کنکاش

مازاد تجديد ارزيابي
از صفر تا صد

بحــث تجديــد ارزيابي هميشــه ذهن
مديران شــركتها را درگیر كرده اســت.
ولــي فقط و فقط به دليل ريســك مالياتي
(اعمــال مطالبــهی مالیات روی مــازاد و
برگشت هزینهی استهالک مازاد) موضوع
را فراموش كردهاند (چه قبل از سال  1390و
چه بعد از آن) .براي سالهاي قبل از 1390
در يك دوره بر اساس قانون برنامهی سوم
توسعهی اقتصادي ،صرفاً براي شركتهاي
دولتــي و تحت شــرايط خــاص ،معافيت
مالياتي مازاد تجديد ارزيابي پيشبيني شد
و هزينهی اســتهالك تفاوت نيز قابلقبول
بوده است .در اين مبحث به سالهاي قبل
از  1390نميپردازيــم ولي به اين موضوع
توجه ميكنيم كه در آن ســالها قطعاً در

خصوص ماهيــت مازاد تجديــد ارزيابي
مداقــهی الزم صورت نگرفته بــود .قطعاً

اعمال معافيت مالياتي فوق در قانون مزبور
باعث شــکلگیری اين تصور نزد همگان
شده بود كه مازاد تجديد ارزيابي ،درآم ِد
تحقق يافته(؟)و مشــمول ماليات اســت و
مديران شــركتها ميدانســتند كه حتي
در صــورت زياندهبودن نيز مــازاد فوق
به صورت جداگانه مشــمول نرخ مالياتي
خواهــد شــد و قابــل تهاتر بــا زيانهاي
عملياتــي شــركت نیســت .از طرفــي در
آن زمــان نيز به دليل نبود اســتانداردهاي
حســابداري و مشــخصنبودن ماهيت (؟)
مــازاد فوق (از جملــه اســتاندارد دارايي
ثابت و درآمــد) ماهيت مــازاد مزبور در

قالب «پذيرفتهشده» را همگان پذيرفتند كه
درآمد اســت و مشــمول .لذا تا پايان سال
 1389هيچ شــركتي (به جز شــركتهاي
مشــمول مــادهی قانوني مزبــور) تجديد
ارزيابي انجام نداد .هرچند همه میدانستیم
قانــون اخــذ مالیــات از Capital gain
در ایران نداریم و اخــذ این مالیات بدون
مصوبــهی مجلس نیز مجاز نیســت .تا اين
كه در جــزو "ب" بند  78قانون بودجهی
ســال  ،1390معافيت مالياتي مازاد تجديد
ارزيابي با شــرط و شــروطي بــه تصويب
رســيد و بحث مــازاد تجديــد ارزيابي به
صــورت فراگيــر از بهمــن  1390با ابالغ
آييننامهی اجرايي بــه صورت تقریباً عام
عملياتي شد.
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اصل مبحث
در مبحث اصلي قصــد داريم موضوع
مــازاد تجديــد ارزيابــي از ديدگاههاي
مختلف شامل استانداردهاي حسابداري،
تحقيقات و پژوهشهــاي صورتگرفته
در ايــن زمينه ،مواد قانونــي و غیره مورد
بررســي كامل قــرار گيــرد و در نهایت
نتیجه میگیریــم که بدون تصویب قانون
 capital gainورود غیراصولی سازمان
مالیاتی اصوالً عرصه را برای شــرکتها
تنگ کرده و شرکتها نمیتوانند تجدید

ساختار انجام دهند.
الــف) تحقيقات انجامشــدهی
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي
اسالمي
در گزارش  1702389دفتر بررسيهاي
اقتصــادي مركــز پژوهشهــاي مجلس
شــوراي اســامي در مرداد  1386چنين
آمده است:
 -مازاد تجديد ارزيابي ،ســود ناشي از
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عمليات اقتصادي نيســت و حاصل گران
شدن داراييها است.
 تجديــد ارزيابــي ،يــك نوع ســودسرمايهاي است (.)capital gain
ب) ماهيــت مــازاد تجديــد
ارزيابي از ديدگاه استانداردهاي
حسابداري ايران
در بندهــاي  39و  42اســتانداردهاي
حسابداري  11آمده است:
" مــازاد تجديد ارزيابــي ،درآمد غير

عملياتــي تحققنيافتــه اســت" .در ايــن
خصوص سؤاالت زير مطرح است:
 وقتي صحبــت از درآمد ميشــود،قطعــاً منظــور درآمــد تحققيافته اســت
وگرنــه خيلي از اقــام را ميتوان درآمد
تحققنيافتــه تلقي كــرد ،بنابراين موضوع
جــاي بحــث دارد کــه چــرا و چهگونه
اســتانداردگذار از ايــن عبارت اســتفاده
کرده است.
 -از طرفــي تلقيكردن موضوع مزبور

بهعنــوان درآمد (كه آن هــم تحققنيافته
اســت) با استانداردهاي حســابداري ()3
(درآمد تحققيافته) قابل تطبيق نیست.
 بــا عنايت بــه توضيحات فــوق و باتوجه به اين اصل اساســي كه هر حسابي
بايد يا دارايي باشــد يا بدهي يا سرمايه يا
درآمد يا هزينه ،مشــكل ايجاد ميشود و
ميتوان چنین تفســيری به دســت داد كه
اســتانداردگذار نيز قصد داشــته حساب
مــازاد فــوق را به يكي از پنــج فقرۀ فوق
متصل کند وگرنه اگر بررســي محتوايي

صــورت گيــرد مــازاد تجديــد ارزيابي
بههيچوجــه با هيــچ يك از پنــج فقرهی
مزبور قابلیت تطبیق ندارد.
ج) مباحث مطرحشده در قانون
مالیاتهای مستقیم
طبق آییننامهی تحریر دفاتر:
"شــركتها بایــد صورتهــاي مالي
خود را بر اســاس آخرين اســتانداردهاي
حسابداري تهيه نمايند".

 در مادهی  94ق.م.م آمده است:"درآمــد مشــمول ماليــات عبــارت
اســت از كل فــروش كاال و خدمات به
اضافه ســاير درآمدهاي آنان كه مشمول
ماليات فصول ديگر شناختهنشــده پس از
كسر هزينهها و اســتهالكات مربوط طبق
مقــررات فصــل هزينههاي قابــل قبول و
استهالكات".
 طبــق مــادهی  151ق.م.م ،مأخــذمحاســبهی اســتهالک عبارت اســت از
قیمت تمامشده.
د) بررســي نمونههای مشابه از
سودهای تحققنیافته
• بــر اســاس مصوبه مجلس شــوراي
اسالمي به تاريخ :1392/7/10
"تفاوت ناشــي از تســعير داراييها و
بدهيهــاي ارزي بانــك مركــزي كه از
تغييــر نرخ برابري ارز ،طــا و جواهرات
ايجــاد ميشــود ،صرفاً ناشــي از ارزيابي
حسابداري اســت و سود تحققيافته تلقي
نميگردد و مشمول ماليات نيست".
• بــر اســاس مــادهی  36قانــون رفع
موانع توليد" :ســود و زيان ناشي از تسعير
داراييهــا و بدهيهــاي ارزي صنــدوق
توســعهی ملي از پرداخت ماليات معاف
است".
• در مواد  45و  69قانون احکام دائمی
برنامههای توسعهی کشور آمده است:
مــادهی  :45ســود و زیــان ناشــی از
تســعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک
توسعهی صادرات ایران ،صندوق ضمانت
صادرات ایران و شــرکت سرمایهگذاری
خارجی ایران مشمول مالیات با نرخ صفر
است.
ســود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از
صادرات از هر گونه مالیات معاف است.
مــادهی  :69بــرای توســعهی
ســرمایهگذاریهای مشــترک حقوقــی

خصوصــی و دولتــی و تمهیــد تعییــن
ســهم واقعی ســازمانهای توســعهای در
مشــارکتهای مزبــور ،تجدیــد ارزیابی
داراییهایــی که بهعنوان ســهم آوردهی
بخــش دولتــی ســازمانهای مزبــور در
شــرکت مشــترک ارائه میشــود ،مازاد
حاصل از تجدید ارزیابی داراییهای ثابت
و شــرکتها در ترازنامهی شــرکتهای
ذیربــط در ســرفصل حقــوق صاحبان
ســهام تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی
طبقهبنــدی و معاف از مالیات میباشــد.
هزینهی اســتهالک داراییهای مزبور به
مأخذ بهای تجدیدارزیابیشده و بر مبنای
عمر مفید تعیینشــده توســط کارشناسی
منتخب مجمــع عمومی هزینهی قابلقبول
مالیاتی محسوب میشود.
در ضمــن در ترازنامــهی منــدرج در
جــدول  14اظهارنامهی مالياتي (شــکل
اعالمي سازمان مالياتي) عنوان شده:
" مازاد تجديد ارزيابي و ساير سودهاي
تحققنيافته ".
هـ) ســير كامل قوانين مصوب و
آييننامــ ه و بخشنامههاي صادره
در خصوص معافيت مالياتي مازاد
تجديد ارزيابي از سال  1390به بعد
 جــزء " ب" بنــد  78قانون بودجهیســال ( 1390آييننامهی اجرايي مصوب
هيــأت وزيــران و الحاقیههــای متعدد و
بخشنامههای متعدد صادره)
 بنــد  39قانون بودجهی ســال 1391(آييننامــهی اجرايــي مصــوب هيــأت
وزيران و الحاقیهها و بخشنامههای متعدد
صادره)
 بنــد  48قانــون بودجه ســال 1392(آييننامه اجرايي مصوب هيأت وزيران و
الحاقیهها و بخشنامههای متعدد صادره)
 مــادهی  17قانون حداكثر اســتفادهاز تــوان توليــدي بــراي پنــج ســال (از

 1391/6/24الــي  )1396/6/24و
(آييننامــهی مربوطــه و الحاقیههــا و
بخشنامه) (عم ً
ال تا پايان سال سال )1394
 تبصرهی يــك مــادهی  149ق.م.ماصالحي  1394براي سال  1395به بعد.
و -بررســی کل نحوهی اعمال
مازاد توسط شــرکتها و نحوهی
برخورد ادارات مالیاتی و مشکالت
ایجاد شده و غیره
تا پایان سال " 1394افزايش سرمايهی
بنگاههــاي اقتصــادي ناشــي از تجديــد
ارزيابــي داراييهــاي آنها ،از شــمول
ماليات معاف اســت مشــروط بــه آن كه
متعاقب آن به نســبت اســتهالك دارايي
مربوطــه و يــا در زمان فروش بــر مبناي
محاســبهی ماليات اصالح گردد و بنگاه
يادشده طي پنج سال اخير تجديدارزيابي
نشده باشد .آييننامهی اجرايي اين بند به
تصويب هیأت وزيران ميرسد".
• همانگونــه كــه از مــادهی قانوني
فوق مشهود اســت :اوالً اگرچه بر اساس
بند  42اســتاندارد حسابداري ( )11انتقال
مازاد تجديدارزيابي به سرمايه امكانپذير
نيست مگر به موجب قانون آمره ،ولي بر
اساس مصوبهی فوق اين مجوز صادر شده
اســت .ثانياً مازاد تجديدارزيابي از شمول
ماليات (عملكرد و حق تمبر) معاف شده
اســت .ثالثاً پيشبيني آييننامهی اجرايي
مصوبهی هيأت وزيران شده است.
آييننامــهی اجرايي مصوبــهی هيأت
وزيران در پايان آذر  1390ابالغ شــد كه
ايراد اساسي آن اين بود كه (الف) داراي
 12ماده بــود و هر ماده داراي چندين بند
شرط و شروط فراوان؛ (ب) در مادهی 12
شرط اساسي معافيت بيان شده بود كه اگر
هــر يك از مواد مزبــور ( 11مادهی قبلي
و بندهاي آن) اجرا نشود ،معافيت مالياتي
لغو ميشود.
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در ضمــن آييننامــهی فــوق داراي
چند شــرط به شــرح ذيل بود كه مؤديان
مالياتــي متعــدد نتوانســتند آن را اجرايي
کننــد يــا فرامــوش كردند و بر اســاس
برگ تشــخيص ،مالياتهاي قابلتوجهي
از آنها مطالبه شــد :الــف) در مادهی 3
آييننامهی عنوان شــده كه بندهاي  34و
 35استاندارد حسابداري  11در خصوص
انتخــاب كل يك گــروه دارايي منتخب
بــراي تجديد ارزيابي الزامي اســت؛ ب)
در مــادهی  10آييننامــهی الــزام ارائهی
گزارش حسابرسي مالياتي (حداكثر تا سه
ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه)
عنوان شده بود؛ ج) ضروري بود افزايش
ســرمايه حداكثر تا سه ماه پس از انقضاي
مهلت تســليم اظهارنامــه در ادارهی ثبت
شــركتها ثبت شــود؛ د) در مادهی 10
آييننامه شرط شــده بود كه تأييديهاي تا
زمان خروج دارايي تجديدارزيابيشده از
حســابدار رسمي اخذ و حداكثر تا سه ماه
پس از انقضاي مهلت تســليم اظهارنامه به
ادارهی مالياتي ارائه شود.
مؤديــان متعــدد اشــتباهاتي مرتكــب
شــدند ،از جملــه بعضيهــا گــزارش
حسابرسي مالياتي نداشتند ،بعضاً گزارش
حسابرسي مالياتي را با تأخير ارائه دادند،
اكثرا ً تأييديــهی مزبور را فراموش كردند
و تعــدادي نيز نتوانســتند مراحــل قانوني
ثبــت افزايش ســرمايه را در ادارهی ثبت
شركتها تا موعد مقرر به انجام برسانند.
بنابرايــن ماليات موردنظر بــه همراه حق
تمبر (و جريمهی دو برابر) توسط ادارات
مالياتي مطالبه و پروندههاي ســنگيني در
هیأتهاي حل اختالف مالياتي مطرح شد
كــه با توجه به اين كه مالك صدور رأي
هیأتها ،آييننامه بــود ،بنابراين در تمام
مــوارد رأي به ضرر مؤديان مالياتي صادر
شد .اگرچه به شــرح پیشگفته با صدور
بخشنامههای متعدد و اصالح آییننامهها
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بهدفعــات ،طبق اطالعــات واصله از تمام
مؤدیان ،رفع تعرض صورت گرفته است.
• در هميــن حين ،بر اســاس نظريهی
هیأت تطبيــق مصوبات دولت بــا قوانين
مجلــس شــوراي اســامي بــه تاريــخ
 1390/12/27به دليل مغايربودن شــرط و
شــروط تعيينشده در آييننامهی مزبور با
متن قانــون آييننامهی ســال  1390باطل
اعالم شده بود.
ز -کاهش سرمایه:
در قانون هیــچ ممنوعیتی برای کاهش
ســرمایه از محــل مــازاد تجدیدارزیابی
نداریــم ولــی بــر اســاس بخشنامــهی
صــادرهی ســازمان مالیاتــی در صورت
کاهش از محــل مازاد مزبــور کل مازاد
مشمول مالیات خواهد شد.
ح -تبصرهی يــك مادهی 149
ق.م.م (اصالحيهی )1394/4/31
بر اساس تبصرهی يك مزبور ،به شرح
ذيــل معافيت مالياتي بــراي مازاد تجديد
ارزيابي ســال  1395به بعد پيشبيني شده
است:
"افزايش بهاي ناشي از تجديدارزيابي
داراييهاي اشــخاص حقوقي ،با رعايت
اســتانداردهاي حســابداري ،مشــمول
پرداخت ماليات بر درآمد نيست و هزينهی
استهالك ناشي از افزايش تجديدارزيابي
نيز بهعنوان هزينهی قابلقبول مالياتي تلقي
نميشود ."...
نکتهی عجیب در مادهی  10آییننامهی
اجرایی اســت که تاکنون طبق تحقیقات
انجامشده پاسخی برای آن نیافتهام:
"افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید
ارزیابــی ،پوشــش زیــان از محــل مازاد
مذکور ،انتقال این مازاد به حســاب سود
و زیــان یــا اندوختــه یا توزیــع آن به هر
شــکل بین صاحبــان ســرمایه بهمنزلهی

عدم رعایت اســتانداردهای حسابداری و
همچنین تحقق درآمد در آن ســال بوده
و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود".
ط -مطلب قابلتوجه بر اســاس
قوانین و آییننامههای مربوطه:
تــا پایــان ســال  ،1394اگــر مــازاد
تجدیدارزیابــی به ســرمایه منتقل شــود،
درآمــد مشــمول مالیــات نمیباشــد (!)
برعکــس از  1395/1/1اگــر مــازاد
تجدیدارزیابــی به ســرمایه منتقل شــود
میشود درآمد مشمول مالیات (!)
ســؤال :واقعاً چــرا قانونگــذار ما باید
چنیــن تصمیــم بگیــرد کــه یک مــازاد
تحققنیافته تحت شرایط میتواند درآمد
مشمول مالیات باشد یا برعکس نباشد!
ی -واقعیت امر
الــف) واقعیــت آن اســت کــه مازاد
تجدیدارزیابی بههیچوجه درآمد نیست و
ورود سازمان مالیاتی به این مبحث کام ً
ال
اشتباه بوده است به دالیل زیر:
یکــم) از محــل مــازاد مزبــور هیــچ
درآمدی تحقق نیافته که ســازمان مالیاتی
تصور کنــد حقی ضایع خواهد شــد که
خود را مسئول بداند.
دوم) در اســتاندار حســابداری ایــران
اجازهی افزایش سرمایه داده نشده است.
ولی شاید شــرکت بخواهد با پذیرش بند
شــرط حسابرسی ،افزایش ســرمایه دهد.
اینجــا ســازمان امور مالیاتــی حق ورود
نــدارد (توجه ویژه به ایــن مطلب که بند
 10آییننامــهی تجدیدارزیابی در اجرای
تبصــرهی  1مــادهی  149از اســاس غلط
است).
سوم) تنها حق سازمان امور مالیاتی در
برگشــت هزینهی اســتهالک تفاوت دو
روش بهای تمامشــده و تجدیدارزیابی و
مطالبهی مالیات این قسمت است چرا که،

طبق قانون ،مأخذ محاســبهی اســتهالک
قیمت تمامشده است.
چهارم) مــازاد تجدیدارزیابی تا پایان
ســال  1394روی دو دســته از داراییهــا
بوده است:
یک) تجدیدارزیابی زمین و ســاختمان
و ســرقفلی :مالیات این قســمت بر اساس
مادهی  59ق.م.م به صورت مقطوع است.
بنابراین ارزیابی انجامشــدهی شــرکتها،
چه قانــون معافیــت مالیاتی مازاد داشــته
باشــیم یا نداشته باشــیم ،باید بالمانع باشد

غیره رفع تعرض صورت گرفت).
دو) غیر از زمین و ساختمان و سرقفلی
مثــ ً
ا تأسیســات و ماشــینآالت :زمانی
سازمان مالیاتی میتواند مالیات روی این
قسمت مطالبه کند که فروش تأسیسات و
ماشــینآالت صورت گیرد و در صورت
وجود سود فروش مالیات مطالبه شود.
ســه) ســازمان امــور مالیاتــی ،طبــق
آییننامههای مصوب اعالم کرده که:
 از تفاوت اســتهالک ،مالیات مطالبهمیکند و

نتیجهگیری
بــا عنایت به جمیــع توضیحات مزبور،

ولــی در عمل دیدیم که ،بر اســاس برگ
تشــخیصهای صــادرهی ســازمان امــور
مالیاتی ،از همین مازاد نیز مطالبهی مالیات
شد (مطالبهی مالیات مضاعف از یک منبع)
به دلیل عدم رعایــت مث ً
ال یکی از بندهای
آییننامه( .اگرچه بعدا ً با اصالح آییننامه و

 در زمــان فــروش دارایــی تجدیــدارزیابیشــده ،مالک محاســبهی ســود
فــروش ،ارزش دفتــری بر مبنــای قیمت
تمامشدهی اولیه است و
ی تا پایان ،1394
 بر اســاس آییننامه در زمان انحــال ،ســرمایهی ایجادی از

پیشنهاد میشود قانون مربوطه اصالح شود
و شــرکتها خــود را در تجدیدارزیابی
مخیــر بداننــد و اگــر هم قصــد افزایش
ســرمایه بدهند فقط پاسخگوی حسابرس
خواهند بود و هیــچ حقی از دولت ضایع
نشده است.

محــل مازاد از محاســبات حذف خواهد
شــد (البته این قســمت با توجــه به رأی
صادرهی دیوان عدالت اداری به شمارهی
 433مورخ  1396/5/10قابلبررسی ویژه
است).
درواقع ســازمان امــور مالیاتی ،بهرغم
عــدم تحقــق درآمــد مشــمول مالیات،
مطالبهی مالیات کرده است.

منابع:
• استانداردهاي حسابداري ايران -انتشارات سازمان حسابرسي
• قانون مالياتهاي مستقيم
• مصطفي باتقوا "،مازاد تجديد ارزيابي درآمد نيست كه مشمول ماليات شود"  -روزنامهی دنياي اقتصاد ()1392/4/12
شماره  - 308آذر ماه 96
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