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ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ آزﻣﻮن ﭘﺮداز اﯾﺮان ﻣﺸﻬﻮد
ﺷﻤﺎره2048/2050/211 :

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ | ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزش اﻓﺰوده

ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺧﺼﻮص رای ﺷﻮرای ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺎده  ۱۰۲ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ اﺳﺘﺎن
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
اداره ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻓﻨﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
دﻓﺘﺮﻫﯿﺄت ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﯿﺎت ﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۲۵۱ﻣﮑﺮر
دادﺳﺘﺎﻧﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
داﻧﺸﮑﺪه اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی
ﭘﮋﻫﺸﮑﺪه اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ
ﺗﺼﻮﯾﺮ رای ﺷﻤﺎره  ۲۱۰ -۲۳۵۸ﻣﻮرخ  ۱۳۸۲ / ۳ / ۲۵ﻫﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﻤﯿﻢ
ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده  ۱۰۲ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  ۱۳۶۶و اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی آن ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع و اﻗﺪام ﻻزم ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد .
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﭘﻨﺎﻫﯽ
ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﭘﯿﻮﺳﺖ:
ﺷﻤﺎره۲۰۱ / ۲۳۵۸ :
ﺗﺎرﯾﺦ۱۳۸۲ / ۰۳ / ۲۵ :
ﭘﯿﻮﺳﺖ:
رای ﻫﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺻﺪور دو ﻓﻘﺮه رای ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻌﺐ ﺳﻮم و ﻫﻔﺘﻢ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﻔﺎدﻣﺎده  ۱۰۲ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ درﺑﺎره ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺣﮑﻢ آن ﻣﺎده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﭘﺲ از ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﯿﻦ
رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و رﯾﺎﺳﺖ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر درآن ﺧﺼﻮص  ,ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺴﺐ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺘﺨﺬه از
ﺳﻮی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺬﮐﻮر وﻓﻖ ﮔﺰارش ﺷﻤﺎره  ۲۰۱ -۹۲۶۴ﻣﻮرخ  ۸۲ / ۱۲ / ۲۴ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﻣﻨﺪرﺟﺎت ذﯾﻞ
آن  ,در اﺟﺮای ﻣﺎده  ۲۵۸اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺟﻬﺖ اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻫﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
اﺣﺎﻟﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ  .اﯾﻨﮏ ﻫﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮاﺑﻖ اﻣﺮ و ﺷﻮر و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ رای ﺧﻮد را راﺟﻊ ﺑﻪ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﺑﺸﺮح آﺗﯽ اﻋﻼم ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ:
رای اﮐﺜﺮﯾﺖ:
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎده  ۱۰۲ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  ۱۳۶۶و اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی آن از ﺟﻤﻠﻪ
اﺣﮑﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ اﺳﺖ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﮐﻠﯽ در وﺻﻮل و اﯾﺼﺎل اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ
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ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر  ,اﺻﻮﻻً اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ واﺟﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ )ﺑﺎ ﻋﻄﻒ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع
ﺗﺒﺼﺮه  ۹ﻣﺎده  ۵۳ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه  ۲ﻣﺎده  ۱۰۳ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  , ۱۰۴ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺎرﺟﯽ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪﻫﺎی ۱و  ۲ﻣﺎده  ۱۰۷و ﻏﯿﺮه(  .ﺑﻌﻼوه ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  ۱۰۲ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ “
در ﺻﻮرت ﺗﻌﻠﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﺴﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت از ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ ” و اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ )ﺑﺪﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﻫﻢ دارای
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﺧﻮد ﻣﺒﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺷﺨﺎص )ﻋﺎﻣﻞ و ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ( اﻋﻢ از
ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺎده از ﺑﺎب اﺣﺼﺎء اﺷﺎره ای ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .
ﻟﺬا ﺑﻪ ﺻﺮف اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎده  ۱۰۲ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺟﺰء ﻣﻮاد ﻓﺼﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﻮﺿﻮع آن را
ﻣﺤﺼﻮر وﻣﻔﯿﺪ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ داﻧﺴﺖ وﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧﮑﻪ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد وﻓﺎرغ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ وﺣﻘﻮﻗﯽ ﻋﺎﻣﻞ
وﺻﺎﺣﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﮐﺴﺮ وﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﻬﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻇﻬﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺣﻤﯿﺪی ﻣﺤﻤﺪ رزاﻗﯽ دارﯾﻮش آل آﻗﺎ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺳﻌﯿﺪ زاده ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﭘﻨﺎه ﻋﺒﺎس رﺿﺎﺋﯿﺎن
روح اﻟﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﺳﻨﮕﺎﻧﯽ
ﻧﻈﺮ اﻗﻠﯿﺖ:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﺎده  ۹۳ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ )ﻗﺒﻞ از اﺻﻼﺣﯿﻪ  (۸۰ / ۱۱ / ۲۷ﻓﻘﻂ در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﯾﺎ
ﻣﻀﺎرب ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻀﺎرﺑﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺑﻮده ودر اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﻣﻀﺎرب ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﺎده  ۱۰۲ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺴﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺳﻬﻢ ﺻﺎﺣﺐ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )اﻋﻢ از ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ( و وارﯾﺰ آن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ واﯾﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﯾﺎ
ﻣﻀﺎرب ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ از وی ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ  .ﻣﻀﺎﻓﺎً ”\ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻓﺼﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺎده  ۱۰۶ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده  ۱۰۲ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺺ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ
اﺳﺖ در ﻣﻮرد اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻧﻮرﺑﺨﺶ اﺳﺪاﻟﻪ ﻣﺮﺗﻀﻮی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
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