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ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ آزﻣﻮن ﭘﺮداز اﯾﺮان ﻣﺸﻬﻮد
ﺷﻤﺎره2090/4/30:
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در ﺧﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری
ﮔﺰارش ﺷﻤﺎره  ۷۲ / ۹ / ۱۶ -۳۰ / ۵ -۳۵۵۴و  ۷۲ / ۱۰ / ۷ -۳۰ / ۵ -۳۶۸۱دﻓﺘﺮ ﻓﻨﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﻣﺤﺘﺮم درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ درﺧﺼﻮص اﺑﻬﺎﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺷﻤﻮل ﺑﺎ ﻋﺪم ﺷﻤﻮل ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۱۳ﻗﺎﻧﻮن
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اداره ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب  ۷۲ / ۲ / ۷ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺴﺐ
ارﺟﺎع ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺬﮐﻮر در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ  ۱۳۷۴ / ۳ / ۲۰ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻮارد اﺑﻬﺎم
ﺑﺸﺮح زﯾﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ
 -۱آﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﮕﯿﺮان ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﻘﺮر
در ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن ی ﯾﺎدﺷﺪه ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ؟
 _۲در ﻣﻮرد ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺸﺮح ﻣﺬﮐﻮر در ﺻﺪر ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن ی ﻓﻮق اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻓﻮت آﯾﺎ ﺑﻪ
داراﺋﯽ ﻫﺎی وی در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارث ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯿﮕﯿﺮد ؟
 -۳آﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺬﮐﻮر در ﺻﺪر ﻣﺎده  ۱۳ﻗﺎﻧﻮن اﺷﺎره ﺷﺪه در ﺻﻮرت اﻧﺤﻼل ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﺑﺮدرآﻣﺪ دوره اﻧﺤﻼل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ؟
 -۴ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺸﺮح ﻣﺬﮐﻮر درﺻﺪر ﻣﺎده  ۱۳ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﺣﻖ ﺗﻤﺒﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۴۸ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯿﮕﺮدد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ؟ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ و ﻣﺸﺎوره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﯾﺎدﺷﺪه ﺷﺒﺮح آﺗﯽ اﻋﻼم رای ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده
 ۱۳ﻗﺎﻧﻮن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اداره ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری – ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺮﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺠﻮز ﺑﻄﻮرﮐﻠﯽ ﻫﺮﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً در
ﺣﺪود ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺻﺎدره ﻣﺮﺑﻮط اﻋﻢ از ﺷﻐﻠﯽ ﯾﺎ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و ﯾﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﯾﺎ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداری واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺬﮐﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮدرآﻣﺪ درﻣﺪت ﻣﻌﺎف ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮال و داراﺋﯿﻬﺎی اﺷﺨﺎص ﻣﺬﺑﻮر ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮاً در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮﺻﻮف آﻧﻬﺎ ﺑﻮده و
ﺿﻤﻨﺎً درﻣﻨﺎﻃﻖ ﯾﺎدﺷﺪه ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﻘﺮر ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺧﻮش اﺧﻼق -ﻋﻠﯽ اﻣﺒﺮ ﺳﻤﯿﻌﯽ -ﻋﻠﯽ اﻓﺮا -ﻣﺤﻤﺪرزاﻗﯽ-ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻫﺪاﯾﺖ ﻋﺒﺪی -ﻣﺤﻤﻮد ﺣﻤﯿﺪی-
ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻧﻮرﺑﺨﺶ -ﻣﺤﻤﻮدﻋﻠﯽ ﺳﻌﯿﺪزاده -ﻋﯿﻦ اﻟﻪ ﻋﻼء
ﺷﻤﺎره۳۰ / ۴ / ۳۳۵۰ :
ﺗﺎرﯾﺦ۱۳۷۴ / ۰۴ / ۰۷ :
ﭘﯿﻮﺳﺖ:
ﮔﺰارش ﺷﻤﺎره  ۷۳ / ۱۱ / ۴ -۳۰ / ۵ -۳۸۰۳دﻓﺘﺮ ﻓﻨﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻨﮑﻪ  -۱ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺎﻟﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ آﭘﺎرﺗﻤﺎن
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ آﻧﺮا ﺑﻪ رﻫﻦ ﺗﺼﺮف واﮔﺬار و ﺧﻮد ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮﯾﺶ اﺟﺎره ﯾﺎ رﻫﻦ ﮐﻨﺪ  -۲ .ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺎﻟﮏ
ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ آﻧﺮا ﺑﻪ اﺟﺎره واﮔﺬار و ﺧﻮد ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮﯾﺶ رﻫﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻗﺎﻧﻮن ی
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده  ۵۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ؟ ﺣﺴﺐ ارﺟﺎع ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم
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درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ  ۳ﻣﺎده  ۲۵۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  ۶۶و اﺻﻼﺣﯿﻪ ﺑﻌﺪی آن در
ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ  ۷۴ / ۳ / ۸ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻄﺮح و ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ درﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ
ﺷﺮح آﺗﯽ اﻋﻼم رای ﮔﺮدﯾﺪ رای اﮐﺜﺮﯾﺖ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده  ۵۳ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در رﻫﻦ و ﺗﺼﺮف
 ,راﻫﻦ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮدرآﻣﺪ اﺟﺎری اﻣﻼک ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﭼﻮن ﻣﺎده  ۵۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺻﻮف ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻋﻘﺪ
اﺟﺎره و ﭘﺮداﺧﺖ و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎل اﻻﺟﺎره ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻘﺪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﻘﺮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻘﻨﻦ
ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻨﺎء را ﻧﯿﺰ در ﻗﺴﻤﺖ اﺧﯿﺮ ﻣﺎده ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻟﺬا اﻣﮑﺎن ﻗﺎﻧﻮن ی ﺑﺮای اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﻣﺎده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در
ﻣﻮارد رﻫﻦ ﺗﺼﺮف ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ .
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺧﻮش اﺧﻼق -ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺳﻤﯿﻌﯽ-ﻋﻠﯽ اﻓﺮا -ﻣﺤﻤﻮد ﺣﻤﯿﺪی -ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻧﻮرﺑﺨﺶ -ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺳﻌﯿﺪزاده
ﻧﻈﺮ اﻗﻠﯿﺖ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ رﻫﻦ ﺗﺼﺮف در ﻣﺘﻦ ﻣﺎده  ۵۳ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار واﻗﻊ و در ﺣﮑﻢ اﺟﺎره ﺗﻠﻘﯽ
ﺷﺪه و واﮔﺬاری ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﻪ رﻫﻦ و ﺗﺼﺮف ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﮏ و رﻫﻦ ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ
ﺧﻮﯾﺶ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﺟﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۵۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺑﺮﺧﻮرداری ﻣﺎﻟﮏ از ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ۵۵
ﻓﻮق در ﻣﻮاردﯾﮑﻪ رﻫﻦ ﺗﺼﺮف ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ .
ﻣﺤﻤﺪرزاﻗﯽ -ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻫﺪاﯾﺖ ﻋﺒﺪی -ﻋﯿﻦ اﻟﻪ ﻋﻼء
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
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