
 

 

 

 هـ52793/ت3874ایین نامه: 

 1394-04-31الحی قانون مالیات هاي مستقیم مصوب اص)149( ماده )1( تبصره آیین نامه اجرایی

 هـ٥٢٧٩٣/ت٣٨٧٤شماره ابالغ : 

  ٢٠٧١٠شماره انتشار : 

  ٢١/٠١/١٣٩٥تاریخ ابالغ: 

  ٢٥/٠١/١٣٩٥تاریخ روزنامه رسمی : 

وزارت امور  ١٣٩٤/ ١٠/ ١٤ورخ م ٢٠٠/ ١٩٤٠٢/ ١٩٢٣٠٤به پیشنهاد شماره  ١٣٩٥/ ١/ ١٥هیأت وزیران در جلسه 

،  - ١٣٩٤مصوب  -) اصالحی قانون مالیات های مستقیم ١٤٩) ماده (١اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (

ن   نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد : آ

ن نامه اجرایی تبصره (   -١٣٩٤ب مصو -) اصالحی قانون مالیات های مستقیم١٤٩) ماده (١آ

های اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری ، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی -١ماده 

  باشد.مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نمی

استاندارد های حسابداری قابل تجدید ارزیابی است و منظور از دارایی ، دارایی هایی است که مطابق  -تبصره 

گذاری بلند مدت و دارایی زیستی مولد  شامل مواردی از قبیل دارایی های ثابت مشهود و نامشهود ، سرمایه

  است.

کاهش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته  - ٢ماده 

  هد شد.نخوا



 

 

 

ای که دارایی مذکور به ها تجدید ارزیابی شود، تجدید ارزیابی تمام اقالم طبقههرگاه یک قلم از دارایی - ۳ماده 

  آن تعلق دارد، الزامی است.

توان به طور چرخشی تجدید ارزیابی کرد که تجدید ارزیابی آن ها را به شرطی می یک طبقه از دارایی  - ١تبصره 

  ها طی یک دوره کوتاه (حداکثر تا پایان دوره مالی بعد) کامل و به روز شود. طبقه از دارایی

های نامشهود تجدید ارزیابی شده، به دلیل قابل اتکا نبودن ارزش چنانچه در یک طبقه از دارایی  - ٢تبصره 

س از ی تمام شده پمنصفانه، تجدید ارزیابی یک قلم دارایی نامشهود امکان پذیر نباشد، آن دارایی باید به بها

  کسر استهالک انباشته و کاهش ارزش انباشته منعکس شود.

افزایش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن، مستقیما تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی  - ٤ماده 

  شود.بندی می ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه طبقه 

اد تجدید ارزیابی منعکس شده در سرفصل حقوق صاحبان سرمایه، به استثنای مواردی که نحوه ماز - ۵ماده 

عمل حسابداری آن به موجب قانون مشخص شده است، در زمان برکناری یا واگذاری دارایی مربوط یا به 

  شود.موازات استفاده از آن توسط واحد تجاری، باید مستقیما به حساب سود (زیان) انباشته منظور 

در مواردی که مازاد تجدید ارزیابی به موازات استفاده از دارایی توسط واحد تجاری به حساب سود  -تبصره 

شود، مبلغ مازاد قابل انتقال به حساب سود (زیان) انباشته معادل تفاوت بین (زیان) انباشته منظور می 

ه ی تمام شده تاریخی آن است. مبلغ مازادی کاستهالک مبتنی بر مبلغ تجدید ارزیابی و استهالک مبتنی بر بها

  بدین ترتیب به حساب سود و زیان انباشته منتقل می شود مشمول مالیات بردرآمد نخواهد بود.

ن نامه حسب مورد توسط کارشناس رسمی دادگستری با معرفی کانون  - ٦ماده  تجدید ارزیابی موضوع این آ

ه معرفی شده توسط مرکز امور مشاوران حقوقی، وکال و کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناس قو ه قضا

ه صورت می گیرد.   کارشناسان قوه قضا



 

 

 

ن نامه در مورد شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به  -تبصره  تجدید ارزیابی دارایی های موضوع این آ

ردا الشرکه آنان مشترکا یا منفموسسات عمومی غیر دولتی و شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد سهام یا سهم 

متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باشد طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب 

د مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می گیرد.   یا مورد تأ

های تجدید ارزیابی شده به نسبت افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی به  هزینه استهالک دارایی - ٧ماده 

  گردد.عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی 

مسلوب های تجدید ارزیابی شده در زمان فروش، معاوضه یا  در محاسبه درآمد مشمول مالیات دارایی - ٨ماده 

  المنفعه شدن، مبلغ دفتری دارایی مبتنی بر بهای تمام شده (بدون اعمال تجدید ارزیابی) منظور خواهد شد.

 های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیات های تجدید ارزیابی شده ، دارایی چنانچه در بین دارایی - ٩ماده 

 ها وجود داشته باشد ، دارایی الشرکه شرکت سهم الشرکه یا حق تقدم سهام وهای مستقیم و سهام یا سهم 

) ١٤٣) ماده (١های مذکور در هنگام فروش و یا معاوضه صرفا مشمول مقررات فصل مذکور و همچنین تبصره (

  های آن حسب مورد خواهد بود. های مستقیم و تبصره ) مکرر قانون مالیات١٤٣و ماده (

دید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر پوشش زیان از محل مازاد تج - ١٠ماده 

شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول 

  مالیات بر درآمد خواهد بود.

) اصالحی قانون مالیات های مستقیم ظرف یک سال ۱۴۹) ماده (۱(در صورتی که اشخاص حقوقی موضوع تبصره  -۱تبصره 

پس از تجدید ارزیابی (شناسایی و ثبت تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت)، تشریفات قانون جهت انتقال مازاد تجدید 

د، مازاد تجدید ارزیابی ارزیابی دارایی ها به حساب سرمایه و نیز ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت ها را انجام دهن

  که به حساب سرمایه منتقل می شود، با رعایت سایر مقررات مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.

) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت ۱۴اثر مدت مذکور در قسمت اخیر حکم ماده (  -۲تبصره 

در هر پنج سال) نسبت به آینده است، بنابراین اشخاص حقوقی که با استفاده از  از کاالی ایرانی (تجدید ارزیابی یک بار



 

 

 

مقررات ماده یادشده نسبت به افزایش سرمایه خود از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اقدام کرده اند، تا مدت پنج سال مجاز 

  فیت نخواهند بود.به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها برای استفاده از این معا

) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت ۱۴عدم رعایت هریک از شروط موضوع ماده ( -۳تبصره 

از کاالی ایرانی (افزایش سرمایه و ثبت آن پس از مهلت یک ساله مقرر یا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها 

سال) موجب شمول مالیات نسبت به مازاد تجدید ارزیابی دارایی های مربوط می شود. همچنین در در فواصل کمتر از پنج 

اند، مالیات متعلق ) قانون یاد شده استفاده کرده۱۴صورت کاهش سرمایه اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی بوده ماده (

  در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود.

) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از ۱۴درج در ماده (محدودیت پنج ساله من -۴تبصره 

کاالی ایرانی صرفا در خصوص تجدید ارزیابی هر طبقه به صورت مجزا از سایر طبقات دارایی ها مالک عمل است و انجام 

  [1]١است.تجدید ارزیابی سایر طبقات فارغ از تجدید ارزیابی مذکور در طی پنج سال مجاز 

اند عالوه بر مواردی که طبق هایی که تجدید ارزیابی شده اشخاص حقوقی باید در خصوص دارایی - ١١ماده 

های مالی و اظهارنامه مالیاتی سال  باشد موارد زیر را در صورتاستانداردهای حسابداری افشای آن الزامی می 

  های بعد حسب مورد منعکس نمایند: مالی تجدید ارزیابی و سال

  ها هزینه استهالک دوره به تفکیک بهای تمام شده و تجدید ارزیابی هر یک از دارایی -الف

  ههای تجدید ارزیابی شد اطالعات مربوط به فروش ، معاوضه یا برکناری هر یک از دارایی -ب

                                                             
) قانون مالیات های مستقیم ۱۴۹) ماده (۱آئین نامه اجرایی تبصره ( ۱۰، ماده ۱۳۹۸/۱۰/۲۲هـ مورخ ۵۷۱۷۰ /ت ۱۳۵۶۰۲. به موجب تصویب نامه شماره  [1]١

) قانون حداکثر ۱۴چهار تبصره به آن الحاق گردید.به موجب بند (ب) تصویب نامه مذکور، این تصویب نامه از تاریخ الزم االجرا شدن ماده (اصالح شد و 

 استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی الزم االجرا است.

دید ارزیابی، پوشش زیان از محل مازاد مذکور، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته افزایش سرمایه از محل مازاد تج«قبل از اصالح:  ۱۰ماده 

الیات یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول م

  ».بردرآمد خواهد بود

 



 

 

 

  اسحاق جهانگیری

  معاون اول رئیس جمهور 

 


