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ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده۱۳۸ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت و اﺑﻬﺎﻣﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۱۳۸ق .م .م ﺑﺪﯾﻦ
وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻘﺮر ﻣﯽدارد:
ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده  ۱۳۸ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن ﻗﺴﻤﺖ از ﺳﻮد اﺑﺮازی ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ
و ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی ﯾﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺧﻮد ﯾﺎ اﯾﺠﺎد واﺣﺪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﺪﻧﯽ در
آن ﺳﺎل ﻣﺼﺮف ﮔﺮدد ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط از ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ) ۵۰درﺻﺪ( ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﻌﺎف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ  ۱۱ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۲۳۲ / ۲۴۰۱ / ۲۸۳۴۵ﻣﻮرخ  ۱۳۸۵ / ۷ / ۱۸ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ
ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل و ﻣﻌﺎف از ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﻣﻘﻄﻮع ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد  .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻣﻮرد ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺻﺎدره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺬ
ﮔﻮاﻫﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ )اوﻟﯿﻦ ﺳﺎل
ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺸﺮح زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﺑﺸﺮح زﯾﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:
 _۱ﺳﻮد اﺑﺮازی ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ۶۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰
 _۲ﺳﻮد اﺑﺮازی ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﺎف ازﻣﺎﻟﯿﺎت ۲۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰
 _۳ﺳﻮد اﺑﺮازی ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻘﻄﻮع ۱۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰
 _۴ﻣﯿﺰان ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه در اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده  ۱۳۸ق .م .م ۳۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰
ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ﺳﻮد اﺑﺮازی ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺳﻮد ﻧﺎﺷﯽ از درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﻌﺎف و ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻘﻄﻮع:
۶۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ۲۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ۱۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ = ۹۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰
ﺳﻬﻢ ﺳﻮد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت از ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه در اﺟﺮای ﻣﺎده  ۱۳۸ق .م .م:
۳۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ × (۶۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ÷ ۹۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰) = ۲۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰
ﻣﯿﺰان ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۱۳۸ق .م .م:
 ۵۰ = ۲۵ / ۰۰۰ / ۰۰۰درﺻﺪ×  ۲۵درﺻﺪ× ۲۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮد اﺑﺮازی ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت:
 ۲۵ = ۱۵۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰درﺻﺪ× ۶۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎده  ۱۳۸ق .م .م ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮد اﺑﺮازی/ ۰۰۰ = ۱۲۵ / ۰۰۰ / ۰۰۰ :
۱۵۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ -۲۵ / ۰۰۰
ﺣﺴﯿﻦ وﮐﯿﻠﯽ
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ﺷﻤﺎره۲۳۲ / ۲۴۰۱ / ۲۸۳۴۵ :
ﺗﺎرﯾﺦ۱۳۸۵ / ۰۷ / ۱۸ :
ﭘﯿﻮﺳﺖ:
ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﺋﯽ اﺳﺘﺎن
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
اداره ﮐﻞ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺳﺘﺎن
ﻫﯿﺄت ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
اداره ﮐﻠﺪادﺳﺘﺎﻧﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
دﻓﺘﺮﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ اﯾﺮان
دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﯿﺄﺗﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۲۵۱ﻣﮑﺮر
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ
ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﺑﻬﺎﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺰارﺷﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۲۷۲ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
اﯾﺠﺎد وﺣﺪت روﯾﻪ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ،ﻤﺆﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ اﯾﺮان،ﺴﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﻣﺄﻣﻮران ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت زﯾﺮ ﻣﻘﺮر ﻣﯽ دارد:
 _۱اﺳﺘﻬﻼک زﯾﺎن ﺳﻨﻮاﺗﯽ:
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ  ۱۲ﻣﺎده  ۱۴۸ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ زﯾﺎن اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ آﻧﻬﺎ
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات اﺣﺮاز ﮔﺮدد ﺑﺪون ﺗﻔﮑﯿﮏ آن ﺑﻪ ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻣﻮرخ  ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۲۷از درآﻣﺪ
ﺳﺎل ﯾﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﻌﺪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺑﺮازی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻬﻼک ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
 _۲زﯾﺎن )ﻫﺰﯾﻨﻪ( ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﻣﻮﺟﻮدﯾﻬﺎ:
زﯾﺎن )ﻫﺰﯾﻨﻪ( ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﻣﻮﺟﻮدﯾﻬﺎ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻮاد  ۱۴۷و  ۱۴۸ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
_۳زﯾﺎن )ﻫﺰﯾﻨﻪ( ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارﯾﻬﺎ:
زﯾﺎن )ﻫﺰﯾﻨﻪ( ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارﯾﻬﺎ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻮاد  ۱۴۷و  ۱۴۸ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده  ۱۴۳ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد .
 _۴ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن:
وﺟﻮه ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﯾﺎ ﺗﺨﺼﯿﺼﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن وﻓﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺣﻘﻮق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و
در ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ  ۲ﻣﺎده  ۱۴۸ق .م .م ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد .در ﺿﻤﻦ
وﺟﻮه ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ  ۵ﻣﺎده  ۹۱ﺻﺮﻓﺎً در ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ در زﻣﺎن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
ﯾﺎ از ﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺣﻘﻮق ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
 _۵زﯾﺎن ﺗﺴﻌﯿﺮ ارز:
زﯾﺎن ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺴﻌﯿﺮ داراﺋﯽ ﻫﺎ و ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ارزی ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﺪاول ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﺗﺨﺎذ
ﯾﮏ روش ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆدی ،ﺟﺰء ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
 _۶ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻋﻮارض ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻋﻮارض:
ﻃﺒﻖ ﺗﺒﺼﺮه  ۲ﻣﺎده  ۶ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻋﻮارض ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۳و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۴ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻋﻮارض ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ را در ﻣﺒﺎدی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ درج در
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ﺳﻨﺪ ﻓﺮوش از ﺧﺮﯾﺪاران ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت اﺧﺬ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﮐﺎﻻ ﯾﺎ
ﺧﺪﻣﺎت ،ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻋﻮارض ﻣﺬﮐﻮر را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ اراﺋﻪ
دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
 _۷ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ:
در ﺧﺼﻮص ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و وﺟﻮه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﮐﻪ وﻓﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ی ﻣﺸﻤﻮل ﮐﺴﺮ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ،ﻌﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﮐﺴﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ )ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﻮارد ﻣﺼﺮح در
آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ  ۸ﻣﺎده  ۱۴۸ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۲۴۴۰۸ﻣﻮرخ / ۸ / ۷
 ۱۳۸۱ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر( ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
 _۸ﭘﺎداش ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه:
ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺎداش ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﻣﻮاد  ۲۳۹و  ۲۴۱ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت از
ﻣﺤﻞ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ،ﻟﺬا ﭘﺎداش ﻣﺬﮐﻮر ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در زﻣﺮه ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدد .
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﭘﺎداش اﻋﻀﺎء ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه )اﻋﻢ از ﻣﻮﻇﻒ و ﻏﯿﺮ ﻣﻮﻇﻒ( ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﻣﺸﻤﻮل ﮐﺴﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺣﻘﻮق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻗﺪام ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ،واﺣﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت
و ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 _۹ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﺸﻮر:
در ﻣﻮاردﯾﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺼﻮب اﺷﺨﺎص ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻮﻫﯽ در وﺟﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن
ﮔﺬار ذﮐﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﻋﻼم ﺷﻮد و ﯾﺎ از ﻣﺎﺧﺬ درآﻣﺪ
ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻮل ﺑﺎﺷﺪ،ﺪر اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺴﻤﺖ اﺧﯿﺮ ﻣﺎده  ۱۴۷ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وﺟﻮه
ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺳﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻠﻘﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺒﺼﺮه  ۵ﻣﺎده  ۱۰۵از درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل
ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺷﺨﺎص ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺗﻠﻘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
 _۱۰درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺳﻬﺎم و ﺻﺮف ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺧﺎرج از ﺑﻮرس:
اﻟﻒ :دراﺟﺮای ﺗﺒﺼﺮه  ۲ﻣﺎده  ۱۴۳ق .م .م  .ارزش اﺳﻤﯽ ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺳﻬﺎم در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺧﺎرج از ﺑﻮرس ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ،ارزش اﺳﻤﯽ ﺳﻬﺎم ﯾﺎ ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﮐﻪ اﺻﻠﯽ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ب :درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺮف ﺳﻬﺎم:
 _۱ب -درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺮف ﺳﻬﺎم ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻠﺐ ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺳﻬﺎﻣﺪاران )ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس و ﺳﺎﯾﺮ
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ( در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﮐﻮر در دﻓﺎﺗﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻗﺒﻠﯽ )ﺳﻬﺎﻣﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﺳﻠﺐ ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺷﺪه
اﺳﺖ( ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدد و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺻﺮف اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻗﺒﻠﯽ ﺷﻮد،ﺤﺴﺐ ﻣﻮرد
ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﺗﺒﺼﺮه  ۲و  ۳ﻣﺎده  ۱۴۳ق .م .م  .ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
 _۲ب -درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺮف ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺧﺎرج از ﺑﻮرس ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺪوﺧﺘﻪ در ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺛﺒﺖ و ﺑﻪ
درآﻣﺪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺗﻌﻠﻖ دارد ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده  ۱۰۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
 _۳ب -درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺮف ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﻬﺎم آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات و ﺑﺎ ﻣﺠﻮز
ﺑﻮرس در ﺧﺎرج از ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ و ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﺗﺒﺼﺮه  ۳ﻣﺎده  ۱۴۳ق .م .م  .ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  .در ﻏﯿﺮ
اﯾﻨﺼﻮرت درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده  ۱۰۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ج -در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻬﺎم و ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس ،از ﻃﺮﯾﻖ
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ﮐﺎرﮔﺰاران ﺑﻮرس اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه و ﻧﯿﺰ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در دﻓﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اﺗﺎق ﭘﺎﯾﺎﭘﺎی ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۱۴۳ق .م .م  .ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎل ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد .
 _۱۱ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۱۳۸ق .م .م:
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده  ۱۳۸ق .م .م آن ﻗﺴﻤﺖ از ﺳﻮد اﺑﺮازی ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺎزﺳﺎزی و
ﻧﻮﺳﺎزی ﯾﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺧﻮد ﯾﺎ اﯾﺠﺎد واﺣﺪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﺪﻧﯽ در آن ﺳﺎل
ﻣﺼﺮف )ﻫﺰﯾﻨﻪ( ﮔﺮدد ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر از  ۵۰درﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۱۰۵ق .م
.م ﻣﻌﺎف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه )ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه( ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ و  . . .در ﻫﺮ ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺳﻮد اﺑﺮازی
اﻋﻢ از ﻣﻌﺎف و ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺎف ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
 _۱۲ذﺧﯿﺮه )اﻧﺪوﺧﺘﻪ( ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۱۳۸ق .م .م ﻗﺒﻞ از اﺻﻼﺣﯿﻪ :۱۳۸۰ / ۱۱ / ۲۷
ﻣﺆدﯾﺎﻧﯿﮑﻪ در اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده  ۱۳۸ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻗﺒﻞ از اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻣﻮرخ  ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۲۷و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ
ﺑﻨﺪ  ۸ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۲۱۱ / ۷۰۴۱ / ۷۱۱۹۷ﻣﻮرخ  ۱۳۸۱ / ۱۲ / ۱۴ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺳﻨﻮات
 ۱۳۸۱و ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ذﺧﯿﺮه ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده اﻧﺪ در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر
ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﺗﺒﺼﺮه  ۲ﻣﺎده  ۱۳۸ﻗﺒﻞ از اﺻﻼﺣﯿﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .
 _۱۳ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ  ۵درﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ از ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺧﺎرﺟﯽ:
ﻗﺮاردادﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده  ۱۰۷ق .م .م .
ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ  ۸۲ / ۱ / ۱ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و دارای ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ در اﯾﺮان ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﮐﺴﺮ  ۵درﺻﺪ
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۱۰۴ق .م .م  .ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .
 _۱۴ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﻮد ﺳﻬﺎم در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎی اﺟﺘﻨﺎب از اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻀﺎﻋﻒ:
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺮاردادﻫﺎی اﺟﺘﻨﺎب از اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮد
 ۲۵درﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۱۰۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻮده ﻟﺬا ﺗﻠﻘﯽ
آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻓﺎﻗﺪ وﺟﺎﻫﺖ ﻗﺎﻧﻮن ی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
 _۱۵ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ:
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﺧﺎرج از اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻮدی در ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ
 ۲۷ﻣﺎده  ۱۴۸ق .م .م ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد .
 _۱۶وﺟﻮه اداره ﺷﺪه:
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻧﺪه وﺟﻮه اداره ﺷﺪه ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻮد درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از وﺟﻮه اداره
ﺷﺪه ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﻏﯿﺮ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺠﺎز،ﻤﺸﻤﻮل ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ  ۲ﻣﺎده  ۱۴۵ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮﻋﺮب ﻣﺎزار
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
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