
 

 

 

 

 

 3  شماره  بخش عمومی استاندارد حسابداري

 اي )مالیات و انتقاالت( عملیات غیرمبادله از حاصلدرآمد 
 

 



 3عمومی شماره استاندارد حسابداري بخش 

 اي )مالیات و انتقاالت( عملیات غیرمبادله از حاصلدرآمد 

 

 111 

 
 

 مندرجات  فهرست

 بند  شماره 

 1 هدف

 2 – 4 كاربرد  دامنه

 5  تعاريف

 6 ای غیرمبادله عملیات

 7 – 8 درآمد

 9 – 10 مشروط دارايیهای انتقالی

 11 مالیات

 12 ای غیرمبادله عملیاتاز  یل جريان ورودی اولیه منابع حاصلتحل

 11 – 14 شناخت دارايی

 15 – 16 كنترل دارايی

 17 محتمل بودن جريان ورودی منابع

 18 دارايیهای احتمالی

 19 گیری دارايیها در شناخت اولیه اندازه

 20 – 22 ای غیرمبادله عملیاتاز  شناسايی درآمد حاصل

 21 – 24 ای غیرمبادله عملیاتاز  گیری درآمد حاصل زهاندا

 25 بدهی شناخت

 26 – 28 تعهد فعلی

 29 – 10 گیری بدهی در شناخت اولیه اندازه

 11 – 14 مالیات



 3عمومی شماره استاندارد حسابداري بخش 

 اي )مالیات و انتقاالت( عملیات غیرمبادله از حاصلدرآمد 

 

 112 

 مندرجات  فهرست

 بند  شماره 

 15 رويداد مشمول مالیات

 16 دريافت مالیات پیش

 17 - 40 مالیاتاز  گیری دارايیهای حاصل اندازه

 41 – 46 انتقاالت

 47 از انتقاالت حاصل گیری دارايیهای ندازها

 48 بخشودگی بدهی

 49 - 50 جرايم

 51 - 52 هداياكمکها و 

 51 وثايق

 54 - 55 افشا

 56 تاريخ اجرا

  : رهنمود بکارگیری پیوست



 3استاندارد حسابداري بخش عمومی شماره 

 تقاالت(اي )مالیات و ان عملیات غیرمبادله از حاصلدرآمد 

 111 

 هدف

الزاماتی برای گزارشگری  ارائه ،هدف این استاندارد . 1

ای اسه..  مبادلههغیر عملیات از حاصلمالی درآمدهای 

شناسههایی    بهها مههرتب موضههوعات  ،ایههن اسههتاندارد

ندازه قرار  ا حث  مورد ب مدها را  نوع درآ ین  گیری ا

 دهد. می

 كاربرد  دامنه

. گرفته شودد ای بکار  غیرمبادله عملیات از حاصلبرای حسابداری درآمدهای  بایداین استاندارد  . 2

ای محسود    غیرمبادلوه  عملیوات ر کوه  ترکیب واحودهای گاارشو    خصدص دراین استاندارد 

 شدد، کاربرد ندارد. می

از  پردازد. درآمدهای حاصل ای می غیرمبادله عملیاتاز  اين استاندارد به درآمدهای حاصل . 1

درآمددهای واحددهای بخدش    چه  اگر شود. مطرح میمبادله در استاندارد جداگانه ديگری 

از  شود، اما بخدش عمدده آن حاصدل    اشی میای ن ای و غیرمبادله مبادله عملیاتعمومی از 

 شرح زير است: به ای ای است. درآمدهای غیرمبادله غیرمبادله عملیات

 مالیات، و . الف

 .جرايم و بدهی ، بخشودگیو هدايا كمک جمله ازانتقاالت )نقدی يا غیرنقدی(،  . ب

 در زارشدگر گ افتدد كده دو يدا چندد واحدد      زمانی اتفاق می ،تركیب واحدهای گزارشگر . 4

شود. در ايدن ندوت تیديدد سداختار معمدوال        ادغام  يا موجودگزارشگر جديد  واحد يک

است واحد جديد يا موجدود،   شود، اما ممکن واحد توسط واحد ديگر خريداری نمی يک

به تركیدب   ديگر را تحصیل كند. موارد مربوط يا واحدهای واحد یتمام دارايیها و بدهیها

 گیرد. كاربرد اين استاندارد قرار نمی  دامنهگونه واحدها در  اين

  تعاريف

 :  است  زیر بکار رفته  مشخص  استاندارد با معانی  در این  ذیل  اصطالحات . 5

 داد و سوتد منصواانه   ارزش مدجب آن دارایی یوا خودمت بوه    بهاست که  عملیاتی: مبادله 

 شدد. می

 نباشد. منطبق بادلهم با تعریف که است ای: رویدادی عملیات غیرمبادله 
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 عندان مالیات  عمدمی طبق قدانین و مقررات، تحت مالیات: وجدهی که تدسط واحدهای بخش

 .استدریافت  یا عدارض قابل

    از عملیوات   اقتصوادی آتوی حاصول    انتقاالت: جریان ورودی یا کاهش جریان خروجوی منواف

 است. ،مالیات ، به استثنایای غیرمبادله

  :تدسط دادگواه   مدجب قاندن به تدسط واحدهای بخش عمدمی که  افتدری وجده قابلجرایم

 شدد. دلیل نقض قدانین و مقررات تعیین می یا سایر مراج  قاندنی به

 ای غیرمبادله عملیات

ازای  ، ارزش منابع دریافتی با مابههعملیاتبرخی  در . 6

، عملیهاتگونهه  ایهن پرداختی تقریبًا برابر اس.. به

ود کههه در سههایر اسههتانداردهای شهه مبادلههه اقههی  می

مومی  خش ع سابداری ب طرح میح سایر  .شود م یات در  عمل

ازا یهها  مابههه پرداخهه.را بههد   منههاب ی   احههد یهه 

 عنهوا  بهه ،دکنه دریاف. میازای اندکی  مابه قبال در

 ،د له. چهه اگهر .قهانو  موجب بهاخذ مالیات مثال، 

ئه  یاتی ارا یا  مال به مؤد نوعی  مومی مت خدمات ع

بهک می خدمات، ما ین  ما ا یافتی  ند، ا یات در ازای مال

 از عموم نیس..

 درآمد

کاهش در  . 7 ها،  فزایش در دارایی س. از ا مد عبارت درآ

افزایش ارزش  به منجرکه  د  هربدهیها یا ترکیبی از 

قی د ره می س   خالص  شده تو ف.  بالغ دریا شود. م

 سهایر نماینهده د له. یها عنوا  به گزارشگر  احد ی 

که  احد گزارشگر  نهای د لتی یا اشخاص ثالثسازما

شده می بالغ یاد قال م سطه انت شد  ا فزایش  ،با عث ا با

آ  زیرا  ؛شود نمی  احد گزارشگرارزش خالص یا درآمد 

اسهتااده  حق ،به اهداف خود راستای دستیابی در  احد

 آ ری شده را ندارد. یا کسب منافع از داراییهای جمع

 از حاصهلبا درآمدهای  ارتباط در گزارشگر  احدهرگاه  . 8

هایی را متحمههل شههود،  ای هزینههه غیرمبادلههه عملیههات

درآمد عبارت از جریا   ر دی ناخالص منافع اقتصادی 

 بود   هرگونه جریا  خر جی یا خدمات بالقوه خواهد
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 ،هزینهه یها دارایهی عنهوا  بهه منهابع مرتب  بها

 شهگرگزار  احهدمثال، اگر  عنوا  بهشود.  شناسایی می

انتقهال  بها مرتب حمل   نصب  مخارجپرداخ.  به ملزم

 گزارشهگر  احهدبه در    ثاب. مشهود ی  قلم دارایی

مجهزا از درآمهدهای  صهورت بهه مخهارجیباشد، چنین 

 مخهارجشهود.  انتقال آ  دارایی شناسایی می از حاصل

استاندارد داراییهای ثاب. مشهود بهه  قبق نصب   حمل

 شود. منظور میدارایی  شده تمام بهاي

 مشروط دارايیهای انتقالی

ملزم باشد دارایهی انتقهالی  گزارشگر  احهدچنانچه  . 9

نقه  ایهن  صورت در  را قبق شرای  مشخص بکار گیرد 

بههه  را آ شههرای ، اصههل دارایههی یهها م ههادل ارزش 

مشر ط محسوب  ،دارایی کنترلدهنده برگرداند،  لانتقا

اقتصادی آتی یا    ی  ت هد ف لی برای انتقال منافع

گههردد.  خههدمات بههالقوه بههه اشههخاص ثالههث ایجههاد می

دارایهی  از اسه.ملزم  گزارشگر  احهدچنین  ض یتی  در

تحویل کاال به اشخاص ثالث قبق برای ارائه خدمات یا 

بههه  را آ اسههتااده کنههد یهها  شههده مشههخصشههرای  

دهنههده برگشهه. دهههد. بنههابراین همزمهها  بهها  انتقال

 شود. هی نیز ایجاد میدریاف. دارایی ی  بد

داراییههای انتقهالی،  قبهال دربرای شناسایی بدهی . 11

گیهرد.  قهرار می توجهه مهوردرجحا  محتوا بهر شهکل 

نشها  دههد علیهرغم  گزارشهگر  احهدتجربه  اس. ممکن

دلیل  نق  شرای ، به صورت درالزام به برگش. دارایی 

ماهیهه. خههاص دارایههی یهها عوامههل دیگههر، برگشهه. آ  

 اسه. ممکهنبرخهی شهرای  ههم  نباشهد. دریر امکانپذ

شهده باشهد.  بینهی ای برای نقه  الزامهات پیش جریمه

دارایههی  مههورد درچنههین شههرایطی شناسههایی ت هههد  در

 انتقالی در زما  انجام انتقال ضر رت ندارد.

 مالیات

  سایر  احدهای  از منابع مهم درآمد د ل. ،مالیات. 11

باری دا به اج که جن س.  مومی ا خش ع قاالت  .ردب انت
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مومی  خش ع حدهای ب سایر  ا یا  ل.  به د  باری  غیراج

از  چهه اگهر ؛شود مالیات تلقی نمی ،قبیل هدایا( )از

 ای ناشی شده باشد. غیرمبادله عملیاتی  

 ای غیرمبادله عملیاتاز  تحلیل جريان ورودی اولیه منابع حاصل

 عملیهاتقریهق  شهده از ، دارایی تحصیلگزارشگر  احد. 11

 منطبق باکند که  ای را زمانی شناسایی می بادلهغیرم

یی  یف دارا شدت ر شنا با های  یی را خ.  م یار  دارا

 کنتهرلآ رد   دسه. بهه اسه. ممکهن احراز کنهد. نیز

شناسهایی بهدهی  بهه منجرت هداتی باشد که  همراه به

برخی شرای  خاص ماننهد  در شود. گزارشگر  احهدتوس  

مبلغ دفتهری  ارایی،جای شناسایی د به بخشودگی بدهی

کاهش  شده در  .شود داده میبدهی  طرح  کرد م بق ر ی ق

 ای غیرمبادله عملیات ،گزارشگر  احداین استاندارد، 

ت یههین عناصههر قابههل شناسههایی در  منظههور بههه را

  کند. مالی با مقاصد عمومی تحلیل می صورتهای

 شناخت دارايی

ظری . 11 ااهیم ن ساس م مالیبرا شگری  مومی گزار خش ع ، ب

 شود که دربردارنده خدمات دارایی به منب ی اقی  می

بهر  گزارشگر  احدیا منافع اقتصادی بوده    بالقوه

 د.داشته باش کنترلآ  

 زموانی ای کوه حوا ا تعریوف دارایوی اسوت، تن وا        غیرمبادله عملیات از حاصلجریان ورودی مناب   . 41

 شدد که: دارایی شناسایی می عندان به

 گزارشیرر  واحید  توسیط داراییی   با مرتبطخدمات بالقوه  از استفاده اقتصادی آتی یا منافع کسب الف.

 محتمل باشد؛ و

 گیری باشد. قابل اندازه ،ای اتکاپذیر گونه بهدارایی  منصفانه ارزش . ب

 كنترل دارايی

کهرد   در منهع یها محهد د گزارشهگر  احهدتوانایی . 11

یی، عن ی  دارا نافع  به م فراد  سایر ا سی  صر دستر

د ل. بر برخهی  عمومی، بخشدر  اما اس. کنترلاساسی 

نهادهههای مههالی یهها صههند قهای  ماننههدا تهههف الی
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ستگی ظارت می ،بازنش ند ن ظارتیک قش ن ین ن مًا  ،. ا لز 

 شرای   اجدتح. نظارت،   احدهایبدا  م نا نیس. که 

یی یف دارا حد نظارت ت ر نده برای  ا های  کن یا م یار

مالی با مقاصهد عمهومی  ایشناسایی دارایی در صورته

 .اس.د ل. 

بهه  ،گزارشهگر  احهداعیم قصد انتقهال منهابع بهه . 16

منابع توس   احد بود   کنترل تنهایی برای ت یین تح.

مثال، اگر د ل.  عنوا  بهکافی نیس..  ،کننده دریاف.

ه.  جوه ج قال   برای انت خود را  صد  سارت ق برا  خ ج

نبایهد   احهد آ اعهیم کنهد،  شده به ی   احد  ارد

جریا   ر دی منابع )منابع دریافتنی( را در تاریخ 

صمیم ین ت عیم ا حد دریاف. ،ا ند.  ا سایی ک نده  شنا کن

باشهد،  اختیهار نداشهته شواهد کافی درکه  تا زمانی

شناسهایی  ،کنتهرل منهابع تحه. عنهوا  بههمنابع را 

توانایی منع  ،کننده  احد دریاف. ازیر ؛نخواهد کرد

دهنهده بهه منهابع را  دسترسی انتقال  کرد محد دیا 

 گزارشهگر  احهدنخواهد داش.. در بسیاری از موارد، 

 کنتهرلاز شناسایی دارایی باید قابلی. اعمهال  پیش

 کند. اثباتبر منابع را 

 محتمل بودن جريان ورودی منابع

نابع. 17 یا   ر دی م مال  ،جر که احت س.  مل ا مانی محت ز

دم  ر د آ  باشهد. از عه جریا   ر د منابع، بیشهتر

ایهن احتمهال را برمبنهای تجربیهات  ،گزارشگر  احد

اعتبههار   مشههابه    مههواردبهها  رابطههه درگذشههته 

کنههد.  دهنههده ت یههین می یهها انتقال توانههایی مههؤدی

براسهاس دهنهده  انتقالکهه  مثهال، هنگهامی عنوا  به

سههابقه  پههذیرد   موافقتنامههه انتقههال منههابع را می

ف مورد توا نابع  قال م یا   ر دی انت ق را دارد، جر

علیههرغم اینکههه در  ؛شههود محسههوب میمنههابع محتمههل 

  جوه منتقل نشده باشد. ،گزارشگری تاریخ

 دارايیهای احتمالی

شد . 18 شته با یی را دا صلی دارا های ا که  یژگی می  اقی

ند، می حراز نک شناخ. را ا های  ما م یار ند  ا در توا
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دارایهی  عنهوا  بهمالی  صورتهای توضیحییادداشتهای 

 احتمالی افشا شود.

 گیری دارايیها در شناخت اولیه اندازه
به ارزش منصفانه در  در شناخت اولیهای باید  غیرمبادله عملیاتدارایی تحصیل شده از طریق  . 91

 شود. گیری اندازهتاریخ تحصیل، 

 ای غیرمبادله عملیاتاز  شناسايی درآمد حاصل

 شودد، بایود   موی  دارایی شناسوایی  عندان بهای که  غیرمبادله لیاتعم از حاصلجریان ورودی مناب   . 20

 .شدد می بدهی شناسایی ،ازای آن بخشی که در جا بهگردد  درآمد نیا شناسایی  عندان به

اسوت،   یای همراه با شناسایی بده غیرمبادله عملیات از حاصلدر مداردی که جریان ورودی مناب   . 24

 شدد. دفتری بدهی کاهش و معادل آن درآمد شناسایی می مبلغ ،طایاای تع دات مربد با متناسب

 بهه مربهوطبه ایاهای ت ههدات زما  شناسایی درآمد . 11

بهرای مثهال، اگهر  دارایی بستگی دارد. از استااده

بهه  خهاص ارائه کاال یا خهدم. به ملزم گزارشگر  احد

ما  اشخا مد در ز شد، درآ لث با ئهص ثا یا  ارا کاال 

 شود. می شناسایی ،خدم.

 ای غیرمبادله عملیاتگیری درآمد حاصل از  اندازه

اسوایی شوده   نای باید به میاان افاایش در خالص دارایی وای ش  غیرمبادله عملیاتدرآمد حاصل از  . 22

 گیری شدد. تدسط واحد گاارش ر، اندازه

 عملیههاتدر نتیجههه  گزارشههگر  احهههد هنگههامی کههه. 12

له سایی م غیرمباد یی شنا لغ  یای، دارا ند، م ادل مب ک

کند، مگر  شناسایی می درآمدگیری شده  دارایی اندازه

 نیههز باشههد. اینکههه ملههزم بههه شناسههایی یهه  بههدهی

افزایش در خالص داراییهها  صورت درآمد م ادل این در

 با ایاای ت هداتشود. هنگامی که بدهی  شناسایی می

درآمهد،  عنوا  بهیابد، مبلغ کاهش در بدهی  کاهش می

 شود. ی میشناسای
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 بدهی شناخت

ای که دارای تعریف بدهی است، تن ا زموانی بوه عنودان     غیرمبادله عملیات از حاصلتع دات فعلی  . 25

 شدد که: بدهی شناسایی می

 محتمل باشد؛ و ،منابع برای تسویه تعهد خروج الف.

 باشد. گیری اندازهقابل  ،ای اتکاپذیر گونه مبلغ تعهد به . ب

 تعهد فعلی

ای  شهیوه بهه کهار انجام  تکلیف م نای  هد ف لی بهت. 16

ای  غیرمبادلهه عملیهات خصوص در اس. ممکن   اس.مشخص 

قریهق  از اسه. ممکنباعث ایجاد بدهی شود. ت هد ف لی 

در  موجود در قوانین، مقررات یا قراردادها الزامات

 شود. ایجاد ،برای  احد گزارشگر فرآیند انتقال

خیدر . 17 ها در دا ،موارد بر یاترایی له عمل ای  غیرمباد

لزام های ا سایر قرارداد یا  قررات  قانو ، م بق  آ ر  ق

 ،آ شود که براساس  به  احدهای بخش عمومی منتقل می

دارایی جه. اهداف خهاص  از استاادهبر  مبنی تکالیای

مهدارس اههدایی  شهود. می ت یین گزارشگر  احهدبرای 

ای  نمونهه شپهر ر   آموزشتوس  اشخاص ثالث به  زارت 

 از اینگونه انتقاالت اس..

احهراز  از منهاب ی را پهیش اسه. ممکن گزارشگر  احد. 18

برای مثال دریاف. )، دریاف. کند درآمد شرای  شناخ.

چنین  در .(مالیات تکلیای از قراردادهای پیمانکاری

شناسهایی  بهدهی عنهوا  بهه جوه دریهافتی  ،شرایطی

 شود. می

 خت اولیهگیری بدهی در شنا اندازه

نیاز برای تسدیه تع د فعلوی   بدهی باید ب ترین برآورد از مبلغ مدرد عندان بهشده  مبلغ شناسایی . 22

 گاارش ری باشد. در تاریخ

 قههایع   بهها  مههرتب  ابهامههاتبههدهی،  بههرآ رد در. 11

 شهود. گرفتهه می نظر درر یدادهای ایجادکننده بدهی 

 باشههد،در مههواردی کههه ارزش زمههانی پههول بااهمیهه. 
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 انتظهار مهوردف لی مبلهغ  ارزش بهبدهی  گیری اندازه

 .شود انجام می ،جه. تسویه ت هد

 مالیات

کند که رویداد مشمدل مالیات اتااق  مالیات را زمانی شناسایی می با مرتبط درآمد ،گاارش ر واحد . 24

 افتاده باشد و معیارهای شناخت دارایی نیا احراز شده باشد.

شهود کهه  شناسهایی میزمانی  ،مالیات از حاصلمنابع . 11

آ   منصهاانه ارزش ت ریف دارایهی را احهراز کنهد  

 گیری باشد. قابل اندازه ،ای اتکاپذیر گونه به

ل. . 11 برای د  ها  یات تن شهرداریهامال قی     مد تل درآ

د ل.  قرف از احد گزارشگری که به نمایندگی  .شود می

)مانند سازما   کند یا شهرداریها مالیات را  صول می

 ،امور مالیاتی کشور یا گمرک جمهوری اسیمی ایرا (

 کند. باب. درآمد شناسایی نمی این از

 ای اسههه.، زیهههرا غیرمبادلهههه عملیهههاتمالیهههات . 12

دهد  دهنده مناب ی را دراختیار د ل. قرار می مالیات

م هادل  ازایی مابههانتظهار دریافه.  ،مقابل دراما 

خهدمات  از مؤدیا  مالیاتی چه اگرندارد.  را آ ارزش 

این د، اما نشو توس  د ل. منتاع می شده ارائه عمومی

 مالیات پرداختی نیستند. مستقیم ازای مابه خدمات

 رويداد مشمول مالیات

 گزارشههگر  احههدمالیههات انههواع مت ههددی دارد. . 11

براسههاس قههوانین    ر یههدادهای مشههمول مالیههات را

 از هایی نمونهه یهرمهوارد ز دههد. مقررات تشهخیص می

 :ر یداد مشمول مالیات هستند

 درآمد؛ توسط مؤدی برای مالیات بر مشمول مالیاتكسب درآمد  الف.

مالیات توسط مؤدی طی دوره برای مالیات بدر   خدمات مشمول ارائه فروش كاال و . ب

 ه؛دارزش افزو
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كداال و   خريد يا فروش كاال و خدمات مشمول مالیات طی دوره بدرای مالیدات بدر    . پ

 خدمات؛

 و مشمول عوارض گمركی برای عوارض گمركی؛ یكاال ورود و خروج . ت

 .دوره وضع مالیات برای مالیات بر امالکسپری شدن تاريخ يا  . ث

 دريافت مالیات پیش

از  قهوع ر یهداد  منابع مالیاتی دریاف. شهده پهیش. 16

دریاف.(  دارایی   بدهی )پیش عنوا  بهمشمول مالیات 

سا حق  ؛شود یی میشنا نده  که ایجادکن یدادی  یرا ر  ز

رخ نهداده  گزارشگر  احدنسب. به مالیات باشد برای 

 .  م یارهای شناسایی درآمد مالیات احراز نشده اس.

تاهها ت اساسههی بهها سههایر  ،دریافهه. مالیههات پیش

دریافتها ندارد. بنابراین تا زما   قوع ر یداد  پیش

کهه  د. هنگهامیشهو مشمول مالیات، بدهی شناسهایی می

اا  می یات ات شمول مال یداد م کاهش  ر  بدهی  تد،  اف

 گردد. یافته   درآمد شناسایی می

 مالیاتاز  گیری دارايیهای حاصل اندازه

 مالیهههات از حاصهههلداراییههههای  ،19بنهههد قبهههق . 17

گیری  انههدازه ،در تههاریخ تحصههیل منصههاانه ارزش بههه

بهه بهتهرین  مالیهات از حاصهلشهود. داراییههای  می

 ،گزارشهگر  احهدرآ رد از جریا   ر دی منابع بهه ب

شههود.  احههدهای گزارشههگر بههرای  گیری می انههدازه

 بایهد از ،مالیهات از حاصهلگیری داراییهای  اندازه

 19بهها الزامههات بنههد  منطبههقهای حسههابداری  ر یههه

ند ستااده کن تد ین .ا یه در  برای  ر  سابداری  های ح

   ات صههول مالیههاحتمههال  بههرآ رد ایههن داراییههها،

گرفتهه  نظهر درباید  داراییهای مربوط منصاانه ارزش

 شود.

صول . 18 یات     شمول مال یداد م بین ر  که  مواردی  در 

یات حدهای  ،مال شد،  ا شته با جود دا مانی   صله ز فا

 از حاصهلتواننهد داراییههای  گزارشگر بخش عمومی می
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های  مهدل ر شههایی نظیهر از اسهتااده بهامالیات را 

آ ری مالیهات خهاص در  ر سهوابق جمهعبه  آماری مبتنی

شته، به د ره نه های گذ ندازه گو پذیر ا گیری  ای اتکا

 کنند.

برآ ردی  صورت بهمالیات  از حاصلگیری درآمد  اندازه. 19

یی اتواند سبب ایجاد تاا ت بین مبلغ درآمد شناس می

لغ  یافتنیشده   مب یا در یافتی  یا  در  در از مؤد

با د ره گزارشگری  رابطه درهای گزارشگری ب د ) د ره

 برآ رد درتغییر  این تاا تها به عنوا  جاری( شود.

 شود. های قبل تسری داده نمی شود   به د ره محسوب می

   مالیههات از حاصههلداراییهههای  ،برخههی مههوارد در. 21

 قهوع ر یهداد  از پسدرآمدهای مربوط تا مدت زمانی 

گیری  دازهقابل ان ،ای اتکاپذیر گونه مشمول مالیات به

نیسهه.. در بسههیاری از مههوارد، دارایههی   درآمههد 

 ، قوع ر یداد مشمول مالیات از پستواند در د ره  می

د ره گزارشهگری  چندین ،برخی شرای  درشود.  یشناسای

مشمول مالیات باعث ایجاد سپری خواهد شد تا ر یداد 

 شناسایی شود. منابع قابل

 انتقاالت

ارهوای  معیکنود کوه منواب  انتقوالی      را زمانی شناسایی می از انتقاالت شیدرآمد نا، گاارش ر واحد . 14

 شناخت دارایی را احراز کند یا اینکه بخشددگی بدهی قطعی شده باشد.

انتقههاالت، جریهها   ر دی یهها کههاهش جریهها  خر جههی . 21

ای  عملیهات غیرمبادلهه از حاصهلاقتصادی آتهی  منافع

، جرایم، هدایا از مالیات شامل کمکهای بیعوض غیر به

 باشد.   بخشودگی بدهی می

ای اس.؛ زیرا  احد  انتقاالت، نوعی عملیات غیرمبادله. 21

اختیهههار  احهههد  دهنهههده، منهههاب ی را در انتقال

قرار می دریاف. نده  که م ادل ارزش  کن بد   آن هد  د

مسهتقیم دریافه. کنهد. اگهر در  قور به را آ تقریبی 

ح که  ا شود  صریح  قال ت نده  د دریاف.قرارداد انت کن

ازایی م ادل ارزش تقریبی منابع انتقالی  باید مابه

سوب  قال مح قراردادی، انت نین  ند، چ گذار ک را  ا
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شود بلکه ی  مبادله خواهد بود. نحوه برخورد با  نمی

 مبادالت در استانداردی جداگانه بیا  خواهد شد.

شود کهه  شناسایی می هنگامی ،انتقاالت از حاصلمنابع . 22

آ   منصهاانه ارزش   ریف دارایهی را احهراز کنهدت 

گیری باشههد.  انههدازه قابههل ،ای اتکاپههذیر گونههه بههه

 ،برخههی شههرای  خههاص، ماننههد بخشههودگی بههدهی در

جای شناسایی دارایی، مبلهغ دفتهری  به گزارشگر  احد

 دهد. را کاهش می شدهبدهی شناسایی 

 انتقهاالت از حاصلمنابع  کنترلهنگامی  ،گزارشگر  احد. 21

منتقهل  گزارشهگر  احهدآ رد که منابع به  می دس. بهرا 

لزام عای ا که اد یا این شد  به  شده با سب.  آ ری ن

   قراردادهای انتقال گرچهداشته باشد.  دهنده انتقال

 قهرفیناز انتقهال منهابع بهرای  پیش الزامات قانونی

دالیلی مانند کمبهود  بنا به اس. ممکناما  ،االجراس. الزم

تنهها  ،نتیجهه در ع، عمل انتقهال صهورت نگیهرد.مناب

جریا   ر دی منابع را محتمهل  ،گزارشگر  احدکه  زمانی

 شود. درآمد شناسایی می ،ارزیابی کند

 از حاصههلهنگههام دریافهه. منههابع  گزارشههگر  احههد. 26

تحلیهل    تجزیهه را آ  بر حاکمشرای   تمام ،انتقاالت

گیری  دهی تصمیمتحمل ب تحمل یا عدم خصوص درکند تا  می

 کند.

 از انتقاالت گیری دارايیهای حاصل اندازه

در  منصهاانه ارزش بهه انتقهاالت از حاصهلداراییهای . 27

شود.  احدهای گزارشگر  گیری می اندازه ،تاریخ تحصیل

گیری ایههن داراییههها،  بههرای شناسههایی   انههدازه

یه خش  ر  سابداری ب ستانداردهای ح با ا طابق  هایی م

شهده  دارایهی تحصهیلاگهر  گیرند. ار میرا بکعمومی 

 مواردی مانند قالب در ای، غیرمبادله عملیاتقریق  از

، دارایههی ثابهه. مشهههود   کههاال   مههوادموجههودی 

 قبقداراییهایی از این قبیل باشد، باید در ابتدا 

، مربهوطعمومی  بخشالزامات استانداردهای حسابداری 

 ی شود.گیر تاریخ تحصیل اندازه منصاانه ارزش به
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 بخشودگی بدهی

 قلبدهنده از حق خود برای  صول  قرضدر برخی موارد . 28

بهرای  .کند مینظر  صرف ،بخش عمومی گزارشگر  احد از ی 

 احهد  یه  بهه د له.،  ام اعطهایی اسه. ممکهنمثال، 

، گزارشهگر  احهدچنین شرایطی،  را ببخشد. در رگزارشگ

فزایش در ب خالص را ارزش ا تری  لغ دف   ،دهیم ادل مب

کنههد زیههرا بههدهی  یی میاشناسهه درآمههد عنههوا  بههه

 اس.. گردیدهشده قبلی، تسویه  شناسایی

 جرايم

تی  ،جرایم. 29 صادی آ نافع اقت یافتیم بل  در یا قا

 موجهب بههدریاف. توس   احدهای بخش عمومی اس. کهه 

نقه  قهوانین   مقهررات ت یهین  با رابطه درقانو  

 شود. می

کهه  شهود درآمد شناسهایی می عنوا  بهجرایم هنگامی . 11

بالغ یافتنی م یی ،در یف دارا ند ت ر حراز ک    را ا

 گیری باشههد. انههدازه ای اتکاپههذیر قابههل گونههه بههه

نماینهده، جهرایم  عنهوا  به گزارشگر  احدکه  هنگامی

مع مد آ ری می را ج مه، درآ ند، جری سوب  آ  ک حد مح  ا

 شود. نمی

 هداياكمکها و 

نقدی  دا قلبانه داراییهایهدایا، انتقال کمکها   . 11

از یهه  شههخص حقیقههی یهها حقههوقی بههه    غیرنقههدی

 از استااده مورد درشرقی اس. که م موالً  گزارشگر  احد

 عنهوا  بههکمکها   هدایا هنگهامی  آ   جود ندارد.

شههود کههه جریهها   دارایههی   درآمههد شناسههایی می

اقتصهادی آتهی یها خهدمات بهالقوه بهه در    منافع

داراییها  منصاانه ارزشحتمل بوده   ، مگزارشگر  احد

گیری باشد. م مهوالً  اندازه ای اتکاپذیر، قابل گونه به

درآمهد  عنهوا  بههکمکها   هدایا در زما  دریافه. 

مشهر ط دریافه.  صورت بهشود  لی چنانچه  شناسایی می

گردد. این بهدهی  آ  بدهی شناسایی می مقابل رشود، د
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  م هادل آ   تحقهق شهرای ، کهاهش یافتهه تناسب به

 شود. درآمد شناسایی می

یه،. 11 شناخ. ا ل ما   ها   در ز قدی  کمک هدایای غیرن

گیری  انههدازه ،در تههاریخ تحصههیل منصههاانه ارزش بههه

ههای بهازار یها قیمت براسهاس منصاانه ارزششود.  می

 .دشو شرای  ت یین مید جتوس  کارشناس  ا

 وثايق

یی به  احد دارا لبرای انتقا مشر طت هدی  ، ثیقه. 11

قه دریاف. س..  ثی نده ا حراز  ،کن یی را ا یف دارا ت ر

حد دریاف. نمی یرا  ا ند ز به  ک قادر  نده  ترلکن  کن

اقتصهادی آتهی یها  دهنده بهه منهافع دسترسی انتقال

خههدمات بههالقوه موجههود در  ثیقههه نیسهه..  احههدهای 

دارایهی یها  عنوا  بهرا  ثیقه  گزارشگر، اقیم مورد

بههه  احههد   ثیقههه ننههد. اگههرک درآمههد شناسههایی نمی

کننده منتقل شود، مطابق با الزامات بندهای  دریاف.

شههود.  ثیقههه  هدیههه شناسههایی می هماننههد 11   11

دارایهی احتمهالی  عنهوا  بهنیازمند افشا  اس. ممکن

سابداری  ستانداردهای ح مات ا با الزا طابق  خش م ب

 عمومی باشد.

 افشا

 یا یادداشت ای تدضیحی افشا کند: مالی اساسی صدرت ای ر متنباید مدارد زیر را د گاارش ر واحد . 51

میوارد   ،جداگانه طور بهای طی دوره برای طبقات عمده که  غیرمبادله عملیات از حاصلدرآمد  الف.

 زیر را نشان دهد:

 مالیات، شامل طبقات عمده مالیات؛ و . 9

 .انتقاالت، شامل طبقات عمده درآمدهای انتقالی . 2

 ای؛ درآمدهای غیرمبادله با مرتبطات مطالب . ب

 ؛داراییهای انتقالی با مرتبطبدهیهای  . پ

 ؛آنها از استفادهانتقالی مشروط و شرایط داراییهای  . ت

 ای؛ و غیرمبادله عملیات به مربوطهای افتدری پیش . ث
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 و ای؛ غیرمبادله
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 تاريخ اجرا
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 باشد. از استاندارد نمی شده است و بخشی به کاربرد استاندارد تدوین مود برای کمکاین رهن

 ای از عملیات غیرمبادله گیری و افشای درآمد حاصل شناخت، اندازه

 مالیات

دولت )واحد گزارشگر( اساسا  بايد در همان دوره گزارشگری كه رويداد مشمول مالیدات ر    . 1

شود، دارايیها و  ه درآمد مشمول مالیات توسط مؤديان كسب میای ك دهد، يعنی همان دوره می

با مالیات بردرآمد را برمبنای سود كسب شده توسط آنها طی دوره گزارشدگری،   درآمد مرتبط

بر ايدن دارايیهدا و    گیری نمود، شناسايی كند. عالوه طور قابل اتکا اندازه تا میزانی كه بتوان به

های قبل كه در دوره گزارشدگری جداری    د كسب شده در دورهبا مالیات بردرآم درآمد مرتبط

كده   آنیدا  تعیین و معیارهای شناخت آنها احراز گرديده است، نیز بايد شناسايی شود. لیکن از

گیری برخی از درآمدهای مالیاتی را تا تاريخ تهیه گزارشهای  سیستم اداری موجود امکان اندازه

گونده درآمددهای مالیداتی در     گیری و افشدای ايدن   ندازهكند، مبنای شناخت، ا مالی فراهم نمی

 زير ارائه شده است. 11تا  2بندهای 

 اشخاص حقوقی و مشاغل درآمد برمالیات 

 4مالی خود را حدداكرر تدا    اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل مکلفند اظهارنامه و صورتهای . 2

ر مالیاتی تسلیم و مالیات متعلق را پايان سال مالیاتی )دوره گزارشگری( به اداره امو از ماه پس

بده شناسدايی دارايدی و درآمدد      گزارشگر( در اين مرحله قادر دولت )واحدد 1پرداخت كنند.

 از مالیات خود ابرازی چنین مؤديانی خواهد بود. حاصل

درآمدد را حدداكرر ظدرف     های مؤديان مالیدات بدر   ادارات امور مالیاتی مکلفند اظهارنامه . 1

اريخ انقضای مهلت مقرر برای ارائه اظهارنامه، رسدیدگی و بدرت تشدخی     سال از ت يک

الدکكر، بدرت تشدخی  درآمدد      سال فوق از انقضای يک ماه پس 1مالیات را صادر و تا 

                                                      
 ق.م.م 110. ماده 1
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صورتی كه مؤدی ظرف سی روز از تاريخ ابدالغ بدرت    مکكور را به مؤدی ابالغ كنند. در

اعالم كند يا مالیات مورد مطالبده را بده   به آن كتبا   تشخی  مالیات، قبولی خود را نسبت

را بدهد يا اختالف موجود بین خود و  مأخک برت تشخی ، پرداخت يا ترتیب پرداخت آن

ادارة امور مالیاتی را رفع نمايد، و يا اينکه ظرف سی روز كتبا  اعتدراض ننمايدد و يدا در    

شدده در بدرت    رآمد تعیینمهلت مقرر قانونی به ادارة امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند، د

ضمنا  چنانچه برت تشخی  مالیات در مهلدت قدانونی بده     1تشخی  مالیات قطعی است.

شدده تفداوت مالیدات     موارد يداد  مؤدی ابالغ نشود، مالیات ابرازی مؤدی قطعی است. در

 شود. عنوان درآمد مالیات شناسايی می قطعی شده و ابرازی مؤدی به

به برت تشخی  مالیات اعتراض كند يا در حکدم   قانون نسبتصورتی كه مؤدی طبق  در . 4

. مدؤدی  2گردد معترض شناخته شود برای رسیدگی به هیأت حل اختالف مالیاتی ارجات می

توانند ظرف يک ماه از تاريخ ابالغ رأی قطعی هیأت حل اخدتالف   يا اداره امور مالیاتی می

وضوعه يا نق  رسیدگی، با اعالم داليل استناد عدم رعايت قوانین و مقررات م مالیاتی، به

كافی به شورای عالی مالیاتی شکايت و نقض رأی و تیديد رسیدگی را درخواست كنند. 

بده صددور بدرت قطعدی      چنین شدرايطی مندوط   لکا شناسايی دارايی و درآمد مالیاتی در

 باشد. پکيرش مؤدی و اداره مالیاتی می مورد

صورت عدم ارائه اظهارنامده مالیداتی پدن      حقوقی درمهلت رسیدگی به مالیات اشخاص  . 5

شود.  الرأس تعیین می طريق علی سال است كه در اين حالت درآمد مشمول مالیات آنها از

اينکده ظدرف    از گکشتن پن  سال مکكور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر پس

شخی  مالیدات را صدادر و   اين مدت واحد مالیاتی درآمد مؤدی را تعیین نموده و برت ت

از انقضای پن  سال مکكور برت تشخی  مالیات را بده مدؤدی    حداكرر ظرف سه ماه پس

 شود. شناسايی می 4و  1صورت درآمد طبق رهنمودهای بند  اين در ابالغ نمايد.

                                                      
 ق.م.م  219. ماده 2

 ق.م.م 241و  219. ماده 1
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 مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی

الیات را طبق مقدررات  اند، م كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصی  آن مکلف پرداخت . 6

روز ضددمن تسددلیم فهرسددت متضددمن نددام و نشددانی   قددانون محاسددبه، كسددر و ظددرف سددی

كنندگان حقوق و میزان آن، به اداره امور مالیاتی محل پرداخت كنند. بنابراين دارايیهدا   دريافت

 شود. با مالیات حقوق در دوره وقوت رويداد مشمول مالیات شناسايی می و درآمد مرتبط

 یات بردرآمد امالکمال

به امدالک واقدع در    از واگکاری حقوق خود نسبت درآمد اشخاص حقیقی يا حقوقی، ناشی .7

از كسر معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات بردرآمد امدالک   ايران پس

 است. انتقال امالک و مالیات مکكور شامل مالیات بردرآمد اجاره و مالیات نقل 1باشد. می

شدود.   انتقال قطعی امالک و حق واگکاری محل در تاريخ انتقال پرداخت می و مالیات نقل . 8

مورد حدق   اند اظهارنامه مالیاتی خود را در مکلف 2مؤديان مشمول مالیات بردرآمد امالک

از انیام معامله و در ساير موارد تدا آخدر تیرمداه     روز پس  واگکاری محل، تنظیم و تا سی

به اداره امور مالیاتی محل وقوت ملک ارائده و مالیدات    انضمام مدارک مربوط د بهسال بع

از مالیات بدر امدالک در تداريخ     د. لکا درآمد حاصلنمتعلق را طبق مقررات پرداخت نماي

صدورت عددم ارائده     گیدری و شناسدايی اسدت. در    انددازه  انتقال يا تسلیم اظهارنامه قابل

ختالف بین مؤدی و اداره امدور مالیداتی، شناسدايی درآمدد     اظهارنامه و يا وجود هرگونه ا

 باشد. به طی مراحل قانونی و صدور برت قطعی می مالیاتی منوط

 مالیات بر ارزش افزوده

مؤديان مالیاتی مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلفند، مالیات موضوت اين قانون را  . 9

وصول و اظهارنامه هر دوره مالیاتی را حداكرر  طرف ديگر معامله در تاريخ تعلق مالیات از

                                                      
 ق.م.م 52ده . ما1

 ق.م.م 80. ماده 2
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شدده و   ظرف پانزده روز از تاريخ انقضای آن دوره، با منظور نمودن مالیاتهدای پرداخدت  

چنین شرايطی  . در1قابل كسر، به اداره امور مالیاتی تسلیم و مالیات متعلقه را واريز نمايند

 شود. مشمول مالیات شناسايی می با مالیات مزبور در دوره وقوت رويداد درآمد مرتبط

عدم ارائه اظهارنامه و يا عدم ارائه اسناد و مدارک درخواستی جهدت انیدام رسدیدگیهای     . 10

الزم به سازمان امور مالیاتی توسط مؤديان مالیاتی، موجب تعلق جدرايم مقدرر در قدانون    

 .2الرأس خواهد شد صورت علی به مکكور و تعیین مالیات متعلق

تواند ظرف بیست روز اعتراض كتبی خود را برای  صورتی كه مؤدی معترض باشد، می در . 11

گدردد و   صورت رفدع اخدتالف مالیدات قطعدی تلقدی مدی       رفع اختالف تسلیم نمايد. در

شدود.   صورت، موضوت جهت رسیدگی به هیأت حل اختالف مالیاتی احاله می اين غیر در

ه طی مراحل قانونی و صدور برت قطعدی  ب خصوص منوط اين شناسايی درآمد مالیاتی در

 .3باشد مالیات می

 مالیات بر ارث

به دريافت گواهی واريدز مالیدات بدر     وراث برای تقسیم ماترک و انتقال اموال متوفی، نیاز . 12

ارث دارند. اين گواهی پس از تشکیل پرونده مالیاتی، ارائه اظهارنامه و پرداخدت مالیدات   

شود. بندابراين درآمدد مدرتبط بدا      محل سکونت متوفی صادر میتوسط اداره امور مالیاتی 

 مالیات بر ارث در زمان تسلیم اظهارنامه قابل شناسايی است.

 مالیات اتفاقی

مورد درآمدهای ساالنه تدا   اند در هر سال اظهارنامه مالیاتی را در صاحبان درآمد اتفاقی مکلف .11

رف سی روز از تاريخ تحصیل درآمد يا تعلدق  آخر ارديبهشت ماه سال بعد و در ساير موارد ظ

                                                      
 قانون مالیات بر ارزش افزوده 21. ماده 1

 

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 26. ماده 2

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 29. ماده 1
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صورتی كده معاملده در    منافع به اداره امور مالیاتی مربوط ارائه و مالیات متعلق را بپردازند. در

شدود.   دفاتر اسناد رسمی انیام و مالیات وصول شده باشد، تکلیف ارائه اظهارنامه سداقط مدی  

ی در زمان تسدلیم اظهارنامده يدا زمدان وصدول      بنابراين درآمد مرتبط با مالیات بر درآمد اتفاق

 مالیات توسط دفاتر اسناد رسمی، قابل شناسايی است.

 عوارض گمركی

انیام تشريفات گمركی اعم از قطعی و غیر قطعی جز در مواردی كه در آئدین نامده گمركدی     .14

يفات كده بده همدراه سداير تشدر      1باشد به تسلیم اظهارنامه به گمرک می شود، منوط تعیین می

شود و قبل از آن نبايد كااليی تخلیه يا بدارگیری يدا از    گمركی در اولین گمرک میاز انیام می

اين درآمد مربوط به عوارض گمركی به محدض دريافدت    گاه خارج شود. بنابر ها و لنگر اسکله

التفداوت،   بده مابده   موارد اختالف، شناسايی درآمد مربدوط  نامه قابل شناسايی است و در اظهار

 باشد. به طی مراحل قانونی و قطعیت موضوت می مشروط

 كمک بالعوض فاقد شرط

گونه شرطی بر نحوه مصدرف آن تعیدین نشدده     شده به يک واحد گزارشگر كه هیچ كمک اهدا .15

طدور مردال دولدت مبلد       شود. بده  عنوان درآمد شناسايی می است، معموال  در زمان وصول به

كندد.   در مناطق فقیر كشور كمدک بالعدوض پرداخدت مدی     میلیارد ريال به يک شهرداری ده

هدای اجتمداعی متعدددی     شهرداری )واحد گزارشگر( طبق اساسنامه خود ملزم به ارائه برنامده 

است كه بدون كمک دولت، منابع كافی جهت اجرای آنهدا را در اختیدار نددارد. هدیچ گونده      

مکی در زمان وصول يا زمدانی  شرطی بر نحوه مصرف دارايی مزبور تعیین نشده است. چنین ك

 شود. عنوان درآمد شناسايی می كه قابلیت وصول آن محرز شد، به

                                                      
 1150قانون امور گمركی مصوب  20. ماده 1



 3عمومی شماره  استاندارد حسابداري بخش

 اي )مالیات و انتقاالت( از عملیات غیرمبادله درآمد حاصل

 پیوست: رهنمود بکارگیري )ادامه(

 114 

 كمک بالعوض مشروط

بده ايفدای تعهددات نظیدر      كند مشروط برخی از كمکهايی كه يک واحد گزارشگر دريافت می .16

كمکها گونه  باشد. اين انیام خدمات مشخ  يا خريد دارايیهای خاصی برای ارائه خدمات می

عندوان بددهی شناسدايی     عنوان دارايی و از طرف ديگدر بده   در زمان دريافت از يک طرف به

اختیار واحد گزارشدگر جهدت ارتقدا و     میلیارد ريال در 10شوند. برای مرال كمکی معادل  می

شدرح   نامه نحوه مصرف به گیرد. در موافقت ای قرار می های حمل و نقل جاده نگهداشت سیستم

 ه است:زير قید شد

40 آهن فعلی؛ سازی خط راه درصد برای مدرن 

40 آهن جديد؛ و درصد برای احداث خط راه 

20 .درصد برای تعمیرات و خريد لکوموتیو 

صدورت بايدد    غیر اين نامه، كمک اهدايی بايد به شرح فوق به مصرف برسد، در طبق موافقت

ط بازگشت بايد در زمدان دريافدت   علت شر دهنده بازگردانده شود. واحد گزارشگر به به انتقال

بر شناسايی دارايی، يک بدهی نیز شناسايی نمايد. در دوره مصدرف اعتبدارات و    كمک، عالوه

نامه، واحد گزارشگر بدهی خود را كاهش و درآمد شناسدايی   احراز شرايط مندرج در موافقت

 كند. می

 بخشودگی بدهی

ناهدای تداريخی بده سدازمان میدراث      میلیارد ريال جهدت نگهدداری ب   20يونسکو مبل   .17

كندد. پدس از مددتی بددهی واحدد       مدت اعطدا مدی   گزارشگر( وام بلند واحدد )  فرهنگی

شود. دولت طی ابالغی به انضمام مددارک الزم،   گزارشگر بدون هیچ شرطی بخشوده می

سدازد. هنگدامی كده ابدالغ      سازمان میراث فرهنگی را از بخشودگی بدهی خود مطلع می

همراه مستندات الزم دريافت شد، واحد گزارشدگر بددهی مدرتبط بدا وام را از     كتبی به 

 كند. حسابهای خود حکف و معادل آن درآمد در صورتهای مالی همان دوره شناسايی می
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 5دلیل تخلف در عملیدات سداختمانی محکدوم بده پرداخدت       يک شركت ساختمانی به .18

ين حکم اعتراض نکرده است و آمادگی خود ريال جريمه شده است. شركت به ا میلیارد

را برای پرداخت اعالم نموده است. شهرداری بايد مبل  جريمه را در زمان صدور حکدم  

 عنوان درآمد شناسايی كند. قطعی به

 هدايای غیر نقدی

نامه همکاری با فدراسیون فوتبال ايدران) واحدد گزارشدگر( بده امضدا       فیفا يک موافقت .19

بايست بخشی از تیهیدزات ورزشدی فدراسدیون     نامه فیفا می ين موافقترساند. طبق ا می

قلم تیهیزات را تعهد نمدوده   1000تامین  1190فوتبال ايران را تامین كند. فیفا طی سال 

قلم تیهیزات به فدراسیون تحويل شده است. بندابراين بدا    1000فروردين  14است. در 

اين اسداس، فدراسدیون    گردد. بر محسوب میقلم، كل تعهد فیفا تسويه شده  1000انتقال 

زمان انتقدال   نقدی دريافتی را به ارزش منصفانه تیهیزات در فوتبال درآمد و دارايی غیر

 كند. گیری می كه قابلیت انتقال آن محرز باشد، شناسايی و اندازه يا زمانی



 

 

 


