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ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ آزﻣﻮن ﭘﺮداز اﯾﺮان ﻣﺸﻬﻮد
ﺷﻤﺎره17758/1258/5/30 :

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ | ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزش اﻓﺰوده

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮ ﻗﻔﻠﯽ ﺑﺴﺎز و ﺑﻔﺮوﺷﯽ
ﻧﻈﺮﺑﺎﯾﻨﮑﻪ ﺑﻤﻮﺟﺒﻤﺎده  ۱۱ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻣﻮادی از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  ۱۳۶۶ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ درﻧﺤﻮه
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و وﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻗﻄﻌﯽ اﻣﻼک واﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ واﮔﺬاری ﻣﺤﻞ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎﯾﺮﻣﻘﺮرات
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ اﻣﻼک ﻣﺮاﺗﺐ زﯾﺮﯾﺎدآوری ﻣﯿﺸﻮد:
 (۱ﻧﻘﻞ واﻧﺘﻘﺎل ﻗﻄﻌﯽ اﻣﻼک :ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻣﺎده  ۵۹وﺣﺬف ﻣﺎده  ۶۰و ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎی آن و ﻧﯿﺰ ﺣﺬف ﻣﺎده ۶۲
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ دﻗﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺮای ﻣﺎده اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺰﺑﻮر )(۱۳۷۱ / ۱ / ۱
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﻘﻞ واﻧﺘﻘﺎﻻت ﻗﻄﻌﯽ اﻣﻼک ﺑﺪو درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﻠﮏ ﻣﺎﻟﮏ ازﻣﺎﺧﺬ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل و ﺑﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻬﻢ ﻫﺮﻣﺎﻟﮏ،ﺒﻪ ﻧﺮﺧﻬﺎی ﻣﻘﺮردر ﻣﺎده  ۵۹اﺻﻼﺣﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎﻣﺒﻠﻎ  ۲۰۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل ﺑﻨﺮخ  ۴درﺻﺪ وﺗﺎ
 ۶۰۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزاد  ۲۰۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل ﺑﻨﺮخ  ۸درﺻﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزاد  ۶۰۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل ﺑﻨﺮخ ۱۲
درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ووﺻﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﺎﻗﺪ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ
ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻗﺮارﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺿﻤﻨﺎ”ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻠﮏ در ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ دارای ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺑﻮده
وﻟﯽ درﺳﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮای آن ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ دراﯾﻨﺼﻮرت آﺧﺮﯾﻦ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻨﺎط
اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
 (۲اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ واﮔﺬاری ﻣﺤﻞ اﻟﻒ ﻧﻈﺮﺑﺎﯾﻨﮑﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﺒﺼﺮه  ۱ﻣﺎده  ۵۹اﺻﻼﺣﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺣﻖ واﮔﺬاری
ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﻠﮏ وﻣﺤﻞ وﻗﻮع آن ازﻟﺤﺎظ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺠﺎری ﺳﺎﯾﺮﻣﻮارد ﻣﻮﺛﺮ درارزش آن ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻨﻨﺎﻣﻪ ای
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ درﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻮراﻗﺘﺼﺎدی و داراﺋﯽ ﺗﻬﯿﻪ واﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻟﺬا ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ
ﺑﺎاﺟﺮای ﻣﻔﺎد ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻣﺰﺑﻮر وﭘﺲ ازﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺣﻖ واﮔﺬاری ﻣﺤﻞ ارزش ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت
اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ واﮔﺬاری ﻣﺤﻞ ازﻃﺮف ﻣﺎﻟﮏ ﻋﯿﻦ ﯾﺎﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﺑﻪ ﻧﺮﺧﻬﺎی ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده  ۵۹اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ واﺑﻼغ آﯾﯿﻨﻨﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮرواﻋﻼم ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺣﻖ واﮔﺬاری ﻣﺤﻞ وﺟﻮه درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻣﺎﻟﮏ و ﯾﺎﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ
ﺑﺎﺑﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ واﮔﺬاری ﻣﺤﻞ ﻃﺒﻖ ﻗﺴﻤﺖ اﺧﯿﺮ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  ۵۹اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺎﺧﺬ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و وﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﺑﻨﺮﺧﻬﺎی ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده  ۵۹ﯾﺎدﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ب -ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺣﺬف ﻣﺎده  ۷۳و ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎی آن و ﻣﺎده  ۷۹و ﺗﺒﺼﺮﻫﺂن ازاول ﺳﺎﻟﺠﺎری ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﺎﻟﯿﺎت اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ واﮔﺬاری ﻣﺤﻞ اﻋﻢ ازاﯾﻨﮏ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﻣﺎﻟﮏ ﻋﯿﻦ ﺑﻮده و ﯾﺎﻣﺎﻟﮑﯿﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﯿﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ واﮔﺬاری ﻣﺤﻞ )ﯾﮑﺴﺎن ﮔﺮدﯾﺪه وﻃﺒﻖ ﻧﺮﺧﻬﺎی ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده  ۵۹اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺬﮐﻮرﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
 (۳ﻧﻘﻞ واﻧﺘﻘﺎل ﻗﻄﻌﯽ ﻣﻠﮏ ﺗﻮام ﺑﺎﺣﻖ واﮔﺬاری ﻣﺤﻞ:
اﻟﻒ -ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﻮام ﺑﺎﺣﻖ واﮔﺬاری ﻣﺤﻞ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﻮددر اﯾﻨﺼﻮرت ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺣﻖ
واﮔﺬاری ﻣﺤﻞ وﯾﺎوﺟﻮه درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻖ واﮔﺬاری ﻣﺤﻞ )ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد( ﺑﺸﺮح ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ  ۲ﻓﻮق
اﻟﺬﮐﺮﺑﺎرﻋﺎﯾﺖ ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎی ۱و  ۲ﻣﺎده  ۵۹اﺻﻼﺣﯽ ﺑﻪ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﻠﮏ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه وﯾﮑﺠﺎﻣﺎﺧﺬ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و وﺻﻮل
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺮﺧﻬﺎی ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻗﺮارﮔﯿﺮد .
ب -ﺗﺎﺗﻌﯿﯿﻦ واﻋﻼم آﯾﯿﻨﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﺎده  ۵۹اﺻﻼﺣﯽ درﻣﻮاردﯾﮑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﻋﯿﻦ
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ﻣﻠﮏ وﺣﻖ واﮔﺬاری ﻣﺤﻞ ﺗﻔﮑﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺟﻮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻖ واﮔﺬاری ﻣﺤﻞ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺿﻤﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ارز
روزﻣﻠﮏ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﻮام ﺑﺎﺣﻖ واﮔﺬاری ﻣﺤﻞ وﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎارزش روز ﻫﻤﺎن ﻣﻠﮏ ﺑﺎﻓﺮض ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺠﺎر
)ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﻠﮏ( ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺠﺎری ﻣﻠﮏ )ﺣﻖ واﮔﺬاری
ﻣﺤﻞ( ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﻠﮏ اﺿﺎﻓﻪ وﺑﺸﺮح ﻣﺬﮐﻮردرﻗﺴﻤﺖ اﻟﻒ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﺎﺧﺬ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ووﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﻗﺮارﮔﯿﺮد  .ﺑﻄﻮرﻣﺜﺎل ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻠﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺠﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﻮده وارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﻠﮏ آن
ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل اﺳﺖ ﮐﻼ” ﺳﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل وارزش روز ﻣﻠﮏ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎﻓﺮض ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺠﺎری ۲۰۰۰۰۰۰۰
رﯾﺎل ﺑﺎﺷﺪ دراﯾﻨﺼﻮرت ازﻣﺒﻠﻎ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻣﺰﺑﻮر  ۱۰۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل آن )(۳۰۰۰۰۰۰۰ -۲۰۰۰۰۰۰۰ = ۱۰۰۰۰۰۰۰
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻖ واﮔﺬاری ﻣﺤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ رﻗﻢ اﺧﯿﺮاﻟﺬﮐﺮﺑﺎ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﻠﮏ ﺟﻤﻊ و  ۱۶۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل
ﯾﮑﺠﺎﻣﺎﺧﺬ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻨﺮﺧﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده  ۵۹اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ  .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
درﻣﺎﻟﮑﯿﺘﻬﺎی ﻣﺸﺎع ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﮐﻪ ﻓﻮﻗﺎ” ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪﺳﻬﻢ ﻫﺮﻣﺎﻟﮏ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺎﺧﺬ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ووﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﻗﺮارﮔﯿﺮد .
 (۴ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻣﺎده  ۷۸ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ واﮔﺬاری ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﻋﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻼک
)ﻏﯿﺮاز ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﻣﻮاد  ۵۳ﺗﺎ  ۷۷ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ( ازﻗﺒﯿﻞ ﺣﻖ رﺿﺎﯾﺖ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻮﻗﻊ رد و ﺑﺪل ﺷﺪن
ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد واﮔﺬاری ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﯾﻦ،ﻨﻈﺎﯾﺮآﻧﻬﺎ )درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻣﺎﻟﮏ درﻫﺮﻣﻮردﺑﻨﺮﺧﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده  ۵۹اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺎﺧﺬ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻗﺮارﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .
 (۵ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﯾﻨﮑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۱۸۷ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب  ۱۳۶۶ﭘﺲ ازوﺻﻮل
ﺑﺪﻫﯿﻬﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻤﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺣﻮزه ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ذﯾﺮﺑﻂ ﺻﺎدرﻣﯿﮕﺮدد ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ذﮐﺮ رﻗﻢ ﺣﻖ واﮔﺬاری
ﻣﺤﻞ در ﮔﻮاﻫﯿﻬﺎی ﺻﺎدره ﻣﺰﺑﻮر ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت واﺻﻠﻪ دراﺟﺮای ﻣﺎده  ۱۸۵ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎد
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺒﺎن دﻓﺎﺗﺮاﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ و ﺑﻄﻮرﮐﻠﯽ ﻧﻘﻞ واﻧﺘﻘﺎﻻت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﺤﺪوده آﻧﻬﺎﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﻮﻗﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ
وﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺣﯿﺎﻧﺎ”ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﮐﻮر درﺳﻨﺪ ﺑﺎﺑﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ واﮔﺬاری ﻣﺤﻞ وﯾﺎﺑﻬﺮﻧﺤﻮه دﯾﮕﺮﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﻗﺪام ﻻزم ﻣﻌﻤﻮل دارﻧﺪ .
 (۶دراﺟﺮای ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده  ۷۷اﺻﻼﺣﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﻘﻞ واﻧﺘﻘﺎل ﻗﻄﻌﯽ ﻣﻠﮏ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ارزش
ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻋﺮﺻﻪ واﻋﯿﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻋﯿﺎن دراﺣﺘﺴﺎب ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺴﺎز و ﺑﻔﺮوﺷﯽ ﻣﻨﻈﻮرﮔﺮدد ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻋﺮﺻﻪ واﻋﯿﺎن ﻣﻠﮏ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۳۶۰۰۰۰۰۰و  ۲۸۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﻧﻘﻞ واﻧﺘﻘﺎل ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ  ۴۴۸۰۰۰۰رﯾﺎل و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻋﯿﺎن وﻗﺎﺑﻞ ﮐﺴﺮ ازﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺴﺎزوﺑﻔﺮوﺷﯽ ﻃﺒﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ذﯾﻞ ﻣﺒﻠﻎ  ۱۹۶۰۰۰۰رﯾﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد (۴۴۸۰۰۰ × ۲۸۰۰۰۰۰۰) :۶۴۰۰۰۰۰۰ = ۱۹۶۰۰۰۰ .
اﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ
ﻣﻌﺎون درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
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