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  چکیده
هـاي مختلـف   در این مقاله با نگاهی به تاریخچه شروع تجدید ارزیابی در ایران و ادامه آن طی دهه

وجـود  . رفـت شـده اسـت   انتظار مـی سعی در ذکر دالیل عدم موفقیت تجدید ارزیابی آن گونه که 
مـالی،همراه بـا نیازهـاي    گـري  هـاي تحلیـل  ترشدن روشتورم گسترده در جوامع مختلف و پیچیده

هاي مراجع تصـمیم گیرنـده اسـتفاده از    کنندگان داخلی و خارجی، بویژه حساسیستمتنوع استفاده
  .تجدید ارزیابی را الزامی ساخته است

تواند به هـر  گذاري درست و اتخاذ تمهیداتی اصولی در این رابطه میبا توجه به این موضوع،قانون
مالی با شرایط امروز و در نهایت تصـمیم  تر اجرا شدن این روش و همخوانی صورتهاي چه درست

  .هاي مختلف بینجامدگیري منطقی افراد در زمینه

  ،معافیت مالیاتیهادارایی ،استهالكتجدید ارزیابی :واژگان کلیدي 

  

  دمهمق

  شود و هدف گزارشگري مالیاز طریق سیستم حسابداري تهیه می هااطالعات مالی در شرکت

  طالعاتی هستنداقتصادي به دنباال تصمیم گیرندگان.باشدي اطالعات دقیق و بموقع میارائه

  چون ارائه .آنگونه کههست بیان کندها را مطابق با شرایط روز بوده تا بتواند ارزش دارایی که

  ندگان داخلی و کنگیري استفادهو سریع عامل مهمی در امر تصمیم هنگاماطالعات دقیق ،به



  .باشدهاي مالی میصورتخارجی 

 گیر بسیاري کشـورها ازجملـه کشـور مـا    و تورم شدیدي که گریبان هاافزایش سطح عمومی قیمت
آنهاسـت فاصـله   زش روز ي ارها از ارزش جاري خود که همانا بیان کننـده سبب شده دارایی ستا

-ي واقعیـت بیـان کننـده   هاشود تا ارزش تاریخی داراییي ایجاد شده سبب میبگیرند و این فاصله

هاي تـاریخی تهیـه و گـزارش    داده بر همین اساس اطالعاتی که بر مبناي.هاي اقتصادي روز نباشند
 .دارا نیسـتند  ،سـت امالیهـایمهم اطالعـات   همانا از ویژگـی شوند خصوصیت مربوط بودن را که می

کـه اطالعـات کسـب     ، تا جـایی شودگیرندگان اقتصادي میکه این نارسایی سبب گمراهی تصمیم
  .کندشده را براي آنها غیر قابل استفاده می

-شود بازنگري در بهاي تمام شـده این نقیصه پیشنهاد می راهکاري که براي رفع و یا کمرنگ شدن

  .شودنام برده می "هاتجدید ارزیابی دارایی"هاست که از آن بعنوان ي دارایی

  

  وضعیت تجدید ارزیابی در ایران

اجراي تجدید ارزیـابی در ایـران بـا موانـع و مشـکالتی همـراه بـوده کـه شـاید قسـمت اعظـم ایـن             
و هـا  این مشکالت در قانون مالیات.و یا ناقص بوده است گذاري نادرستمشکالت متوجه سیاست

هـا چنـدان روي خوشـی بـه     که شرکت بب شدهعدم هدایت درست تجدید ارزیابی در کشور ما س
ي تجدیـد ارزیـابی   هدفی غیراز هدف اصلی و اولیـه  آن نشان نداده ویا درصورت انجام شدن هم با

  .ست انجام بپذیردا هاي مالیسیماي صورت روز شدنکه همانا مربوط و به
ي تجدیـد  در قـوانین مالیـاتی سـالهاي مختلـف احکـامی دربـاره       ویژهدر قوانین و مقررات ایـران بـ  

هـاي  دارایـی ي گذشـته  ها در طـول چنـد دهـه   ثابت آمده و معدودي از موسسههاي ارزیابی دارایی
محـدود بـوده امـا در برخـی     اگرچـه مـوارد تجدیـد ارزیـابی     .اندثابت خود را تجدید ارزیابی کرده

  .اندجهی داشتهواهمیت قابل ت تجارتی هايموارد نظیر آب و برق و بانک



دهـی  ها عدم تحقیق و گزارشي تجدید ارزیابی داراییدر زمینه ترین ضعفشاید بتوان گفت مهم
  .انجام شده باشد هاينتایج تجدید ارزیابی درباره

-ازلحاظ  تصـمیم  همانطور که گفته شد هدف تجدید ارزیابی بهبود کیفیت مربوط بودن اطالعات

درمورد تجدید ارزیـابی و چگـونگی انجـام آنـرا برعهـده دارد       مرجعی که وضع مقررات.تگیریس
  .قوانین تجاري هر کشور است

هایی که درمورد تجدید ارزیابی وجود دارد قابلیت پـذیرش یاعـدم پـذیرش تمـام یـا      یکی از بحث
ست که ایـن امـر   ا یهاي تجدید ارزیابی شده از لحاظ مالیاتاستهالك دارایی التفاوتبخشی از مابه

تجدیـد ارزیـابی    11ي در ایـران طبـق اسـتاندارد شـماره    .شـود مقرر می در قوانین و مقررات مالیاتی
در  زیـابی آنگونـه کـه بایـد    ، اما پرسش اینجاست کـه آیـا تجدیـد ار   شودها مجاز شمرده میدارایی
 شـاید بـا نگـاهی بـه نتـایج     ؟ها مواجه شـده اسـت یـا خیر   ها و سازمانبا اقبال از جانب شرکت ایران

  .اجراي این روش در برخی سالها جواب پرسشمان را بیابیم
هاي صـنعتی و تولیـدي   شرکت هاي مستقیمقانون مالیات 116ي ماده 6ي طبق تبصره 1345درسال 

ي گسـترش مالکیـت   که سهام آنها در بورس پذیرفته شده یا بشود در صـورتیکه در اجـراي برنامـه   
شـود  و دارایـی تعیـین مـی    صنعتی بر اساس شرایطی که ازطرف وزارت اقتصـاد  سهام کارخانجات

سـهام شـرکت بـه عمـوم غیـراز سـهامداران قبلـی         %33اقدام به افزایش سرمایه و واگذاري حـداقل  
افـزایش بهـاي دارایـی شـرکت ناشـی از ارزیـابی مجـدد         که حائز شرایط مزبور باشـند  نمایند مادام

که افـزایش بهـاي ناشـی از ارزیـابی مجـدد آن کماکـان        به استثناي زمین(آالت و ساختمان ماشین
مـادام کـه تقسـیم     در صورتیکه در حساب سرمایه یا ذخایر منظور شود) مشمول مالیات خواهد بود

  .نگردد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود
از ایـن احکـام   ي اسـتفاده  سـابقه  در مطالعات محدودي که درمورد تجدید ارزیابی صورت گرفته،

شاید علت اصـلی آن  .قبل از انقالب دیده نشدهاي پذیرفته شده در بورس در قانونی توسط شرکت
ارزیـابی شـده بـر اسـاس ارزش جدیـد بـوده        دهـاي تجدیـ  دارایی ي استهالكعدم احتساب هزینه



ارزیـابی را  مـازاد تجدیـد   :باشد ازجمله اینکـه ایراداتی میهمچنین این قانون از جهاتی داراي .باشد
درحالیکـه تجدیـد   ق شـرایط خاصـی از مالیـات معـاف کـرد،      تلقی کـرده و آنـرا طبـ    نوعی درآمد

ــدي را    ــیچ عای ــابی ه ــی  ارزی ــرکت نم ــیب ش ــا     نص ــود ی ــات بش ــمول مالی ــد مش ــه بخواه ــد ک کن
  ...مجاز شمردن انتقال مازاد به حساب سرمایه وهمچنین.خیر

کــه در آن سیاســت  1368-72ي اقتصــادي توســعهي اول از انقــالب بــا شــروع اجــراي برنامــهبعــد
مجـددا  هـاي بـورس   بینـی شـده بـود فعالیـت    دولتی و ملی شده به مردم پیش واگذاري سهام صنایع
بـه قـانون    مکـرر  143ي اي به شـماره ههاي مستقیم مادقانون مالیات 71ي سال شروع و در اصالحیه

مـاده افـزایش بهـاي ناشـی از ارزیـابی مجـدد       موجب این به.اضافه گردید 1366هاي مستقیم مالیات
یـا بـا واسـطه متعلـق بـه       ي آنهـا بطـور مسـتقیم   سـرمایه % 50هـایی کـه بـیش از    هاي شـرکت دارایی

منـدرج در  باشد براي یکبار و تا سقف زیان سنواتی ها و موسسات دولتی میشرکت هايوزارتخانه
ي ي اول توسـعه برنامـه هاي مالی مصوب مجمـع عمـومی شـرکت در طـول اجـراي قـانون       صورت

سهام شرکت در بـورس پذیرفتـه شـده یـا     )الف:اقتصادي از مالیات معاف خواهد بود به شرط آنکه
در بـورس پذیرفتـه شـود و     گـردد یکسال پس از زمانی که ارزیابی مزبور در دفاتر ثبت می رحداکث

  .ل مزبور مستهلک شودزیان سنواتی از مح)ب
هـدف آن  :ست از جمله اینکها ي قانونی نیز داراي اشکاالتیاین مادهشود همانطور که مالحظه می

-به اطالعاتی تبدیل میهاي مالی با اینکار صورت که ستا این درحالی بوده وحذف زیان سنواتی

تصـور شـده کـه بـا      همچنـین .توان بدان متکـی بـود  عنوان نمیها به هیچ شوندکه در تصمیم گیري
عالوه بـر  .باشدکنند که این تصور هم کامالً اشتباه میدرآمدي کسب میتجدید ارزیابی موسسات 

در نتیجـه هزینـه اسـتهالك ناشـی از     شـده  ناین در این ماده نیـز کماکـان حرفـی از اسـتهالك زده     
الکات موضـوع مـاده   اسـته جـدول   10ي ارزیابی مجدد طبـق تبصـره   ها در اثربهاي داراییافزایش 
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اي کـه  که طبق مـاده واحـده   گرددبرمی 1367دومین سابقه تجدید ارزیابیدر بعد از انقالب به سال 
بی در مبـالغ حاصـل ناشـی از ارزیـا    آذر این سال به تصویب مجلس شـوراي اسـالمی رسـید     30در 

مـذکور فقـط بـراي یکبـار از     را از تاریخ تصـویب قـانون   هاي موجود بانکهاي کشور ییمجدد دارا
. سرمایه بانکها منظـور شـود  پرداخت مالیات معاف و مقرر شده که مبالغ فوق الذکر باید به حساب 

 هـاي شـمول تجدیـد ارزیـابی بـه کلیـه دارایـی      ماین قانون هم بدلیل وجود ابهامـات زیـاد از جملـه    
. اجـرا نشـد   1371 ي تجدید ارزیابی شـده تاسـال  هااستهالك داراییبانکها،مبالغ ناشی از ارزیابی و 

اجرایـی بـراي آن تصـویب شـد کـه برخـی از مشـکالت آن را        دستورالعمل  1370هرچند در سال 
از ایـن  هـدف  : خـورد از جملـه اینکـه    ن به چشـم مـی  کان در آاما یکسري نواقص کمامرتفع کرد 

بـه حسـاب سـرمایه منتقـل     زایش صوري سرمایه بانکها بود و به موجب آن تجدید ارزیـابی  قانون اف
گردد که بخواهـد باعـث افـزایش    شد و همانطور که بیان شد از تجدید ارزیابی چیزي عاید نمیمی

ها و سود تقسیم نشده و یـا سـرمایه   تنها از محل اندوختهافزایش سرمایه پرداخت شده . سرمایه شود
و بـرق  جمع عمـومی شـرکتهاي آب   م 31/4/1372در  .مجدد صاحبان سرمایه ممکن استگذاري 

هـا شـرکتهاي   و توانیر تشـکیل و ارزیـابی مجـدد دارایـی    خوزستان،مهندسی آب و فاضالب کشور 
وزارت هاي شرکتهاي مزبور طبق دستورالعملی که توسط و مقرر کرد که داراییمزبور را تصویب 

انجـام ومنـابع    72شود تا پایـان سـال  و تدوین میسازمان حسابرسی تهیه  نیرو با مشارکت وهمکاري
  .زیان سنواتی به حساب سرمایه شرکتها منظور شودتامین از حاصل از ارزیابی بعد 

توسط ارزیابان داخلی شرکتهاي مزبور انجام شـد و درقیمـت گـذاري بـویژه      هایارزیابی این دارای
یماشین آالت و تجهیزاتو تاسیسات وارداتـی از  شده براي بدست آوردن ارزش جایگزین مستهلک

هاي تجدیـد  در مورد استهالك دارایی .ریال استفاده شد 1750ریال به  70از تغییر نرخ تسعیر دالر 
مورد ارزیابی از نظر مقررات مربوط به استهالك،در حکـم دارایـی    هايداراییبنا شد ارزیابی شده 

  .مندرج در جدول مستهلک شوندجدید تلقی وبراساس عمر مفید 



برخی از ضوابط و استانداردهاي حسابداري مربـوط بـه تجدیـد    در این تجدید ارزیابی بدلیل اینکه 
بـه  رفتاما به شمار میترین تجدید ارزیابی در ایران مناسبارزیابی رعایت شد شاید بتوان گفت که 

ي مهمترین آنها مربوط بـه نحـوه محاسـبه   هایی نیز بود که شاید ها و کاستییخود داراي ضعفنوبه
هـاي  هـاي مـورد تجدیـد ارزیـابی دارایـی     چون طبق مفاد صورتجلسه،دارایی. بوده استاستهالك 

شـد کـه اینکـار خـالف اصـول      نظر گرفتـه مـی   آنها درو عمر مفید جدیدي براي جدید تلقی شده 
و همچنین هدف دیگـر ایـن تجدیـد ارزیـابی هماننـد مـوارد دیگـر        . ستا حسابداريیپذیرفته شده

ي مـازاد تجدیـد ارزیـابی و انتقـال مـا بـه التفـاوت آن بـه         انباشته شرکتها از محـدوده پوشاندن زیان 
ا  شود موجب بهبود کیفیت اطالعات مالی می اصالح بهاي تمام شدهاگرچه . حساب سرمایه بود امـ

  .کندپوشاندن زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی عکس آن عمل می
هـاي  گـروه ) 1373-80(انجام شـده در سـالهاي گذشـته و در طـی سـالهاي     همزمان با این اقدامات 
مشغول فعالیت  هاهاي گوناگون با هدف تدوین قانون تجدید ارزیابی داراییکارشناسی در دستگاه

اشخاص حقـوقی بـود   هاي ي تجدید ارزیابی دارایینتیجه این مطالعات تدوین اولین الیحه. اندبوده
اضـافه  : کـه در آن مـواردي از جملـه   . ي تصویب نهایی به مجلس ارسـال شـد  برا 1380که در سال 
 قابـل قبـول مالیـاتی    هـاي ي اسـتهالك پـذیر از هزینـه   هـا ناشی از تجدید ارزیابی دارایـی استهالك 

استهالك پذیر مشـمول  هاي تجدید ارزیابی در مورد داراییست،و همچنین اضافه ارزش ناشی از ا
و نیـز شـرکتهاي   و در مـورد شـرکتهاي پذیرفتـه شـده در بـورس اوراق بهـادار       % 15مالیات مقطوع 

  .خورداست به چشم می% 10قانون اساسی به نرخ  44مشمول اصل 
روز شـدن   ها به منظور اصالح و بهقوانین متعددي در مورد تجدید ارزیابی داراییسالهااین در طی 

ست که جاي بحث ا صورتهاي مالی تصویب و اجرا شده اما اینکه تا چه حد موثر واقع شده سوالی
  .و تفکر دارد

 تـوان بـه مصـوبه هیـأت    ل اگر بخواهیم به تجدید ارزیابی در سالهاي اخیر نگـاهی بینـدازیم مـی   حا
بـه  اشـاره کـرد کـه     90قـانون بودجـه سـال    78اجرایی جـزء ب بنـد    يي آیین نامهوزیران در زمینه



اقـدام بـه تجدیـد ارزیـابی      89تـا پایـان سـال     85موجب آن بنگاههاي اقتصادي که از ابتداي سـال  
 تجدید ارزیـابی نمـوده  هاي خود را در سال جاري که دارایی، در صورتیاندخود ننموده هايدارایی

ــاتی ســال      ــد از معافیــت مالی ــه حســاب ســرمایه شــرکت منظــور کنن ــرا ب ــازاد حاصــل از آن  90و م
  .1د شدنبرخوردارخواه

و ابـالغ آیـین   ها در ارتباط با تجدید ارزیابی دارایی 91قانون بودجه سال  104ماده  39همچنین بند 
  .نامه اجرایی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی بوده است

بـا اعمـال اصـالحاتی در آیـین      92ي سـال  قـانون بودجـه   17ي ماده 48اجرایی بند  ينامهآیینطبق 
تا سال  هابا تجدید ارزیابی دارایی هاي تولیديبنگاه افزایش سرمایه" 91سال  39ي اجرایی بند نامه
اخیـر  هاي اقتصـادي کـه طـی پـنج سـال      بنگاهبه موجب این قانون .از شمول مالیات معاف است 96

درصورتی که با رعایت مقررات قـانونی و مفـاد    اندهاي خود ننمودهاقدام به تجدید ارزیابی دارایی
تجدیـد ارزیــابی   96شـهریور   24تــا  91شـهریور  25هـاي خــود را از تـاریخ   نامــه دارایـی ایـن آیـین  

د معــاف خواهنــاز شــمول مالیــات  نموده،مــازاد حاصــل از آنــرا بــه حســاب ســرمایه منظــور نماینــد
ي دارایی بعنـوان هزینـه  همچنین هزینه استهالك دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی .بود

  .قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد
ي اجـراي قـوانین   ههاي مالی بعنـوان نتیجـ  توان اذعان داشت اگرچه اصالح صورتبا وجود این می

تـرین هـدفی کـه در    کـه همـواره مهـم   ه داشـت  مربوط به تجدید ارزیابی متصور است اما باید توج
به تجدید ارزیابی مورد توجه بوده افزایش سرمایه و به تبع آن افـزایش   تدوین و تهیه قوانین مربوط

  .از طریق افزایش استهالك  و کاهش سود قابل تقسیم بوده استگذاري سرمایه
هاي زیان ده خبـر مسـرت بخشـی باشـد     تواند براي انبوهی از شرکتاقدامی که در گام نخست می

هـاي  صـورت هاي ثابت،امکان تغییر شـکل  داراییچراکه با افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی 
ها بـا  از سویی دیگر شرکت.ستشود بطوریکه دیگر از زیان انباشته در آنها خبري نیمالی فراهم می

سـرمایه از یـک طـرف از    ز آن بـه حسـاب   هاي خود و انتقال مازاد حاصـل ا تجدید ارزیابی دارایی



و از سـویی دیگـر بـا شـکل و شـمایل جدیـدي کـه بـه          برنـد دولت بهره می% 5/22معافیت مالیاتی 
را بـراي دریافـت فاینـانس و    هـا  زنـی خـود بـا بانـک    قـدرت چانـه   انـد هاي مالی خـود داده صورت

ي تجدیـد  جه بـه ایـن قـوانین بـه مقولـه     و با توبینانه اما اگر بخواهیم واقع.برندتسهیالت مالی باال می
ها نیست بلکه بـه  تنها به نفع سهامداران شرکتنهارزیابی بپردازیم،شاید بتوان گفت تجدید ارزیابی 

بـه   92سـال  هـاي مسـتقیم   قانون مالیات 17ي نامه اجرایی  مادهنخست آنکه در آیین.ضرر آنهاست
را ي استهالك دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیـابی  صراحت آورده شده که دولت هزینه

هـاي  ي آن بـه حسـاب  ي قابل قبول مالیاتی تلقی نکرده و این یعنی آنکه برگشت ماندهبعنوان هزینه
ي اسـتهالك دارایـی مشـمول    از طرفی بااینکـه هزینـه  .دانسته است% 5/22را مشمول مالیات سالیانه 

ي مالی خـود بـه   یافته در پایان دورهگام فروش دارایی میزان سود تحقق،درهنگیردمالیات قرار نمی
کند بنابراین شرکت سعی می.گرددو در نتیجه مالیات بیشتري عاید دولت می خود با کاهش مواجه

خود منظور کند،کـه باتوجـه بـه     هاي مورد نظري استهالك کمتري را براي فعالیتهمواره هزینه تا
شـتر ایـن صـنایع و عـرف ضـرایب اسـتهالك در اسـتانداردهاي حسـابداري،از         بیي ي فرسـوده هبنیـ 

و تقسـیم آن در   یـن محـل  ویی دیگر هرگونه شناسـایی سـود از ا  از س.ي بسیاري داردفاصلهواقعیت 
برس و بازرس قـانونی شـناخته   مجمع میان سهامداران نیز به معناي شناسایی سود موهوم از نظر حسا

-هاي ثابت میتواند براي شرکتسرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی هرچند که افزایش.2شودمی

به شـفافیت بیشـتر   هـاي مـازاد بسـیاري برخـوردار اسـت     خودرو کـه از دارایـی  بورسی مثل ایرانهاي 
سـود  و نزدیک شدن به ارزش واقعی آنها کمک کنـد،اما آنچـه مشـخص اسـت     هاي مالی صورت

بنگـاه اقتصـادي نـدارد بـه     لیل آنکه هیچ نسبتی با سود عملیاتی ها بدناشی از تجدید ارزیابی دارایی
-توان از آن بعنوان گزینـه چون منابع جدیدي وارد شرکت نشده و نمی.هیچ وجه قابل تقسیم نیست

 هـاي بخصـوص  رکتشـ ي ترقی توان از آن بعنوان پلهاما به هرحال می.ي سودآور جدیدي نام برد
  .نها به سایر بازارها نام بردو یا جلوگیري از اخراج آده زیان



با تصویب برخی قوانین بـه دنبـال رفـع موانـع از پـیش روي صـنعتگران و        ي مقننه سالهاست کهقوه
و بهبود فضاي کسب و کـار و اشـتغال اسـت،اما بسـیاري از اینگونـه      تولیدکنندگان کاال و خدمات 

شـوند  یا در اجرا دچار تفسـیرهایی مـی   ها و بخشنامهتدوین آیین نامهي قوانین و مقررات در مرحله
هـدف  اي غیـراز  گذار بـوده و در عمـل معمـوال نتیجـه    که کامال متضاد با روح قانون و هدف قانون

ي هیئـت  مـوادي از آیـین نامـه   ریاسـت مجلـس شـوراي اسـالمی      90در سـال  .شوداولیه حاصل می
-از معافیـت مالیـاتی را بیـان مـی    وزیران را که ضرورت انجام حسابرسی مالیاتی به منظـور اسـتفاده   

سـازمان مالیـاتی طـی     هـاي مسـتقیم  بدلیل مغایرت با قانون ملغی اعالم کرده اما معاون مالیـات کرد،
ا باقی بـه قـوت خـود اعـالم کـرده      ي اجرایی رآیین نامه 11ي مادهباردیگر  92اي در سال بخشنامه

  .بود

و بـدلیل بـاال بـودن مبـالغ مالیـات      این بخشـنامه  هاي اقتصادي عمدتا صنعتی و تولیدي بدلیل بنگاه 
کـه در   بودنـد  دچـار معضـالت مالیـاتی مهمـی شـده     ،ناشی از درآمد عملیاتی آنهـا نبود مربوطه که 

 .3آمدها وارد میي جبران ناپذیري به اینگونه بنگاهصورت عدم رسیدگی به این معضل ضربه

ایـن   …از جمله ارائه گـزارش حسابرسـی مالیـاتی و   نامه یادشده  فراقانونی در آیین اتوجه به وجودب
هاي کالنی بر ایـن   نامه منجر به ایجاد ابهاماتی براي ادارات مالیاتی شده بود و در نتیجه مالیات آیین

شـد و بـر   اصالحنامه  فعاالن اقتصادي سرانجام این آیینپیگیریبا .اساس از مودیان مالیاتی مطالبه شد
 10به ارائـه گـزارش حسـابرس مالیـاتی از آن حـذف و تـاریخ ارائـه تاییدیـه مـاده          این اساس الزام 

هـایی کـه تـا پایـان      تمدید شد در ضمن شـرکت  31/4/93تا  91و  90هاي  نامه فوق براي سال آیین
  .افزایش سرمایه خود را ثبت کرده باشند مازادشان معاف از مالیات خواهد بود 91سال 

  

  



  

  نتیجه گیري

بـیش از یـک دهـه از بـه رسـمیت شـناختن مـدل تجدیـد ارزیـابی بـه موجـب             در کشور مابا اینکه 
ایـن در  . کننـد گـذرد ولـی هنـوز شـرکتها از آن اسـتقبال نمـی      مـی  11استاندارد حسابداري شـماره  

هاي کنندگان صورتهاي مالی و استفادهدولت،استاندارد گذار،تهیه کنندگان صورتحالیست که 
مربوط و شـفاف نیسـت   هاي اکثر شرکتهاي ایرانی هنامتراز هايرند که ارزشین باومالی همگی برا

با این حـال یـک مـانع بـزرگ بـر سـر راه آن        .و همگی بر سر مدل تجدید ارزیابی اتفاق نظر دارند
  .مالیات :وجود دارد

بـا  تطبیق اطالعات مـالی تـاریخی را بـا واقعیـات اقتصـادي      شرایط تورمی و تغییر نرخ ارز در ایران 
بـا تجـویز انتخـاب    ) هاي ثابت مشـهود دارایی(11اگرچه استاندارد شماره .مشکل مواجه کرده است

از این وضعیت پیش کاري جهت برون رفت هاي بهاي تمام شده یا تجدید ارزیابی راهیکی از رویه
مسـتقیم   هـاي بینی کرده اما استفاده از این راهکار بدلیل تمهیدات پیش بینی شده در قـانون مالیـات  

در سـالهاي  . مبنی بر غیرقابل استفاده بودن هزینـه اسـتهالك بـا اقبـال چنـدانی مواجـه نشـده اسـت        
یت مالیـاتی را بعنـوان ابـزاري تشـویقی     عافگذشته مراجع قانونگذاري تجدید ارزیابی با استفاده از م

هاي فرآیند پیش بینی شده،محدودیت زمانی و همچنـین بـازپس   گیاند،اما پیچیدمورد نظر قرا داده
  .این امر را بدنبال نداشته استگیري تدریجی و آینده معافیت اعطاعی،اقبال عمومی نسبت به 

از برنامـه  اگر در کشور ما نیز همانند بسیاري از کشـورهاي دنیـا مالیـات بـر مـازاد تجدیـد ارزیـابی        
تـر توسـط شـرکتها فـراهم     تـر و بـا کیفیـت    ي مـالی مربـوط  مالیاتی حذف شود موجبات گزارشگر

  .ماً استقبال شرکتها از روش تجدید ارزیابی بیشتر خواهد شدخواهد آمد و مسل
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