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ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ آزﻣﻮن ﭘﺮداز اﯾﺮان ﻣﺸﻬﻮد
ﺷﻤﺎره20064/200:

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ | ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزش اﻓﺰوده

ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﺟﺮاﯾﻢ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت و اﺑﻬﺎﻣﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه درﺧﺼﻮص ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻣﺆدﯾﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در
اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات ﻣﻮاد  ۱۴۷و  ۱۴۸ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ:
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﯾﺎ ﺗﻌﻬﺪ از ﺳﻮی اﺷﺨﺎص ﻣﺸﻤﻮل ﺟﺮﯾﻤﻪ ای ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﺟﺮاﯾﻢ )ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺟﺮاﺋﻢ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد رأی ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
 ۳۰ / ۴ / ۱۲۳۵۶ﻣﻮرخ  (۱۳۷۱ / ۱۰ / ۲۹ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ آن در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﻘﺮرات
ذﯾﺮﺑﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل در ﺗﺸﺨﯿﺺ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ﻋﻠﯽ ﻋﺴﮑﺮی
رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر
ﺷﻤﺎره۳۰ / ۴ / ۱۲۳۵۶ :
ﺗﺎرﯾﺦ۱۳۷۱ / ۱۰ / ۲۹ :
ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﮔﺰارش ﺷﻤﺎره  ۳۰ / ۵ -۲۳۱۲ﻣﻮرخ  ۱۳۷۱ / ۰۸ / ۰۹دﻓﺘﺮ ﻓﻨﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در
ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﭘﺮداﺧﺖ وام درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺤﺴﻮب و ﺟﺰء ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﺣﺴﺐ ارﺟﺎع ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ  ۳ﻣﺎده  ۲۵۵در ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻄﺮح و ﺑﻪ ﺷﺮح آﺗﯽ
ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺻﺪور رأی ﮔﺮدﯾﺪ  .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﺑﻨﺪ  ۱۸ﻣﺎده  ۱۴۸ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  ۱۳۶۶و
اﺻﻼﺣﯿﻪ ﺑﻌﺪی آن وﺟﻮﻫﯽ را ﮐﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۱۴۷ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺻﻞ ﻣﺒﻠﻎ وام ﺑﺎﺑﺖ وام درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻋﻨﻮان آن ﺟﺰء ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎﺑﺖ اﺧﺬ وام ﻣﺤﺴﻮب و از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻀﺎﻓﺎً آﻧﮑﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﻟﻮل ﺑﻨﺪ  ۷ﻣﺎده  ۱۴۸از ﻧﻈﺮ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺰ ﻓﻘﻂ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ و
ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎی ﺟﺰء ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺟﺮﯾﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎم وام را
ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮد .
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻧﮋاد ﻋﻤﺮان
ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺳﻤﯿﻌﯽ
ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎﻫﺮ
ﻣﺠﯿﺪ ﻣﯿﺮﻫﺎدی
ﻣﺤﻤﻮد ﺣﻤﯿﺪی
ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻧﻮرﺑﺨﺶ
رﺿﺎ زﻧﮕﻨﻪ
ﻧﻈﺮ اﻗﻠﯿﺖ:
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﻨﺪرج در ﺑﯿﻦ اﻟﻬﻼﻟﯿﻦ ﺑﻨﺪ  ۷ﻣﺎده  ۱۴۸ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮدن ﺟﺮاﺋﻢ
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ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ )ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ دوﻟﺘﯽ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ( دارد .
ﻣﺤﻤﺪ رزاﻗﯽ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺳﻌﯿﺪزاده
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
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