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ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ آزﻣﻮن ﭘﺮداز اﯾﺮان ﻣﺸﻬﻮد
ﺷﻤﺎره77250/200:

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ | ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزش اﻓﺰوده

ﺟﺪول ارزش اﺟﺎری ﺳﺎل  ۱۳۸۸اﻣﻼک ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان  ،ﺷﻤﯿﺮان ،ﺷﻬﺮری و ﺣﻮﻣﻪ

در اﺟﺮای ﺗﺒﺼﺮه  ۲ﻣﺎده  ۵۴ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب  ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۲۷ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺟﺪول ارزش اﺟﺎری اﻣﻼک ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮان ،ﺷﻤﯿﺮان ،ﺷﻬﺮری و ﺣﻮﻣﻪ ﻣﺼﻮب  ۱۳۸۸ / ۱۱ / ۳۰ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻣﻼک ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۶۴ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ
اﻧﻀﻤﺎم ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاﯾﯽ آن ﺟﻬﺖ اﺟﺮا ارﺳﺎل و اﺑﻼغ ﻣﯽ ﮔﺮدد .

ﻋﻠﯽ ﻋﺴﮑﺮی
رﯾﯿﺲ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر
وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﺋﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻨﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺟﺪول ارزش اﺟﺎری ﺳﺎل  ۱۳۸۸اﻣﻼک ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان،
ﺷﻤﯿﺮان ،ﺷﻬﺮ ری و ﺣﻮﻣﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه  ۲ﻣﺎده  ۵۴ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب اﺳﻔﻨﺪ ) ۱۳۸۰ﻣﺼﻮب
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻣﻼک ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۶۴ﻗﺎﻧﻮن (ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاﯾﯽ آن
دﻓﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ۱۳۸۸
ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش اﺟﺎری ﺳﺎل  ۱۳۸۸اﻣﻼک ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ،ﺷﻤﯿﺮان ،ﺷﻬﺮری و ﺣﻮﻣﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه  ۲ﻣﺎده ۵۴
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۸۰
در اﺟﺮای ﺗﺒﺼﺮه  ۲ﻣﺎده  ۵۴ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۶۶و اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی آن،ﮑﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻘﻮﯾﻢ
اﻣﻼک ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﮐﺸﻮر ،وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی،
وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻃﯽ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻻزم و ﺑﺎ
ﻣﻠﺤﻮظ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن ارزش اﺟﺎری اﻣﻼک ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ،۱۳۸۷ﻮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ارزش ﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ،
ﺟﺪول ارزش اﺟﺎری اﻣﻼک ﺳﺎل  ۱۳۸۸ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ،ﺷﻤﯿﺮان ،ﺷﻬﺮری و ﺣﻮﻣﻪ ) ۴ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ( را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاﯾﯽ آن ﺗﻌﯿﯿﻦ و در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۳۸۸ / ۱۱ / ۳۰ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺬﮐﻮر رﺳﯿﺪ .
 _۱ﺧﺴﺮو داﻧﺸﺠﻮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
 _۲ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻃﻼﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
 _۳ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ دﺑﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
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 _۴ﻋﺒﺎس ﺣﯿﺪری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی
 _۵ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﺑﻠﻨﺪی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
 _۶ﻣﻬﺪی وﺷﺎق ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﺗﻬﺮان
 _۷اﺣﻤﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر
ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاﺋﯽ ارزش اﺟﺎری ﺳﺎل  ۱۳۸۸اﻣﻼک ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ،ﺷﻤﯿﺮان ،ﺷﻬﺮری و ﺣﻮﻣﻪ
رﻋﺎﯾﺖ دﻗﯿﻖ ﮐﻠﯿﻪ ﻧﮑﺎت ذﯾﻞ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارزش اﺟﺎری ﻫﺮ واﺣﺪ از اﻣﻼک ﺿﺮوری اﺳﺖ:
اﻟﻒ( ارزش اﺟﺎری اﻧﻮاع اﻣﻼک
 (۱اﻣﻼک ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ:
ارزش اﺟﺎری اﻣﻼک ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن )ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺗﺎ ﻣﺠﻤﻮع  ۱۵۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
زﯾﺮ ﺑﻨﺎی ﻣﻔﯿﺪ در ﺗﻬﺮان ﯾﺎ  ۲۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزاد ﻣﺘﺮاژ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻫﺮ واﺣﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ارزش
اﺟﺎری ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ دارای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻠﮏ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺗﺎ ﺣﺪ ﻧﺼﺎﺑﻬﺎی ﻣﻘﺮر در
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ) ۱۵۰ﻣﺘﺮ در ﺗﻬﺮان ﯾﺎ  ۲۰۰ﻣﺘﺮ در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط( از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺬﮐﻮر در ﺗﻬﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺗﻬﺮان
ﻣﻌﺎدل  ۱ / ۳۴ﻣﺘﺮ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
 (۲اﻣﻼک ﺗﺠﺎری:
ارزش اﺟﺎری اﻣﻼک ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
– در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎل اﻻﺟﺎره درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﺑﺖ اﺟﺎره ﻣﻠﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاﺑﺮ  ۲۰درﺻﺪ ارزش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺟﺪول .
– در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺟﺎره دﻫﻨﺪه واﺣﺪ ﺗﺠﺎری ﺻﺮﻓﺎً ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ واﮔﺬاری ﻣﺤﻞ )ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ( و ﯾﺎ ﺗﻮاﻣﺎً ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻠﮏ و ﺣﻖ
واﮔﺬاری ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺷﺪ:
– ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۲۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﻔﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ارزش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺟﺪول .
– ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۵۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺎزاد ﺑﺮ  ۲۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ارزش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺟﺪول .
– ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۵۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ دو ﺑﺮاﺑﺮ ارزﺷﻬﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺟﺪول .
 (۳اﻣﻼک اداری:
ارزش اﺟﺎری اﻣﻼک اداری دو ﺑﺮاﺑﺮ ارزﺷﻬﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺟﺪول .
 (۴اﻣﻼک ﮐﺸﺎورزی:
اﻟﻒ( ارزش اﺟﺎری اراﺿﯽ زراﻋﯽ ﺑﺮاﺑﺮ  ۲درﺻﺪ و ﺑﺎﻏﺎت و ﭘﺮورش ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه ﺑﺮاﺑﺮ  ۴درﺻﺪ ارزﺷﻬﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در
ﺟﺪول .
ب( ارزش اﺟﺎری اﻣﻼک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر داﻣﭙﺮوری ،داﻣﺪاری ،ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ و ﻃﯿﻮر ﺑﺮاﺑﺮ  ۲۰درﺻﺪ ارزﺷﻬﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺷﺪه در ﺟﺪول .
 (۵ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻼک:
ارزش اﺟﺎری اﻣﻼک آﻣﻮزﺷﯽ ،ورزﺷﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﺻﻨﻌﺘﯽ ،اﻧﺒﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ و  . . .ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۷۵درﺻﺪ
ارزﺷﻬﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺟﺪول .
ب( ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻻزم در ارزش اﺟﺎری اﻣﻼک:
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 _۱در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر ﻃﺒﻘﻪ )ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب زﯾﺮ زﻣﯿﻦ و ﭘﯿﻠﻮ
ت( از ﻃﺒﻘﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ داﺷﺘﻦ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ  ۱ / ۵درﺻﺪ ارزش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻃﺒﻖ
ﻗﺴﻤﺖ اول ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد .
 _۲در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﻫﻤﮑﻒ و ﯾﺎ واﻗﻊ در زﯾﺮ زﻣﯿﻦ  ۱۵درﺻﺪ ارزش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻃﺒﻖ ﻗﺴﻤﺖ اول
از آن ﮐﺴﺮ ﺷﻮد .
 _۳در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﻫﻤﮑﻒ  ۵درﺻﺪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۲۰درﺻﺪ ارزش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺷﺪه ﻃﺒﻖ ﻗﺴﻤﺖ اول از آن ﮐﺴﺮ ﺷﻮد .
 _۴ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺳﺎل ﻗﺪﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن )ﺑﺎ اراﺋﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﺜﺒﺘﻪ( ﺗﺎ ﺳﻘﻒ  ۲۰ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارزش
اﺟﺎری  ۲درﺻﺪ از ارزش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ،ﮐﺴﺮ ﺷﻮد .
 _۵اﻣﻼﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺛﺎﺛﯿﻪ ﯾﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺑﻪ اﺟﺎره واﮔﺬار ﻣﯽ ﺷﻮد ارزش اﺟﺎری اﺣﺘﺴﺎﺑﯽ اﺛﺎﺛﯿﻪ ﯾﺎ
ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ارزش اﺟﺎری ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﻣﻠﮏ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدد
ج( ﺳﺎﯾﺮ ﺿﻮاﺑﻂ:
 _۱ارزﺷﻬﺎی اﺟﺎری ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺎره ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ زﯾﺮ ﺑﻨﺎی ﻣﻔﯿﺪ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﺎﻟﮑﻦ ،ﺗﺮاس و ﻧﻮر ﮔﯿﺮﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻘﻒ و ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ و اﻧﺒﺎری ﻏﯿﺮ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺧﺎرج از آﭘﺎرﺗﻤﺎن ،ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ،آب
اﻧﺒﺎر ،راه ﭘﻠﻪ ،زﯾﺮ زﻣﯿﻨﻬﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و آﺳﺎﻧﺴﻮر و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺸﺎﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺰء زﯾﺮ
ﺑﻨﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .
 _۲در اﺟﺎره داری دﺳﺖ دوم اﻣﻼک ﮐﻪ از اراﺋﻪ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﺧﻮدداری ﺷﻮد درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت )ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت
درﯾﺎﻓﺘﯽ و ﭘﺮداﺧﺘﯽ( ﻣﻌﺎدل  ۱۰درﺻﺪ ارزش اﺟﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .
 _۳ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه ) (۱۱ﻣﺎده  ۵۳ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺘﺺ اﻣﻼک ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و اﺟﺎری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺟﺪول ارزش اﺟﺎری اﻣﻼک ﺳﺎل  ۱۳۸۸ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان،ﺸﻤﯿﺮان،ﺸﻬﺮری و ﺣﻮﻣﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه  ۲ﻣﺎده  ۵۴ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب اﺳﻔﻨﺪ ) ۱۳۸۰ﻣﺼﻮب ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻣﻼک ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۶۴ﻗﺎﻧﻮن )ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻫﺰار رﯾﺎل(
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