هزینه حمل، بهای خرید: بهای تمام شده

.....  مخارج تولید م مابشی پس ا  کسر عواید 

مدل بهای تمام شده 

یمدل مبلغ تجدید ار یاب

حـمید خـادم



مدل تجدید ارزیابی–تجدید شناخت 

o ائه دارایی ار: به گونه ای اتکاپذیردرصورت قابل اندا ه گیری بودن ار ش منصفانه
سبر  ا  کدر تباری  تجدیبد ار یبابی پبس    ار ش منصبفانه  )به مبلغ تجدیبد ار یبابی   

(ازتهالک انباشته   کاهش ار ش انباشته

دارایی با کاربرد فعلی

دارایی با کاربری خاص

خبرهحسابدارانانجمن حـمید خـادم



ارزیاب با صالحیت، دوره تناوب، کل طبقه، استهالک انباشته

خبرهحسابدارانانجمن حـمید خـادم

وبینار بزرگ مباحث کاربردی حسابداری
1400آذر 26



در ارزش دارایی هاتغییرات

خبرهحسابدارانانجمن حـمید خـادم



در ارزش دارایی هاتغییرات

خبرهحسابدارانانجمن حـمید خـادم

وبینار بزرگ مباحث کاربردی حسابداری
1400آذر 26



مـثـال

 خریبداری  1395میلیون ریال بوده   در ابتبدای زبال   400دارایی بهای تمام شده من
1398زاله مستهلک گردد   در ابتدای زال 10اگر بصورت خط مستقیم   . شده ازت

میلیون ریال تجدید ار یابی گردید، ثبتهای مربوط؟  900بمبلغ 

500دارایی               

120استهالک انباشته 

620مازاد تجدید ارزیابی 

ید اگر یک قلم دارایی تجدید ارزیابی شود با
تمامی اقالم آن طبقه تجدید ارزیابی شود

ی با تجدید ارزیابی باید توسط کارشناس رسم
صالحیت و مستقل صورت گیرد

دوره تناوب تجدید ارزیابی دارایی های ثابت
سال یکبار می باشد5یا 3هر 

طبــا اســتاندارد حســابداری امکــان انتقــال 
ـ  ه تجدید ارزیابی به سرمایه وجود ندارد مگر ب

موجب قانون

خبرهحسابدارانانجمن حـمید خـادم



م.م.ق149ماده 

یبا  من قسمت ا  دارایی های ازتهالک پذیر که بر اثر به کارگیری یبا گذشبت  مبان   م.م.ق149ماده 
زایر عوامل   بد ن توجه به تغییر قیمتهبا ار ش من تقلیبل مبی یاببد   هم نبین هزینبه هبای       

تلقبی  جزء هزینه های قاببل قببول مالیباتی   تأزیس، قابل ازتهالک بوده   هزینه ازتهالک منها 
  مقررات مربوط به ازتهالک های دارایی های ازتهالک پذیر شامل جدا ل ازتهالک هبا . می شود

تهیبه  چگونگی اجرای من با رعایت ازتانداردهای حسابداری توزط زا مان امور مالیاتی کشبور 
  می شود   ظرف مدت شش ماه ا  تاری  تصوی  این قبانون ببه تصبوی    یبر امبور اقتصبادی      

.دارایی می رزد

ت ببا رعایب  افزایش بهای ناشی ا  تجدید ار یابی دارایی های اشخاص حقوقی، -1تبصره
مشبمول پرداخبت مالیبات ببر درممبد نیسبت   هزینبه        ازتانداردهای حسبابداری 

الیباتی  ازتهالک ناشی ا  افزایش تجدید ار یابی نیز به عنوان هزینه قاببل قببول م  
.تلقی نمی شود

ش   در  مان فر ش یا معا ضه دارایی های تجدید ار یابی شده، مابه التفا ت قیمت فبر  
ور ار ش دفتری بد ن اعمال تجدید ار یابی در محازبه درممد مشمول مالیات منظ

.می شود

خبرهحسابدارانانجمن حـمید خـادم



تجدید ارزیابی و انتقال مازاد تجدید ارزیابی

انجام تجدید ارزیابی

انتقال تجدید ارزیابی به سرمایه

.....انتقال تجدید ارزیابی به جاری سهامدار، اندوخته و 

خبرهحسابدارانانجمن حـمید خـادم



مرور تجدید ارزیابی دارایی ها و ضوابط مالیاتی آن

به بعد1395ابتدای سال 

1394تا انتهای سال 
ولیدی   طبق برنامه زوم توزعه اقتصادی   نیز قانون حداکثر ازتفاده ا  توان ت

.  تبا رعایت ضوابط   میین نامه مالیاتی معاف ا  مالیات از( 1391مصوب )خدماتی
.هر د  معاف ا  مالیات بودچه انتقال آن به سرمایه   چه تجدید ارزیابی

در حالت عادی
1397تا انتهای سال 

م معاف ا  .م.ق149با رعایت ضوابط ماده 
  یا  لی هرگونه انتقال به زرمایه. مالیات

ول  مشمتو یع یا کاهش  یان انباشته من 
.مالیات می شود

ه  استثنای قانون بودج
1397سال 

1396بببرای شببرکتهایی کببه در زببال  
اصببالحیه قببانون  141مشببمول مبباده  

تجبارت باشببند   ببا تجدیببد ار یببابی ا   
خبارج شبوند، انتقبال    141شمول ماده 

رخ به نما اد به زرمایه مشمول مالیات 
.می باشدصفر 

خبرهحسابدارانانجمن حـمید خـادم



مرور تجدید ارزیابی دارایی ها و ضوابط مالیاتی آن

خبرهحسابدارانانجمن حـمید خـادم

وبینار بزرگ مباحث کاربردی حسابداری
1400آذر 26



و بعد از آن1398تجدید ارزیابی در سال های 

درخصوص انتقال ما اد 1397ماده  احده قانون بودجه زال 10تبصره «  »ازتفاده ا  مفاد بند 
.تمدید می گردد1398تجدید ار یابی شرکتها به حساب افزایش زرمایه، تا پایان زال 

1398/03/13: تاریخ200/98/19: شمارهدر ابتدا بموجب بخشنامه 

رانیقانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ای14ماده 

زایش به منظور ر نق تولید   ایجاد اشتغال ا  طریق اصالح زاختار مالی شبرکتها   کارممدزبا ی افب   
مباده  ( 1)موضوع حکم مقبرر در تبصبره   اشخاص حقوقیبهای ناشی ا  تجدید ار یابی دارایی های 

افـزای   ببا اصبالحات   الحاقبات بعبدی،     1366/12/03قانون مالیات های مستقیم مصوب ( 149)
ی پس ا  تجدیبد ار یباب  یک سال   مشر ط بر این ازت که ظرف مدت سرمایه از این محل مجاز

.امکان پذیر ازتهر پنج سال به حساب زرمایه افز ده شده   این امر فقط یکبار در 

1398/04/03: تاریخ200/98/30: شمارهسپس بموجب بخشنامه 

خبرهحسابدارانانجمن حـمید خـادم



نکات مهم آیین نامه تجدید ارزیابی

 لنـد  ثابت مشهود، نامشهود، سرمایه گـذاری ب شمول تجدید ار یابی برای دارایی
.می باشدمدت و دارایی زیستی مولد

  مـی  هزینه قابـل قبـول ن  کاهش مبلغ دفتری دارایی تجدید ار یابی شده به عنبوان
.باشد

   هطبقب دارایبی هبای من   کبل درصورت تجدید ار یابی یک قلم دارایی تجدیبد ار یبابی
.الزامی ازت

ارایبی  ما اد تجدید ار یابی در حقوق صاحبان زهام افشاء   به مر ر ازتفاده با فر ش د
.بسته می شودسود انباشته به مستقیما

  ضبائیه  کارشنازی توزط کارشناس رزمی دادگستری اعالمی ا  زوی کانون یبا قبوه ق
.اعالمی ا  زوی مرکز امور مشا ران حقوقی انجام می شود

     یبر  کارشناس رزمی برای شرکتهای د لتی، شرکتهای  ابسته ببه نهادهبای عمبومی
.د لتی با کارشناس رزمی منتخ  مجمع عمومی می باشد

 ازتغیر قابل قبول مالیاتیهزینه ازتهالک دارایی تجدید ار یابی شده هزینه.
بلبغ  تجدید ار یابی شده مالک م( به ازتثنای مالیات مقطوع ها)در  مان فر ش دارایی

.دفتری بد ن اعمال تجدید ار یابی ازت

1395/01/21مورخ 3874آیین نامه اجرایی شماره 



1395اصالح آیین نامه سال 

اصبالحی قبانون مالیبات هبای مسبتقیم      ( 149)مباده  ( 1)میین نامه اجرایی تبصره ( 10)ماده -الف
ببه شبرح  یبر    1395/1/21هب مبور   52793ت/3874موضوع تصوی  نامه شماره -1394مصوب 

:اصالح   چهار تبصره به من اضافه می شود

 یان ، انتقال این ما اد به حساب زود    ا  محل ما اد تجدید ار یابیپوشش  یان -10ماده
عـدم رعایـت   ، ببه منزلبه   تو یع من ببه هبر شبکل ببین صباحبان زبرمایه      یا ند ختهیا ا

ر   هم نین تحقق درممد در من زال ازت   مشمول مالیات باستانداردهای حسابداری
.درممد خواهد بود

 اصبالحی قبانون   ( 149)مباده  ( 1)در صورتی که اشخاص حقوقی موضوع تبصره -1تبصره
ید ار یابی شنازایی   ثبت تجد)پس ا  تجدید ار یابی ظرف یک زالمالیات های مستقیم 

هبا ببه   ، تشریفات قانون جهت انتقال ما اد تجدید ار یبابی دارایبی  (در دفاتر قانونی شرکت
 اد حساب زرمایه   نیز ثبت افزایش زرمایه نزد مرجع ثبت شرکت ها را انجبام دهنبد، مبا   

ل مالیات تجدید ار یابی که به حساب زرمایه منتقل می شود، با رعایت زایر مقررات مشمو
.بر درممد نخواهد بود

1398/11/21: تاریخ200/98/96: شمارهبموجب بخشنامه 

خبرهحسابدارانانجمن حـمید خـادم



ادامه-1395اصالح آیین نامه سال 

 قانون حداکثر ازتفاده ا  تبوان  ( 14)اثر مدت مذکور در قسمت اخیر حکم ماده -2تبصره
نج تجدید ار یبابی یبک ببار در هبر پب     )تولیدی   خدماتی کشور   حمایت ا  کاالی ایرانی 

اده ببا ازبتفاده ا  مقبررات مب    ازت، بنابراین اشخاص حقبوقی کبه   نسبت به آینده ( زال
، تبا  ندیادشده نسبت به افزایش زرمایه خود ا  محل تجدید ار یابی دارایی ها اقدام کرده ا
اده ا  مدت پنج زال مجا  به افزایش زرمایه ا  محل تجدید ار یابی دارایی ها ببرای ازبتف  

.این معافیت نخواهند بود

 قانون حداکثر ازبتفاده ا  تبوان   ( 14)عدم رعایت هریک ا  شر ط موضوع ماده -3تبصره
ا  افبزایش زبرمایه   ثببت من پبس    )تولیدی   خدماتی کشور   حمایت ا  کاالی ایرانبی  

متبر  افزایش زرمایه ا  محل تجدید ار یابی دارایی ها در فواصل کیا مهلت یک زاله مقرر
ی موج  شمول مالیات نسبت به ما اد تجدید ار یابی دارایی های مرببوط مب  ( ا  پنج زال

هم نین در صورت کاهش زرمایه اشخاص مذکور که ا  مشوق مالیباتی ببوده مباده   . شود
مبی  اند، مالیات متعلق در زال کاهش، مطالبه    صبول قانون یادشده ازتفاده کرده( 14)

.شود

1398/11/21: تاریخ200/98/96: شمارهبموجب بخشنامه 

خبرهحسابدارانانجمن حـمید خـادم



ادامه-1395اصالح آیین نامه سال 
1398/11/21: تاریخ200/98/96: شمارهبموجب بخشنامه 

 قبانون حبداکثر ازبتفاده ا  تبوان     ( 14)محد دیت پنج زباله منبدرج در مباده    -4تبصره
هـر  تولیدی   خدماتی کشور   حمایت ا  کاالی ایرانی صرفا در خصوص تجدیبد ار یبابی  

ی ا  زایر طبقات دارایی ها مالک عمل ازت   انجبام تجدیبد ار یباب   صورت مجزا به طبقه 
.ازتپنج زال مجا  فارغ ا  تجدید ار یابی مذکور در طی زایر طبقات 

قبانون حبداکثر ازبتفاده ا  تبوان     ( 14)این تصوی  نامه ا  تاری  اال م االجرا شبدن مباده   -ب
.تولیدی   خدماتی کشور   حمایت ا  کاالی ایرانی ال م االجرا ازت

خبرهحسابدارانانجمن حـمید خـادم



سواالت پر تکرار تجدید ارزیابی دارایی ها

خبرهحسابدارانانجمن حـمید خـادم

وبینار بزرگ مباحث کاربردی حسابداری
1400آذر 26



بخشنامه ای موثر و کاربردی برای جلوگیری از مالیات مضاعف

دیبد  قوانین   مقررات مرببوط ببه تج  چنان ه شرکت زرمایه پذیر ضمن رعایت
قبانون حبداکثر ازبتفاده ا     17نامه موضوع ماده ها ا  جمله میینار یابی دارایی

درات   توان تولیدی   خدماتی در تأمین نیا های کشور   تقویت منها در امر صا
قبانون  149ماده ( 1)نامه موضوع تبصره میینطبقهای بعدی من   یااصالحیه

مشبمول  حسب  مبورد  1394/04/31مالیات های مسبتقیم اصبالحی مصبوب    
مد زبهم  گذار نیز مشمول مالیات بر درم، به تبع من شرکت زرمایهشودنمالیات

ین در  یر این صورت چنان ه به دلیل عدم رعایت قوان. ما اد مذکور نخواهد بود
  مقررات موضوعه شرکت زرمایه پذیر باببت مبا اد تجدیبد ار یبابی مشبمول     

  143  مباده  105مباده  ( 4)مالیات گردد، با ملحوظ نظبر قبراردادن تبصبره    
مکبرر قبانون مبذکور، اخبذ مالیبات مضباعف ا  درممبد        143مباده  ( 1)تبصره 

دیبد  گذار بابت افزایش زرمایه ا  محبل مبا اد تج  شده شرکت زرمایهشنازایی
های شرکت زرمایه پذیر، موضوعیت نخواهد داشتار یابی دارایی

1396/09/8: تاریخ200/96/125: شمارهبموجب بخشنامه 

خبرهحسابدارانانجمن حـمید خـادم



رسینکات مهم در خصوص افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی شرکتهای بو

خبرهحسابدارانانجمن حـمید خـادم



با تشکر از توجه شما
:راه های ارتباطی با انجمن حسابداران خبره

Site: iica.ir

Instagram: @iica_ir

Telegram: @iica_ir

خبرهحسابدارانانجمن


