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ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ آزﻣﻮن ﭘﺮداز اﯾﺮان ﻣﺸﻬﻮد
ﺷﻤﺎره14080/3413/4/30:

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ | ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزش اﻓﺰوده

ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت اﻣﻼک و ﺻﺪور ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب

ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  ۱۳۶۶ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ از اول  ۱۳۶۸ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﮔﺬارده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺮﯾﻊ در اﻣﻮرارﺑﺎب رﺟﻮع و ﺻﺪور ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۱۸۷و اﺟﺘﻨﺎب از ﺑﺮوز اﺷﺘﺒﺎه در ﻧﺤﻮه ﺗﺸﺨﯿﺺ و
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درآﻣﺪ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻗﻄﻌﯽ اﻣﻼک و ﺣﻖ واﮔﺬاری ﻣﺤﻞ و رﻓﻊ اﺑﻬﺎﻣﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺿﺮورت رﻋﺎﯾﺖ
ﻣﻮارد ذﯾﻞ را ﻣﺘﺬﮐﺮ و ﻣﻘﺮر ﻣﯿﺸﻮد ﻣﺮاﺗﺐ زﯾﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺋﯿﺪ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻫﻢ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎی
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﻫﯿﺌﺘﻬﺎی ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺑﻼغ و ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .
 -۱ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺳﺘﻨﺎد ﺗﺒﺼﺮه  ۲ﻣﺎده  ۶۴ﺗﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻨﺎط اﻋﺘﺒﺎر و ﻣﻼک
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
 -۲ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻗﻄﻌﯽ اﻣﻼﮐﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﻠﮏ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﻗﺒﻞ از اول ﺳﺎل  ۱۳۶۸ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺬﮐﻮر در
ﺳﻨﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﺎده  ۵۹ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻌﺎدل ﭼﻬﺎردرﺻﺪ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ زﻣﺎن ﻓﺮوش
ﻣﻠﮏ اﺳﺖ .
 -۳ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻗﻄﻌﯽ اﻣﻼﮐﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﻠﮏ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه از اول ﺳﺎل  ۱۳۶۸ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده  ۶۰ﺑﻪ
ﻣﺄﺧﺬ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ زﻣﺎن ﺗﻤﻠﮏ و زﻣﺎن ﻓﺮوش و ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻣﺎده  ۱۳۱ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻮده و ﻋﻨﺪاﻻﻗﺘﻀﺎء
ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎی ﯾﮏ و دو ﻣﺎده ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﻮق ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﮕﯿﺮد ﯾﺎ
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﻤﺘﺮ از ﭼﻬﺎردرﺻﺪ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ زﻣﺎن ﻓﺮوش ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻌﺎدل ﭼﻬﺎردرﺻﺪ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ زﻣﺎن
ﻓﺮوش وﺻﻮل ﺷﻮد و اﮔﺮ ﺑﻬﺎی ﻓﺮوش ﻣﺬﮐﻮر در ﺳﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ زﻣﺎن ﻓﺮوش ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮی در ﺣﮑﻢ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ  .در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎی ذﯾﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد:
ﻣﺜﺎل اﻟﻒ – ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﻠﮏ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  ۶۸و ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﻠﮏ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﻠﮏ ده ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﺮداد ﻣﺎه  ۶۹و ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﻠﮏ ﭼﻬﺎرده ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ  .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از:
درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت  ۱۴۰۰۰۰۰۰ -۱۰۰۰۰۰۰۰ = ۴۰۰۰۰۰۰ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ  = ۹۲۶۰۰۰ﻧﺮخ ﻣﺎده ۱۳۱
ﻣﺜﺎل ب – ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﻠﮏ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۶۸و ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﻠﮏ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﻠﮏ ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۱۳۶۹و ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﻠﮏ ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ  .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ
از:
درآﻣﺪﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت  ۷۰۰۰۰۰۰ -۶۰۰۰۰۰۰ = ۱۰۰۰۰۰۰ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺘﻌﻠﻔﻪ ﺑﻪ درآﻣﺪﻓﻮق  = ۱۵۴۰۰۰ﻧﺮخ ﻣﺎده ۱۳۱
ﭼﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ازﭼﻬﺎر درﺻﺪ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﻪ  ۴ = ۲۸۰۰۰۰درﺻﺪ ×  ۷۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل اﺳﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺑﻪ
ﺣﮑﻢ ﻗﺴﻤﺖ اﺧﯿﺮ ﻣﺎده  ۶۰ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎدل ﭼﻬﺎردرﺻﺪ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ از زﻣﺎن ﻓﺮوش ﯾﻌﻨﯽ  ۲۸۰۰۰۰رﯾﺎل وﺻﻮل ﺷﻮد
.
ﻣﺜﺎل ج – ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﻠﮏ ﻣﻠﮏ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۱۳۶۸و ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ آن در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﻠﮏ ﻫﺸﺖ
ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ  .ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺑﻨﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﺣﺪاث ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ آن
در ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه  ۱۳۶۹ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻗﺼﺪﻓﺮوش ﻣﻠﮏ را دارد ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل و ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻋﺮﺻﻪ و اﻋﯿﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ ۱۱
ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻣﺎده  ۶۱ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻓﺮوش ﺑﻨﺎی اﺣﺪاﺛﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از:
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻓﺮوش ﺑﻨﺎی اﺣﺪاﺛﯽ رﯾﺎل  ۴ = ۱۲۰۰۰۰درﺻﺪ × ۱۱۰۰۰۰۰۰ -۸۰۰۰۰۰۰ = ۳۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰
درآﻣﺪﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎﺑﺖ ﻓﺮوش ﻋﺮﺻﻪ و اﻋﯿﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮدرآﻣﺪﺑﺎﺑﺖ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻓﺮوش ﻋﺮﺻﻪ و اﻋﯿﺎن
ﻗﺪﯾﻤﯽ ) = ۶۲۴۰۰۰ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻣﺎده  ۴۰۰۰۰۰۰ × ۱۳۱ﮐﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﻘﻞ واﻧﺘﻘﺎل ﻗﻄﻌﯽ ﻣﻠﮏ ۱۲۰۰۰۰ = ۷۴۴۰۰۰
۶۲۴۰۰۰
 -۴ﻧﻘﻞ واﻧﺘﻘﺎل ﻗﻄﻌﯽ اﻣﻼک درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺎ ﻋﻘﺪی ﻏﯿﺮاز ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻠﺢ وﻫﺒﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد واﻧﺘﻘﺎل ﻣﻌﻮض ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﻤﻮل
ﺣﮑﻢ ﻣﺎده  ۶۳ﺑﻮده و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻠﮏ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮاد  ۵۹و  ۶۰ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و وﺻﻮل و ﮔﻮاﻫﯽ
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ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۱۸۷ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺑﻨﺪﻫﺎی  ۲و  ۳اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺻﺎدر ﮔﺮدد و ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داﺷﺖ ﻫﺮﮔﺎه ﻋﻮﺿﯿﻦ ﻫﺮدوﻣﻠﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻗﻄﻌﯽ ﻣﻠﮑﯽ را ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﻮق ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
 -۵در ﻣﻮرد اﻣﻼﮐﯽ ﮐﻪ دارای ﻣﻐﺎزه ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮده و ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎل واﻗﻊ ﺑﺸﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺪﻟﻮل و ﻣﻔﻬﻮم
ﻣﺎده  ۶۲اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺑﺎ ارزش روز ﻣﻠﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻔﺎوت ارزش ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎد ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺤﺴﻮب
ﮔﺮدد  .ﺑﻠﮑﻪ درﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش روز ﻣﻠﮏ دارای ﻣﻐﺎزه ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﺧﺎﻟﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ارزش روز ﻫﻤﺎن
ﻣﻠﮏ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار اﻋﯿﺎﻧﯽ داﺷﺖ وﻟﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻐﺎزه ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮده ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﺣﺎﺻﻞ را ﮐﻪ ﻫﻤﺎن
ﺗﻔﺎوت ارزش ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺠﺎری ﻣﻐﺎزه ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده  ۶۲اﺳﺖ ﻣﺄﺧﺬ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﺎده ﻣﺰﺑﻮر ﻗﺮار دﻫﻨﺪ  .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻠﮏ دارای ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻔﺎوت ارزش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺳﭙﺲ ﻣﻮرد اﻋﻤﺎل ﻧﺮخ ﭼﻬﺎردرﺻﺪ و ﻫﺸﺖ درﺻﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻗﺮار ﮔﯿﺮد  .در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
درک ﺻﺤﯿﺢ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻄﻠﺐ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎی زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد:
ﻣﺜﺎل اﻟﻒ – ارزش روز ﯾﮏ ﺑﺎب ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ دو ﺑﺎب ﻣﻐﺎزه ﺧﺎﻟﯽ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل اﺳﺖ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﮏ
ﻣﺰﺑﻮر دارای ﻫﻤﺎن ﻣﺴﺎﺣﺖ زﯾﺮ ﺑﻨﺎ )اﻋﯿﺎﻧﯽ( وﻟﯽ ﻓﺎﻗﺪ دوﺑﺎب ﻣﻐﺎزه ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ دارای دوﺑﺎب ﻣﻐﺎزه ارزش
روز آن ﭘﺎﻧﺰده ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻣﯿﺸﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ارزش ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۶۲ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ده ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺄﺧﺬ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﻄﻮع ﻣﺎده ﻣﺰﺑﻮر واﻗﻊ ﺷﻮد ﺑﺪﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺄﺧﺬ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺎ
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮاد  ۵۹و ﯾﺎ  ۶۰ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و وﺻﻮل و از ﻣﺄﺧﺬ ده ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺗﻔﺎوت ارزش ﻓﻮق اﻻﺷﺎره ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻘﻄﻮع
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۶۲ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و وﺻﻮل ﺷﻮد .
ﻣﺜﺎل ب – ارزش روز ﻣﻠﮑﯽ ﮐﻪ ﮐﻼً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺠﺎری ﭼﻬﻞ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل و ارزش
روز ﻣﻠﮏ ﻣﺰﺑﻮر اﮔﺮ دارای ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﻣﺴﺎﺣﺖ زﯾﺮﺑﻨﺎ )اﻋﯿﺎﻧﯽ( ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ اﻣﻼﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﻣﻐﺎزه ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﺧﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻟﺬا
در ﻣﻮرد اﻣﻼک ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻐﺎزه ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﺧﺎﻟﯽ وﻟﻮ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺠﺎری ﻫﻢ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﮑﻢ ﻣﺎده  ۶۲ﺟﺎری
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻗﻄﻌﯽ اﮐﺘﻔﺎ ﺷﻮد  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻣﻼک ﮐﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ داﺷﺘﻦ ﻣﻐﺎزه ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﺧﺎﻟﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد  ۵۹و ﯾﺎ  ۶۰ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ۶۲
ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺸﻮد ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻮاد  ۷۳و  ۷۸ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
 -۶در ﻣﻮرد اﻣﻼﮐﯽ ﮐﻪ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل آن در دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﻋﺎدی
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﺎده  ۶۱ﺑﺎﯾﺪ ارزﺷﯽ ﮐﻪ در ﺳﻨﺪ درج ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺄﺧﺬ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد  ۵۹و  ۶۰ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .
 -۷در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻠﮏ در دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﻣﻠﮏ دارای ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده
 ۵۹و ﻣﺎده  ۶۱ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻮاد  ۵۹و ﯾﺎ  ۶۰واﻗﻊ ﺷﻮد .
 -۸در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﻠﮏ دوﻟﺖ ﯾﺎ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﻮرد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ
ﻣﺎده  ۷۰ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺟﺮای ﺛﺒﺖ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ادارات دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﮏ اﻧﺘﻘﺎل داده
ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﺎرغ از ﺑﻬﺎی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻪ در ﺳﻨﺪ درج ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﻠﮏ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﺄﺧﺬ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد  ۵۹و ﯾﺎ  ۶۰ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﺳﻨﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﺎده  ۶۶ﻫﻤﺎن ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻤﺘﺮ از ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﺧﺬ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺬﮐﻮر واﻗﻊ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ در
ﻣﻮرد اﺧﯿﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﮏ دارای ﻣﻐﺎزه ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد از ﺷﻤﻮل ﺣﮑﻢ ﻣﺎده  ۶۲ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
 -۹در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۷۰ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ رای ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺷﻤﺎره  ۳۰ / ۴ / ۳۳۴۱ﻣﻮرخ  ۶۸ / ۴ / ۲۸ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﻗﺪام ﻻزم ﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ .
 -۱۰از ﻧﻈﺮ ﻣﻮارد ﺷﻤﻮل ﻣﺎده  ۷۸ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ درآﻣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻠﮏ در ﻧﺘﯿﺠﻪ واﮔﺬاری
ﯾﮑﯽ از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﺰﺑﻮر ﮐﻪ ﺣﮑﻢ آن ﺿﻤﻦ ﻣﻮاد  ۵۳ﺗﺎ  ۷۷ﺑﯿﺎن ﻧﺸﺪه ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻠﮏ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﻐﺎزه ای ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻐﺎزه اﺟﺎری ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻗﺒﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺮای واﮔﺬاری ﻣﻐﺎزه از ﻃﺮف ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻗﺒﻠﯽ
ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺟﺪﯾﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﺣﮑﻢ ﻣﺎده  ۷۸ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد اﯾﺮواﻧﯽ
وزﯾﺮ اﻣﻮراﻗﺘﺼﺎدی و داراﺋﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
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