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ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ آزﻣﻮن ﭘﺮداز اﯾﺮان ﻣﺸﻬﻮد
ﺷﻤﺎره118/148/211 :
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آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روش ﻧﮕﺎﻫﺪاری دﻓﺎﺗﺮ و اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک و ﻧﺤﻮه ﺛﺒﺖ وﻗﺎﯾﻊ
ﻣﺎﻟﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه  ۲ﻣﺎده ۹۵
ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی وداراﺋﯽ اﺳﺘﺎن
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
اداره ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻓﻨﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
دﻓﺘﺮﻫﯿﺎت ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۲۵۱ﻣﮑﺮر
دادﺳﺘﺎﻧﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
داﻧﺸﮑﺪه اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ
آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روش ﻧﮕﺎﻫﺪاری دﻓﺎﺗﺮ و اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک و ﻧﺤﻮه ﺛﺒﺖ وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه  ۲ﻣﺎده  ۹۵اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب  ۸۰ / ۱۱ / ۲۷ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم
اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﺋﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺟﻬﺖ اﺟﺮا اﺑﻼغ ﻣﯽ ﮔﺮدد .
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﭘﻨﺎﻫﯽ
ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ
آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاری دﻓﺎﺗﺮ واﺳﻨﺎد وﻣﺪارک و ﻧﺤﻮه ﺛﺒﺖ وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه  ۲ﻣﺎده  ۹۵اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺼﻮب  ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۲۷ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﮐﻠﯿﺎت:
ﻣﺎده  (۱ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺆدﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب / ۱۲ / ۳
 ۱۳۶۶و اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی آن ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد وزﯾﺎن و ﯾﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد
وزﯾﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه – ﻣﺆدﯾﺎﻧﯽ در اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮑﯽ از روﯾﻪ ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺠﺎزﻧﺪ و در ﺳﺎﻟﻬﺎی
ﺑﻌﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎن روﯾﻪ را اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎت ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﻪ داده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ اﺛﺮات ﺣﺎﺻﻞ از
ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﻪ ﺑﺎ ﺑﺮ ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﻃﯽ ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﻓﺼﻞ اول -ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ:
ﻣﺎده  (۲دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﮐﻠﯿﻪ دﻓﺎﺗﺮ روزﻧﺎﻣﻪ و ﮐﻞ اﻋﻢ از ﻣﺸﺘﺮک ﯾﺎ ﺟﺪا از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و دﻓﺘﺮ
ﻣﺸﺎﻏﻞ )دﻓﺘﺮ درآﻣﺪ و ﻫﺮﯾﻨﻪ( ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺛﺒﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری درآﻧﻬﺎ ،دﻓﺎﺗﺮ روزﻧﺎﻣﻪ و ﮐﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات
ﻣﻮاد  ۱۱و  ۱۲ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  ۱۳۱۱از ﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ از ﻃﺮف ادارات اﻣﻮر
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ذﯾﺮﺑﻂ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد اﻣﻀﺎء ،ﭘﻠﻤﺐ و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ و ﺑﺎ ﺧﻮدﻧﻮﯾﺲ ﯾﺎ ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .
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ﺗﺒﺼﺮه  :۱اﺷﺘﺒﺎه در ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری ﺻﻔﺤﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﻠﻤﺐ دﻓﺎﺗﺮ در ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯽ
اﻋﺘﺒﺎری دﻓﺎﺗﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ﺗﺒﺼﺮه  :۲از ﭘﻠﻤﺐ ﺧﺎرج ﺷﺪن ﯾﮑﯽ از دﻓﺎﺗﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﮐﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎری دﻓﺎﺗﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  .ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آﻧﮑﻪ
ﺿﻤﻦ اﻋﻼم ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﻠﻤﺐ ﻣﺠﺪد دﻓﺘﺮ ﻣﺬﮐﻮر ﺷﻮد ﯾﺎ ﭘﺲ از ﺑﺴﺘﻦ ذﯾﻞ آﺧﺮﯾﻦ ﺛﺒﺖ دﻓﺘﺮ
ﻗﺒﻠﯽ اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در دﻓﺘﺮ ﭘﻠﻤﺐ ﺷﺪه دﯾﮕﺮ ﺷﺪه دﯾﮕﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد .
ﺗﺒﺼﺮه  :۳ادارات اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻓﻬﺮﺳﺖ دﻓﺎﺗﺮ ﺛﺒﺖ و ﭘﻠﻤﺐ ﺷﺪه واﺻﻠﻪ از اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و ﻫﻤﺠﻨﯿﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ
دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺛﺒﺖ و اﻣﻀﺎء ﺷﺪه از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ادارات اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﻣﺎده  ۳ﻣﺆدﯾﺎن ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ،ﻓﻘﻂ از دﻓﺎﺗﺮ اﻣﻀﺎء ،ﭘﻠﻤﺐ وﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻇﺮف ﯾﮏ ﺳﺎل
ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در اﺛﻨﺎء ﺳﺎل ﺑﻌﻠﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن دﻓﺎﺗﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺼﻮرت ﻣﺠﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ
دﻓﺎﺗﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﻣﻀﺎ،،ﭙﻠﻤﺐ و ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده  ۱۶اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اداﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺎﻟﯽ را در دﻓﺎﺗﺮ ﺟﺪﯾﺪ
ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ  .درج ﺗﻌﺪاد وﻣﺸﺨﺼﺎت دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺎﺧﻮذه ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ،در اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺳﺎل
اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ .
ﻣﺎده  ۴دﻓﺘﺮ روزﻧﺎﻣﻪ دﻓﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت وﺳﺎﯾﺮ روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺧﻮد
را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل و ﻣﻮازﯾﻦ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﻮع در آن ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه – ﻧﮕﻬﺪاری دﻓﺘﺮ روزﻧﺎﻣﻪ واﺣﺪ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﯾﺎ دﻓﺎﺗﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺠﺎز
اﺳﺖ .
ﻣﺎده  ۵دﻓﺘﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در دﻓﺘﺮ ﯾﺎ دﻓﺎﺗﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﯾﺎ ﮐﺪﮔﺬاری ﺣﺴﺎب ﻫﺎ در
ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺨﺼﻮص آن ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺣﺴﺎب ﺳﻮد وزﯾﺎن و ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ از آن اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺎده  ۶دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک روزﻧﺎﻣﻪ وﮐﻞ دﻓﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﺳﺘﻮن ﻫﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری
ﮐﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری دﻓﺘﺮ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮﻃﺒﻖ اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻂ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری،
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﻮد را از آن اﺳﺘﺨﺮاج و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد وزﯾﺎن و ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﻣﺎده  ۷دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ )دﻓﺘﺮ درآﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ( دﻓﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دارای ﺳﺘﻮن ﻫﺎﺋﯽ ﺑﺮای درج ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺷﺮح ﻣﻌﺎﻣﻼت،
درآﻣﺪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ و داراﺋﯽ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻬﻼک ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﻮع در آن ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﻤﻊ درآﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻮدی و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺣﺴﺎب ﺳﻮد زﯾﺎن از آن اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺼﻞ دوم ﺳﺎﯾﺮ
دﻓﺎﺗﺮ ،اﺳﻨﺎد ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﻣﺪارک ﺣﺴﺎب .
ﻣﺎده  ۸دﻓﺘﺮ ﻣﻌﯿﻦ دﻓﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﻣﺠﺰی ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی دﻓﺘﺮ ﮐﻞ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت و
ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺴﺎب ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮد  .ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺣﺴﺎب اﻋﻢ از آﻧﮑﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ در
ﺣﮑﻢ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ .
ﻣﺎده  ۹ﺳﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻓﺮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﺳﺎﯾﺮ روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺪﻫﮑﺎر ﯾﺎ ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺲ از اﻣﻀﺎء ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح ﻣﻨﺪرﺟﺎت آن
ﻗﺎﺑﻞ ﺛﺒﺖ در دﻓﺎﺗﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .
ﻣﺎده  ۱۰ﻣﺪارک ﺣﺴﺎب ﻋﺒﺎرت از ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ وﻗﻮع ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﺎ روﯾﺪاد ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ
ﺑﻮده و اﺳﻨﺎد ﺣﺴﺎﺑﺪاری و دﻓﺎﺗﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﻧﺤﻮه ﺗﺤﺮﯾﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮن ی
.
ﻣﺎده  ۱۱ﻣﺆدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻓﺘﺮ روزﻧﺎﻣﻪ و ﮐﻞ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﺳﺎﯾﺮ روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ و
ﻣﺆدﯾﺎن ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ )دﻓﺘﺮ درآﻣﺪ وﻫﺰﯾﻨﻪ( ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ درآﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش داراﺋﯽ ﻫﺎی
ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻬﻼک ﺧﻮد را ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد در دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﻮ آﻧﮑﻪ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری
ﺣﺴﺎب ﻫﺎ از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺣﺴﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .
ﺗﺒﺼﺮه – در ﺧﺼﻮص اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده  ۹۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت
ﺣﺴﺎﺑﺪاری در ﺻﻮرت اراﺋﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری در دﻓﺎﺗﺮ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل اﺻﻼح ﺷﻮد ﺑﻪ
اﻋﺘﺒﺎر دﻓﺎﺗﺮ ﺧﻠﻠﯽ وارد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .
ﻣﺎده  ۱۲ﻣﺆدﯾﺎن ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از درآﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ روزاﻧﻪ را ﺗﺤﺖ
ﯾﮏ ﺷﻤﺎره ردﯾﻒ در دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺘﻮن ﺷﺮح دﻓﺘﺮ ،ﻧﻮع و ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ را ﻗﯿﺪ و اﮔﺮ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ
اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت آن را ﻧﯿﺰ در ﺳﺘﻮن ﻣﺰﺑﻮر درج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .اﻗﻼم درآﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺧﺮﯾﺪ وﻓﺮوش داراﺋﯽ ﻫﺎی
ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻬﻼک ﮐﻪ در ﺣﺪود ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ در دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ ،اﺳﻨﺎد
ﺳﺎﻫﻮﻣﺎ | ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزش اﻓﺰوده

2/5

ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﺎپ 24.05.2019

3

وﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻤﺎره ردﯾﻒ دﻓﺘﺮ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺎﻣﻮران ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﮕﻬﺪاری ﮔﺮدد .
ﻣﺎده  ۱۳در ﻣﻮاردی ﮐﻪ دﻓﺎﺗﺮ روزﻧﺎﻣﻪ و ﮐﻞ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﺳﺎﯾﺮ روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ
ﻣﺮﺑﻮط و در ﻣﻮارد ﻧﮕﻬﺪاری دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ ،درآﻣﺪ ﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش داراﺋﯽ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻬﻬﻼک ﺑﺎﯾﺪ در
ﻫﻤﺎن روز اﻧﺠﺎم ،ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد در دﻓﺎﺗﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد .
ﺗﺒﺼﺮه  :۱ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺪارک ﯾﺎ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻓﺮوش ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ و ﻏﯿﺮه ﻣﻼک ﻗﻄﻌﯽ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و
ﻫﺮﮔﺎه اﻧﺠﺎم و ﺧﺘﻢ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش و ﻃﺮز ﮐﺎر ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت و ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮع
آﻣﺎده ﺑﺮای ﺛﺒﺖ در دﻓﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺷﻮد ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﯾﺎ ﻣﺪارک و روز آﻣﺎده ﺷﺪن آن ﺑﺮای ﺛﺒﺖ در دﻓﺘﺮ ﺗﺎﺧﯿﺮ
ﺛﺒﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه  :۲ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ  ۱۵روز ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ اداره اﻣﻮر
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﺑﯿﺶ از آن ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﯿﺎت  ۳ﻧﻔﺮی ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ  ۳ﻣﺎده  ۹۷ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب ۶۶ / ۱۲ / ۳
و اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ی ﺑﻮدن دﻓﺎﺗﺮ ﺧﻠﻠﯽ وارد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .
ﺗﺒﺼﺮه  :۳در ﻣﻮاردی ﮐﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﺋﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮن ی و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻠﯽ ﺧﺎرج
از اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻮدی از دﺳﺘﺮس ﻣﻮدی ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﺻﺎﺣﺐ دﻓﺘﺮ از ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﻮع اﯾﻦ اﻣﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﺳﯽ روز دﻓﺎﺗﺮ ﺟﺪﯾﺪ
اﻣﻀﺎء ،ﭘﻠﻤﺐ و ﻋﻤﻠﯿﺎت آن ﻣﺪت را در دﻓﺎﺗﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺛﺒﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر دﻓﺎﺗﺮ ﺧﻠﻠﯽ
وارد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .
ﺗﺒﺼﺮه  :۴ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺛﺒﺖ دﻓﺎﺗﺮ در ﻣﻮرد اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﻟﺘﺎﺳﯿﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ و در ﻣﻮرد ﺳﺎﯾﺮ
اﺷﺨﺎص از ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺎ ﺳﯽ روز ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ﻣﺎده  ۱۴ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در دﻓﺎﺗﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺮ ﻣﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﮐﻞ ﻧﻘﻞ ﺷﻮد .
ﻣﺎده  ۱۵اﺷﺨﺎص ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری دﻓﺎﺗﺮ روزﻧﺎﻣﻪ و ﮐﻞ ﮐﻪ دارای ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری
ﺧﻼﺷﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺎ ﺷﻌﺐ ﺧﻮد را در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دارای دﻓﺎﺗﺮ ﭘﻠﻤﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  ۴ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
و در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﺳﺎﯾﺮ روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺎ ﺷﻌﺐ ﺧﻮد را ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﺳﯽ روز از
ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﻮع در دﻓﺘﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .
ﻣﺎده  (۱۶اﻣﻀﺎء و ﭘﻠﻤﺐ دﻓﺎﺗﺮ ﺿﻤﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﻀﺎء و ﭘﻠﻤﺐ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺎﻟﯽ و ﭘﻮﻟﯽ
ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻣﻀﺎء ﭘﻠﻤﺐ ﺗﺎ د ﻣﺠﺎز ﻣﻘﺮر در ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎی  ۳و  ۴ﻣﺎده  ۱۳اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻮرد
دﻓﺘﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﻣﺎده  ۱۴اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻮرد دﻓﺘﺮ ﮐﻞ ،ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر دﻓﺎﺗﺮ ﺧﻠﻠﯽ وارد ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد .
ﻣﺎده  (۱۷ﻣﺆدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺧﻼﺻﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻃﯽ ﻫﺮ ﻣﺎه را ﺗﺤﺖ ﺳﺮ ﻓﺼﻞ ﻫﺎی دﻓﺘﺮ ﮐﻞ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ﺑﻌﺪ در دﻓﺎﺗﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد
ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده را
در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎﻣﻮران رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ  .ﺿﻤﻨﺎً ﻣﺆدﯾﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮑﺒﺎر ﺧﻼﺻﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت داده ﺷﺪه ﺑﻪ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۱۰روز ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻪ اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ .
ﻣﺎده  ۱۸اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﺑﻨﺪ )اﻟﻒ( ﻣﺎده  ۹۶ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب  ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۲۷ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ
ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪه و از
ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۳۸۰ / ۱ / ۱ﻻزم اﻻﺟﺮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺒﺼﺮه – اﺷﺨﺎص ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮاﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﻣﺎده  ۱۹ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﺑﻨﺪ )ب( ﻣﺎده  ۹۶ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب  ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۲۷ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ ،درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﺪﻣﺎت در ﺳﺘﻮن درآﻣﺪ و ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ
اﺳﺘﻬﻼک داراﺋﯿﻬﺎ و ﺟﻤﻊ ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ در ﺳﺘﻮن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﺎ درج ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت )ﺳﻮدﯾﺎ زﯾﺎن( ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
.
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ﺗﺒﺼﺮه – ﻣﺆدﯾﺎن ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﺎﻻی ﻓﺮوش ﻧﺮﻓﺘﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ را ﺟﺰء اﻗﻼم ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎل ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻮارد رد دﻓﺎﺗﺮ
ﻣﺎده  (۲۰ﺗﺨﻠﻒ از ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﻮﺟﺐ رد دﻓﺎﺗﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ:
 _۱در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﻓﺎﺗﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﭘﻠﻤﺐ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﯾﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺮگ ﺑﺎﺷﺪ .
 _۲ﻋﺪم ﺛﺒﺖ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ در دﻓﺎﺗﺮ ﺑﻪ ﺷﺮط اﺣﺮاز .
 _۳ﺗﺮاﺷﯿﺪن ،ﭘﺎک ﮐﺮدن و ﻣﺤﻮ ﮐﺮدن ﻣﻨﺪرﺟﺎت دﻓﺎﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ۴ .
– ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺗﺤﺮﯾﺮ دﻓﺎﺗﺮ روزﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺸﺎﻏﻞ زاﯾﺪ ﺑﺮ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﻨﺪرج در ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎی ۲و  ۴ﻣﺎده  ۱۳و ﻣﺎده  ۱۷و ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺗﺤﺮﯾﺮ
دﻓﺘﺮ ﮐﺎ زاﯾﺪ ﺑﺮ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده  ۱۴اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ .
 _۵ﻋﺪم ﺛﺒﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺎ ﺷﻌﺐ در دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده  ۱۵اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ .
 _۶در اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات ﺗﺒﺼﺮه  ۳ﻣﺎده  ۱۳اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ادﻋﺎی ﻣﺆدی از دﺳﺘﺮس وی ﺧﺎرج
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻏﯿﺮ اﺧﺘﯿﺎری ﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ذﯾﺮﺑﻂ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد .
 _۷ﻋﺪم اراﺋﻪ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻮرد اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
 _۸ﻋﺪم ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮن ی ﯾﺎ دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﺎده  ۱۷اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،در ﻣﻮرد اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
.
 _۹ﺟﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل در دﻓﺘﺮ روزﻧﺎﻣﻪ و دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده .
_۱۰ﻋﺪم اراﺋﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺪ از دﻓﺎﺗﺮ اﻣﻀﺎء ،ﭘﻠﻤﺐ و ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻧﺎﻧﻮﯾﺲ .
_۱۱درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد اﺳﻨﺎد ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﻫﺎی ﻣﻘﺮر در ﻣﻮاد  ۱۴ ، ۱۳و
 ۱۷آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ )ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﺮرات ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎی ﻣﺎده  ۱۳ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ) .ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت
و روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﻗﻄﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﻗﻄﻌﯿﺖ اﺳﻨﺎد ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﺛﺒﺖ ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری
اﺻﻼح ﮔﺮدد(
 _۱۲ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده  ۱۸اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﺑﻨﺪ
اﻟﻒ ﻣﺎده  ۹۶ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب . ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۲۷
_۱۳اﺷﺘﺒﺎه ﺣﺴﺎب ﺣﺎﺻﻞ از ﺛﺒﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻮﺳﺴﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح آن ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  ۱۱اﯾﻦ
آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ .
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 -۱۴در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﺆدﯾﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد از اوراق ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺎده  ۱۶۹ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ .
ﻣﺎده  (۲۱ﻫﯿﺎت ﺳﻪ ﻧﻔﺮی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ  ۳ﻣﺎده  ۹۷ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ
ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﻣﺆدی و ﻧﺤﻮه ﺗﺤﺮﯾﺮ دﻓﺎﺗﺮ و رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری و درﺟﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﺮادات ﻣﻄﺮوﺣﻪ از ﺳﻮی اداره
اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و رﻋﺎﯾﺖ واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮ ،اﺣﺮاز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺮادات ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر دﻓﺎﺗﺮ ﺧﻠﻠﯽ وارد ﻧﻤﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻈﺮ
ﺧﻮد را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺒﻮﻟﯽ دﻓﺎﺗﺮ و اﺳﻨﺎد وﻣﺪارک اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ در اﺟﺮای ﺗﺒﺼﺮه ) (۲ﻣﺎده  ۹۵ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب  ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۲۷ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻤﺎره  ۲۱۱ / ۳۸۴ﺗﺎرﯾﺦ  ۸۲ / ۱ / ۱۰ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﮐﺸﻮر در ﭘﻨﺞ ﻓﺼﻞ و ﺑﯿﺴﺖ وﯾﮏ ﻣﺎده و دوازده ﺗﺒﺼﺮه در ﺗﺎرﯾﺦ  ۸۲ / ۱ / ۱۰ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﺋﯽ
رﺳﯿﺪ و ﻣﻘﺮرات آن از اول ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل  ۸۲ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺑﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺎل
ﺷﻤﺴﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،در ﻣﻮرد ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از  ۸۲ / ۱ / ۱ﺑﻪ ﺑﻌﺪ آﻏﺎز ﻣﯿﮕﺮدد ﺟﺎری ﺑﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺒﻞ از
آن ﻣﻔﺎد آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺠﺮی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
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