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ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ آزﻣﻮن ﭘﺮداز اﯾﺮان ﻣﺸﻬﻮد
ﺷﻤﺎره45672/6077/4/30:

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ | ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزش اﻓﺰوده

در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﺎل اﻻﺟﺎره در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﻫﻦ و اﺟﺎره ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺿﻤﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ از ﺑﺮﺧﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﻬﺮان و ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ و
ﻣﺎﻣﻮران ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻣﺎﻣﻮران ﯾﺎد ﺷﺪه و ﻣﺆدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت
رﻫﻦ ﺗﺼﺮف و ﯾﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح راﯾﺞ در اﻓﻮاه ﻋﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ))رﻫﻦ واﺟﺎره(( واﮔﺬار ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،ﻌﻤﻠﮑﺮد ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت
ﻣﻤﯿﺰﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﺎل اﻻﺟﺎره ﺑﺮ اﺳﺎس اﻣﻼک ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﺎده  ۵۴ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
رﻋﺎﯾﺖ ﺣﮑﻢ دﯾﻮان ﻣﺤﺘﺮم ﻋﺪاﻟﺖ اداری در ﺧﺼﻮص اﺟﺮای ﺣﮑﻢﻣﺎده  ۵۵آن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻫﻤﮑﺎران ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ واﻗﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﺺ ﺻﺮﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮن در اﯾﻦ ﺑﺎره ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻠﮏ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﻧﻮاع واﺣﺪﻫﺎی اﺟﺎری و رﻫﻨﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮاد ﻣﻘﻨﻦ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺎب
ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ آﻧﻬﺎ را از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﺎل اﻻﺟﺎره ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺎﻣﻮران ﺗﺸﺨﯿﺺ از ﻟﺤﺎظ دوری و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ و ﻣﺎل اﻻﺟﺎره واﻗﻌﯽ اﻣﻼک ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ و دﻗﺖ در
اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد .
در ﺧﺼﻮص رﻫﻦ،ﺂﻧﭽﻪ در ﺑﺎدی اﻣﺮ ودر داﯾﺮه ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﻘﺪار دﯾﻦ )درﯾﺎﻓﺘﯽ( راﻫﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﻋﻘﺪ رﻫﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﻤﯿﺰﯾﻦ و ﺳﺮ ﻣﻤﯿﺰﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺎل اﻻﺟﺎره ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﻮاﻋﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺻﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دو ﻣﻠﮏ
ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺸﺎﺑﻪ در ازای دو ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺘﺴﺎوی ﺑﻪ رﻫﻦ واﮔﺬار ﺷﻮﻧﺪ .
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ و ﭘﺮﺳﺶ و ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺎل اﻻﺟﺎره ﻫﺎی ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻣﻮران و ﻣﺎل اﻻﺟﺎره ﻫﺎی واﻗﻌﯽ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺟﺎره ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺑﺎﺑﺖ اﻣﻼک ﻣﺸﺎﺑﻪ )در ﺣﻮزه ﻫﺎی
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ دﻗﺖ ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻓﯽ دارﻧﺪ( از ﻃﺮﻓﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ اﻣﻼک ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ رﻫﻦ ﺗﺼﺮف واﮔﺬار ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ  ۱۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰رﯾﺎل ﺳﭙﺮده ﻧﺰد راﻫﻦ از ﺣﯿﺚ ﻋﻘﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺎره و
رﻫﻦ،ﻤﻌﺎدل  ۲۵۰ / ۰۰۰رﯾﺎل ﻣﺎل اﻻﺟﺎره ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﺳﺖ .
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺗﺨﺎذ روﯾﻪ واﺣﺪ ﯾﺎ ﻻاﻗﻞ اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﺴﺒﯽ در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ
ﻣﺴﺘﻐﻼت و ﮐﺎﺳﺘﻦ از اﺧﺘﻼف ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮم و ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﻣﺎده  ۵۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در
ﻣﻮاردﯾﮑﻪ واﮔﺬاری و ﺗﺼﺮف اﻣﻼک ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻫﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺺ ،ﻣﻘﺮر ﻣﯽ ﮔﺮدد:
 _۱ﻣﺎﻣﻮران ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺎﻟﯿﺎت در ﺧﺼﻮص اﻣﻼک رﻫﻨﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ و ﻧﻈﺮی ،ﻣﯿﺰان دﻗﯿﻖ وﺟﻪ
ﭘﺮداﺧﺘﯽ را ﺑﻪ راﻫﻦ را ﻣﻌﯿﻦ و ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ  ۱۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰رﯾﺎل آن ﻣﺒﻠﻎ  ۲۵۰ / ۰۰۰رﯾﺎل اﺟﺎره ﺑﻬﺎی ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻨﻈﻮر و
اﮔﺮ راﻫﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ دﯾﻦ )درﯾﺎﻓﺘﯽ( رﻗﻤﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺟﺎره از ﻣﺮﺗﻬﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،رﻗﻢ اﺧﯿﺮ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
اﺣﺘﺴﺎﺑﯽ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻋﻼوه و ﺟﻤﻊ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎل اﻻﺟﺎره ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ،اوﻻً در ﺻﻮرت ﻋﺪم
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ دﯾﻦ و ﯾﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ راﻫﻦ،ﻮ ﻣﺮﺗﻬﻦ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻣﯿﺰان دﻗﯿﻖ
درﯾﺎﻓﺘﯽ راﻫﻦ ،وﻓﻖ روال ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺎل اﻻﺟﺎره ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻣﻼک ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد ،ﺛﺎﻧﯿﺎً در ﻣﻮارد ﺧﺎص )ﻣﺜﻼً در
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ( ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻠﮑﯽ از ﻫﺮ ﻧﻈﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻤﺴﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف ﻓﺎﺣﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ واﺣﺪ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .
 _۲از اﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻣﺤﺘﺮم ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ رأی ﺷﻤﺎره  ۶۲ﻣﻮرخ ) ۱۳۷۹ / ۲ / ۱۸اﺑﻼﻏﯽ
ﻃﯽ ﺷﻤﺎره  ۳۰ / ۴ -۴۲۸۹ / ۲۲۳۲۰ﻣﻮرخ  (۱۳۷۹ / ۵ / ۱۸ﺣﮑﻢ ﻣﺎده  ۵۵ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻫﻦ ﺗﺼﺮف
ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺴﺮی داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺎل اﻻﺟﺎره ﻫﺮ ﯾﮏ از دو ﻣﻠﮏ
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واﮔﺬاری و ﺗﺼﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻘﺪ رﻫﻦ ،ﺗﺼﺮف ﯾﺎ واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،روش ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻣﺰﺑﻮر را ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد اﻋﻤﺎل و ﻫﺮ
ﺣﻮزه در ﺻﻮرت اﺳﺘﻌﻼم ﺣﻮزه دﯾﮕﺮ ،ﻣﺎل اﻻﺟﺎره را ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ  ۱ﺑﺎﻻ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻋﻼم و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ در
اﺣﺘﺴﺎب درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻠﮏ اﺑﻮاﺑﺠﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
 _۳ﻣﺒﻨﺎی اراﯾﻪ ﺷﺪه ﻃﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮگ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺻﺎدر
ﻧﺸﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺳﺎﯾﺮﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ﻫﻢ ،در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ ،ﻣﻤﺰﯾﻦ ﮐﻞ و ﻫﯿﺄﺗﻬﺎی ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن در رﻓﻊ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻄﺮوﺣﻪ آن را ﺑﮑﺎر ﺑﻨﺪﻧﺪ ،ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎﻧﻊ اﺗﺨﺎذ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ وﻓﻖ ﻗﺴﻤﺖ اﺧﯿﺮ ﻣﺎده  ۲۲۹ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺎت
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ﻣﻔﺎد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .
ﻋﯿﺴﯽ ﺷﻬﺴﻮار ﺧﺠﺴﺘﻪ
رﯾﯿﺲ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮرﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر
ﭘﯿﻮﺳﺖ:
ﺷﻤﺎره۳۰ / ۴ / ۶۶۸۳ / ۴۸۰۸۵ :
ﺗﺎرﯾﺦ۱۳۸۰ / ۰۸ / ۱۹ :
ﭘﯿﻮﺳﺖ:
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۵۰ / ۰۰۰رﯾﺎل اﺟﺎره ﺑﻬﺎی ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۳۰ / ۴ -۶۰۷۷ / ۴۵۶۷۲ﻣﻮرخ ۸
 ۸۰ / ۸ /ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺑﻮده و ﻣﺒﻠﻎ ﺻﺤﯿﺢ آن ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰاررﯾﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﺬا ﺿﻤﻦ اﺻﻼح آن ﻣﻘﺮر ﻣﯽ
دارد:
ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻞ ﮐﻠﯿﻪ واﺣﺪﻫﺎ و ادارات ﮐﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ،ﺘﺮﺗﯿﺒﯽ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﻣﺎه آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮارد اﺟﺮای
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ اﻋﻼم ﺷﻮد .
ﻋﯿﺴﯽ ﺷﻬﺴﻮار ﺧﺠﺴﺘﻪ
رﯾﯿﺲ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮرﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
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