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ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ آزﻣﻮن ﭘﺮداز اﯾﺮان ﻣﺸﻬﻮد
ﺷﻤﺎره111973:

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ | ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزش اﻓﺰوده

ﻣﺎﺧﺬ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻪ در ﻫﺰار ﺳﻬﻢ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۶۴ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﭘﯿﺮو ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎره  ۲۱۱ -۴۰۹۴ / ۱۸۸۵۰ﻣﻮرخ  ۸۴ / ۱۰ / ۲۶و  ۷۱۱۰ﻣﻮرخ  ۱۳۸۶ / ۲ / ۳در ﺧﺼﻮص
ﻣﺄﺧﺬ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻪ در ﻫﺰار درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﻬﻢ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن اﯾﺮان واﺗﺎق ﺗﻌﺎون اﯾﺮان )ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﺎده  ۶۴ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﻣﻮادی ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب  ۱۳۸۴ / ۸ / ۲۵ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ( ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﻣﻮاد  ۵۲ ، ۹۴ ، ۱۰۶ ، ۱۴۳و ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  ۱۰۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از درآﻣﺪﻫﺎی زﯾﺮ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻪ در ﻫﺰار ﻣﺬﮐﻮر ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد .
 _۱درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻘﻞ واﻧﺘﻘﺎل ﺳﻬﺎم وﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ
 _۲درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻘﻞ واﻧﺘﻘﺎل وﺣﻖ واﮔﺬاری اﻣﻼک
 _۳ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﯾﺎ ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﮐﻪ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺳﻬﺎم ﯾﺎ ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ
 _۴درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺻﺮف ﺳﻬﺎم در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ
ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻋﺮب ﻣﺎزار
رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر
ﺷﻤﺎره۲۱۱ / ۴۰۹۴ / ۱۸۸۵۰ :
ﺗﺎرﯾﺦ۱۳۸۴ / ۱۰ / ۲۶ :
ﭘﯿﻮﺳﺖ:
اداره ﮐﻞ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺳﺘﺎن
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی وداراﺋﯽ اﺳﺘﺎن
دﻓﺘﺮ ﻓﻨﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
اداره ﮐﻠﻬﯿﺄت ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
دﻓﺘﺮدادﺳﺘﺎﻧﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﯿﺄت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۲۵۱ﻣﮑﺮر
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ اﯾﺮان
دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﯿﺄت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ
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ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﮑﻢ ﺷﻤﺎره  ۴۱۸۵۰ﻣﻮرخ  ۱۳۸۴ / ۱۰ / ۱۵وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﺋﯽ اﺟﺮای وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻘﺮر
در ﻣﺎده  ۶۴ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﻣﻮادی ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب  ۱۳۸۴ / ۸ / ۲۵ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ “ادارات اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﺋﯽ ﻣﮑﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺪور ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی آن دﺳﺘﻪ از
ﻣﺆدﯾﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ دارای ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ )ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ،ﺘﻌﺎوﻧﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺻﻞ
ﻓﯿﺶ وارﯾﺰ ﺳﻪ در ﻫﺰار درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن اﯾﺮان و اﺗﺎق ﺗﻌﺎون اﯾﺮان
وارﯾﺰ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺗﺎق ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن و اﺗﺎق ﻫﺎی ﺗﻌﺎون رﺳﯿﺪه اﺳﺖ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ  .ﻟﺬا ﻣﺮاﺗﺐ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع و اﻗﺪام اﺑﻼغ ﻣﯽ ﮔﺮدد .
ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻋﺮب ﻣﺎزار
رﯾﯿﺲ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر
ﺷﻤﺎره۷۱۱۰ :
ﺗﺎرﯾﺦ۱۳۸۶ / ۰۲ / ۰۳ :
ﭘﯿﻮﺳﺖ:
اداره ﮐﻞ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺳﺘﺎن
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی وداراﯾﯽ اﺳﺘﺎن
ﻫﯿﺄت ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
اداره ﮐﻠﺪادﺳﺘﺎﻧﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
دﻓﺘﺮﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ اﯾﺮان
دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﯿﺄت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۲۵۱ﻣﮑﺮر
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ
ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﻧﻈﺮﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺧﺼﻮص ﻣﺄﺧﺬ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻪ در ﻫﺰار ﺳﻬﻢ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺑﻬﺎم و ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪه ،ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ
اﺑﻬﺎم و اﺗﺨﺎذ روﯾﻪ واﺣﺪ ﻣﻘﺮر ﻣﯽ دارد:
ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﻣﻼک از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده  ۱۸۶ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وﭘﯿﺮو ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۲۱۱ -۴۰۹۴ / ۱۸۸۵۰ﻣﻮرخ
 ۸۴ / ۱۰ / ۲۶ﻣﻮﺿﻮع درﯾﺎﻓﺖ اﺻﻞ رﺳﯿﺪ وارﯾﺰ ﺳﻪ در ﻫﺰار ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن اﯾﺮان و اﺗﺎق
ﺗﻌﺎون اﯾﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻔﺎد ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۱۰۱۷۱ﻣﻮرخ  ۸۳ / ۶ / ۱۵ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﺎده
 ۱۸۶ﺻﺎدر واﺑﻼغ ﮔﺮدﯾﺪه ،ﻣﻨﻈﻮر از درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺻﺪراﻻﺷﺎره ،درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪه ﻣﺆدﯾﺎن ذﯾﺮﺑﻂ ﻗﺒﻞ از ﮐﺴﺮ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮن ی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻋﺮب ﻣﺎزار
رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
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