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ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ آزﻣﻮن ﭘﺮداز اﯾﺮان ﻣﺸﻬﻮد
ﺷﻤﺎره30696/ 510/213:
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ارزش ﺟﺎری اﻣﻼک ﺗﻬﺮان از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎل ۱۳۸۲ﺑﻪ ﺑﻌﺪ

اداره ﮐﻞ ﻣﺆدﯾﺎن ﺑﺰرگ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻏﺮب،ﺸﺮق و ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻬﺮان
دﻓﺘﺮ ﻓﻨﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
اداره ﮐﻞ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
ﻫﯿﺄت ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
دﻓﺘﺮ دادﺳﺘﺎﻧﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﯿﺄﺗﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۲۵۱ﻣﮑﺮر
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی
داﻧﺸﮑﺪه اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ اﯾﺮان
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯿﻨﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ارزش اﺟﺎری ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﻣﻼک ﺗﻬﺮان در اﺟﺮای ﺗﺒﺼﺮه ) (۲ﻣﺎده  ۵۴اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب  ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۲۷ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻣﻼک ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۶۴ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه و از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۱۳۸۲ﻣﺎﺧﺬ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺟﺎره اﻣﻼک ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  .ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﺟﺪول
ارزش اﺟﺎره ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﻣﻼک ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻠﻮﮐﻬﺎی ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ اﻣﻼک ﺳﺎل  ۱۳۸۱ﺗﻬﺮان ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻪ ﺑﺮگ ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاﯾﯽ آن ﺟﻬﺖ اﺟﺮا ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد  .ﻣﻘﺘﻀﯽ اﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻞ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در
ﺗﻬﺮان ﺑﺮ ﺣﺴﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﻣﻮر ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﺳﺎل ﺷﺮوع اﺟﺮای ﺗﺒﺼﺮه ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻧﻈﺮات و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی
اﺻﻼﺣﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .

ﻋﯿﺴﯽ ﺷﻬﺴﻮار ﺧﺠﺴﺘﻪ
ﺟﺪول ارزش اﺟﺎره ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﻣﻼک ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺗﻬﺮان
در اﺟﺮای ﺗﺒﺼﺮه ) (۲ﻣﺎده  ۵۴ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

ارزش اﺟﺎره ﺷﻤﺎره ﺑﻠﻮک ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ اﻣﻼک ﺳﺎل ۱۳۸۱
ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
واﺣﺪ رﯾﺎل
۲۸۰۰۰

۹۹

۲۷۰۰۰

۹۴

۲۶۰۰۰

۱۰۰ -۹۷

۲۵۰۰۰

۱۰۳-۱۰۲-۱۰۱-۹۳

۲۴۰۰۰

۱۰۴-۹۸-۹۰

۲۳۰۰۰

۹۶-۹۵-۳۴-۱۶-۱۵-۱۴

۲۲۰۰۰
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۲۰۰۰۰

۳۳-۳۲-۱۲

۱۹۰۰۰

۱۷-۱۳-۱۱-۹

۱۸۰۰۰
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۱۷۰۰۰
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۱۱۶-۱۱۵-۸۵-۳۱-۳۰-۲۵-۲۳-۲۱-۷

۱۵۰۰۰

۱۱۴-۱۱۱-۸۶-۸۴-۸۳-۷۸-۷۷-۶۵-۶۲-۵۹-۲۷-۲۴-۲۲-۱۸-۵-۴-۳-۲-۱

۱۴۰۰۰

۱۱۷-۶۴-۴۸-۳۶-۲۶-۱۹

۱۳۰۰۰

۱۱۸-۱۱۳-۸۰-۷۶-۶۶-۶۳-۵۸-۵۷-۵۶-۵۲-۵۰-۴۷-۴۶-۳۷-۳۵

۱۲۰۰۰

۸۱-۷۴-۵۳-۵۱-۴۱-۴۰-۳۹-۳۸

۱۱۰۰۰

۱۳۵-۱۳۴-۷۹-۷۵-۷۱-۷۰-۶۹-۶۸-۶۷-۴۲

۱۰۰۰۰

۱۳۱-۱۳۰-۱۲۷-۱۲۶-۱۲۵-۱۲۲-۱۱۹-۷۳-۷۲-۵۵-۵۴-۴۹-۴۵-۴۴

۹۰۰۰

۱۳۸-۱۳۶-۱۳۲-۸۲-۴۳

۸۰۰۰

۱۳۹-۱۳۷-۱۲۹-۱۲۸

۷۰۰۰

۱۳۳-۱۲۴-۱۲۳-۱۲۱-۱۲۰

۵۰۰۰

ﺑﺨﺶ ﺛﺒﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺮج ﺷﺎﻣﻞ ﭼﯿﺘﮕﺮ و وردآورددر ﻣﻨﺎﻃﻖ ) (۲۱و ) (۲۲ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺣﻮﻣﻪ ﺑﺨﺶ ده ﺛﺒﺘﯽ ﺗﻬﺮان ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺮاء ﺳﻮﻟﻘﺎن ،ﺳﻨﮕﺎن ،ﮐﯿﮕﺎن ،اﻣﺎم زاده داود ،ﮐﺸﺎر ﻋﻠﯿﺎو ﮐﺸﺎر
ﺳﻔﻠﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ) (۵ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان

رﻋﺎﯾﺖ دﻗﯿﻖ ﮐﻠﯿﻪ ﻧﮑﺎت ذﯾﻞ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارزش اﺟﺎره اﻣﻼک ﺿﺮوری اﺳﺖ:
 -۱ارزش اﺟﺎره اﻣﻼک ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ دارای زﯾﺮﺑﻨﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﺗﺎ ﯾﮑﺼﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاﺑﺮ ارزﺷﻬﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺟﺪول ﭘﯿﻮﺳﺖ .
– ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﯾﮑﺼﺪ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ۸۵درﺻﺪ ارزﺷﻬﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺟﺪول .
– ﺗﺎ ﻣﯿﺰان دوﯾﺴﺖ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ۷۰درﺻﺪ ارزﺷﻬﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺟﺪول .
– ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﺳﯿﺼﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺎزاد ﺑﺮ دوﯾﺴﺖ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ۵۵درﺻﺪ ارزﺷﻬﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺟﺪول .
– ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﺳﯿﺼﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ۴۰درﺻﺪ ارزﺷﻬﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺟﺪول
 -۲ارزش اﺟﺎره اﻣﻼک ﺑﺎ ﮐﺴﺮ دو درﺻﺪ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺳﺎل ﻗﺪﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۷۷ﺑﻪ ﻣﺎﺧﺬ ارزﺷﻬﺎی
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺟﺪول ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ارزش اﺟﺎری ﻣﻠﮏ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ ارزش ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺷﺪه ﻧﮕﺮدد .
 -۳در ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش اﺟﺎره اﻣﻼک دارای ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت اﺳﺘﺨﺮ ،ﺟﮑﻮزی ،و ﺳﻮﻧﺎ)اﻋﻢ از ﺧﺸﮏ و ﺑﺨﺎر( ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﯾﮏ ﺳﻪ
درﺻﺪ ﺑﻪ ارزش اﺟﺎره ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد .
 -۴در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر ﻃﺒﻘﻪ )ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب زﯾﺮ زﻣﯿﻦ و ﭘﯿﻠﻮت( از ﻃﺒﻘﺎت ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ
دارا ﺑﻮدن آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ دو درﺻﺪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ ارزﺷﻬﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺟﺪول ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ
ﺷﻮد .
 -۵ارزش اﺟﺎره اﻣﻼک واﻗﻊ در ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی ﺑﺎ ﻋﺮض ﭼﻬﺎر ﻣﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮ و ﯾﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻣﺴﻘﻒ ﺑﺎ ﮐﺴﺮ ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪ
ارزش اﺟﺎری ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺟﺪول ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد .
 -۶ارزش اﺟﺎره اﻣﻼک ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﻫﻤﮑﻒ و ﯾﺎ واﻗﻊ در زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﺴﺮ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ارزش اﺟﺎره
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺟﺪول ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد .
 -۷ارزش اﺟﺎره اﻣﻼﮐﯽ ﮐﻪ ﺣﺪی از آن ﺑﻪ ﻧﻬﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ،ﺮودﺧﺎﻧﻪ ،ﮐﺎﻧﺎل ،ﻣﺴﯿﻞ و اﻣﻼک ﻣﺰروﻋﯽ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه و ﯾﺎ
ﻣﺠﺎور ﺑﺰرﮔﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﺮ ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪ ارزﺷﻬﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺟﺪول ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد .
 -۸ارزش اﺟﺎری اﻣﻼﮐﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﺻﻪ آن اوﻗﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﺴﺮ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ارزﺷﻬﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺟﺪول ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد .
 -۹ارزش اﺟﺎره اﻣﻼک ﺗﺠﺎری در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ واﮔﺬاری ﻣﺤﻞ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ و در ﺻﻮرت
ﺗﻌﻠﻖ ﺣﻖ واﮔﺬاری ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺮ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ) (۲۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ده ﺑﺮاﺑﺮ ،ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ)  (۵۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺎزاد ﺑﺮ) (۲۰ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
دو ﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﺎزاد ﻣﺴﺎﺣﺖ ) (۵۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاﺑﺮ ارزﺷﻬﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺟﺪول و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﺑﻨﺪ ) (۲ﺑﺮای ﻣﻨﻈﻮر
ﻧﻤﻮدن ﻗﺪﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺑﻨﺪ ) (۵واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺠﺎری واﻗﻊ در ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی ﺑﺎ ﻋﺮض ﭼﻬﺎرﻣﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد .
 -۱۰ارزﺷﻬﺎی اﺟﺎره اﻣﻼک ﺗﺠﺎری ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ ﻓﻮق ﺑﺮای ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺗﺠﺎری و ﺑﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﺑﺮ
ﮐﻮﭼﻪ ﺑﻮده و ﺑﺮای ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﻫﻤﮑﻒ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ از ارزش ﻣﺬﮐﻮر ﮐﺴﺮ ﺷﻮد ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ
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ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ ﻧﮕﺮدد .
 -۱۱ارزﺷﻬﺎی اﺟﺎری اﻣﻼک دارای ﮐﺎرﺑﺮی اداری در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ واﮔﺬاری ﻣﺤﻞ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺴﺖ
درﺻﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﻌﻠﻖ ﺣﻖ واﮔﺬاری ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺮ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ارزﺷﻬﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺟﺪول و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات
ﺑﻨﺪ) (۲ﺑﺮای ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮدن ﻗﺪﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺑﻨﺪ) (۵واﺣﺪﻫﺎی اداری واﻗﻊ در ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی ﺑﺎ ﻋﺮض ﭼﻬﺎر ﻣﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد  .ﺿﻤﻨﺎً در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی اداری ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر ﻃﺒﻘﻪ)ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب زﯾﺮزﻣﯿﻦ و ﭘﯿﻠﻮت( از ﻃﺒﻘﺎت ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ
ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ دو درﺻﺪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ ارزﺷﻬﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺟﺪول ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد .
 -۱۲ارزش اﺟﺎره اﻣﻼﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﯽ ،ورزﺷﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﺮﺳﯽ درﺻﺪ ارزﺷﻬﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺷﺪه در ﺟﺪول ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد .
 -۱۳ارزش اﺟﺎری اﻣﻼﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺻﻨﻌﺘﯽ ،اﻧﺒﺎر و ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺴﻘﻒ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﺮﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ
ارزﺷﻬﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺟﺪول ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد  ).ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻘﻒ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ارزﺷﻬﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ازای
ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻋﺮﺻﻪ و ﺑﺎ ﮐﺴﺮ ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ ارزﺷﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد (.
 -۱۴ارزش اﺟﺎری اﻣﻼﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﻮر داﻣﭙﺮوری ،داﻣﺪاری ،ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ و ﻃﯿﻮر اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﻣﺎﺧﺬ ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ
ارزﺷﻬﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد .
 -۱۵ارزش اﺟﺎره زﻣﯿﻨﻬﺎی ﮐﺸﺎورزی از ﻣﺄﺧﺬ ﯾﮏ درﺻﺪ و ارزش اﺟﺎره ﺑﺎﻏﺎت از ﻣﺄﺧﺬ دو درﺻﺪ ارزﺷﻬﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه
در ﺟﺪول ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻋﺮﺻﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد .
 -۱۶در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻣﺠﻤﻮع ﮐﺎﻫﺶ ارزﺷﻬﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻠﮏ ،ﻓﺎرغ از ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮردی آن از
ﺷﺼﺖ درﺻﺪ ارزﺷﻬﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
 -۱۷ارزﺷﻬﺎی اﺟﺎره ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺟﺪول ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﻠﻮک ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ اﻣﻼک ﺗﻬﺮان در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ زﯾﺮﺑﻨﺎی ﻣﻔﯿﺪ در ﻫﺮ ﻣﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﺎﻟﮑﻦ ،ﺗﺮاس و ﻧﻮرﮔﯿﺮﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻘﻒ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺳﻘﻒ ﺷﯿﺸﻪ ای و ﻣﺸﺎﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ و اﻧﺒﺎرﯾﻬﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
ﺧﺎرج از آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺟﺰء زﯾﺮ ﺑﻨﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
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