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ﻧﺤﻮه اﺟﺮای اﻟﮕﻮی ﮐﻠﯽ ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاﯾﯽ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ و ارزش ﺟﺎری
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ
ﭘﯿﺮو ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۲۱۳ -۱۷۹۵ / ۷۴۱۲ﻣﻮرخ  ۱۳۸۶ / ۲ / ۴و در اﺟﺮای ﻣﻔﺎد ﺑﻨﺪ  ۱۹ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ
اﺟﻼس ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻞ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﻣﻘﺘﻀﯽ اﺳﺖ آﺧﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﺗﺼﻮﯾﺐ
ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ و ارزش اﺟﺎری اﻣﻼک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ را ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮی ﮐﻠﯽ ﺿﻮاﺑﻂ
اﺟﺮاﯾﯽ اﺑﻼﻏﯽ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﻬﯿﻪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ده روز از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﺎﺑﺮ ﺷﻤﺎره
 ۳۳۹۶۷۴۲۲ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﭘﻨﺎﻫﯽ
ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺷﻤﺎره۲۱۳ / ۱۷۹۵ / ۷۴۱۲ :
ﺗﺎرﯾﺦ۱۳۸۶ / ۰۲ / ۰۴ :
ﭘﯿﻮﺳﺖ:
اداره ﮐﻞ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺳﺘﺎن
در اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده  ۶۴ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،و در راﺳﺘﺎی ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی و ﺳﺎده ﺳﺎزی روﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اﺧﺬ
ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن زﻣﯿﻨﻪ ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎزی روش ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻣﻼک اﻋﻢ از ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻼک،ﻤﺴﺘﻐﻼت و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارث و ﻧﯿﺰ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮاردادن ﻧﯿﺎز دﯾﮕﺮ
ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﻨﻔﻊ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮارض و وﺟﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ اﻣﻼک ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ
اﻟﮕﻮی ﮐﻠﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ و ارزش اﺟﺎری اﻣﻼک ﺟﻬﺖ اﻃﻼع و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻻزم ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد
.
ﻣﻘﺘﻀﯽ اﺳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ی ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎی
ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻣﻼک ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﻄﺮح ﺗﺎ در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺿﻤﻦ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و
ﺗﺴﻬﯿﻞ در اﻣﻮر ﻣﻮدﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ،ﺰﻣﯿﻨﻪ اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻣﻼک در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد .
ﺿﻤﻨﺎً ادارات ﮐﻞ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات اﺻﻼﺣﯽ در ﺧﺼﻮص ﺿﻮاﺑﻂ ﯾﺎد ﺷﺪه را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ۲ / ۳۱
 ۱۳۸۶ /از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﺎﺑﺮ ﺷﻤﺎره  ۸۸۵۷۳۷۰۶ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﭘﻨﺎﻫﯽ
ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاﺋﯽ ارزش اﺟﺎری اﻣﻼک
رﻋﺎﯾﺖ دﻗﯿﻖ ﮐﻠﯿﻪ ﻧﮑﺎت ذﯾﻞ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارزش اﺟﺎری ﻫﺮ واﺣﺪ از اﻣﻼک ﺿﺮوری اﺳﺖ:
ﻗﺴﻤﺖ اول :ارزش اﺟﺎری اﻧﻮاع اﻣﻼک
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 (۱اﻣﻼک ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ:
ارزش اﺟﺎری اﻣﻼک ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن )ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺗﺎ ﻣﺠﻤﻮع  ۱۵۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
زﯾﺮ ﺑﻨﺎی ﻣﻔﯿﺪ در ﺗﻬﺮان ﯾﺎ  ۲۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزاد ﻣﺘﺮاژ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻫﺮ واﺣﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ارزش
اﺟﺎری ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ دارای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻠﮏ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺗﺎ ﺣﺪ ﻧﺼﺎﺑﻬﺎی ﻣﻘﺮر در
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ) ۱۵۰ﻣﺘﺮ در ﺗﻬﺮان ﯾﺎ  ۲۰۰ﻣﺘﺮ در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط( از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺬﮐﻮر در ﺗﻬﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺗﻬﺮان
ﻣﻌﺎدل  ۱ / ۳۴ﻣﺘﺮ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
 (۲اﻣﻼک ﺗﺠﺎری:
ارزش اﺟﺎری اﻣﻼک ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
– در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎل اﻻﺟﺎره درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﺑﺖ اﺟﺎره ﻣﻠﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاﺑﺮ  ۲۰درﺻﺪ ارزش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺟﺪول .
– در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺟﺎره دﻫﻨﺪه واﺣﺪ ﺗﺠﺎری ﺻﺮﻓﺎً ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ واﮔﺬاری ﻣﺤﻞ )ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ( و ﯾﺎ ﺗﻮاﻣﺎً ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻠﮏ و ﺣﻖ
واﮔﺬاری ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺷﺪ:
– ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۲۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﻔﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ارزش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺟﺪول .
– ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۵۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺎزاد ﺑﺮ  ۲۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ارزش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺟﺪول .
– ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۵۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ دو ﺑﺮاﺑﺮ ارزﺷﻬﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺟﺪول .
 (۳اﻣﻼک اداری:
ارزش اﺟﺎری اﻣﻼک اداری دو ﺑﺮاﺑﺮ ارزﺷﻬﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺟﺪول .
 (۴اﻣﻼک ﮐﺸﺎورزی:
اﻟﻒ :ارزش اﺟﺎری اﻣﻼک زراﻋﯽ ﺑﺮاﺑﺮ  ۲درﺻﺪ و ﺑﺎﻏﺎت و ﭘﺮورش ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه ﺑﺮاﺑﺮ  ۴درﺻﺪ ارزﺷﻬﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در
ﺟﺪول .
ب :ارزش اﺟﺎری اﻣﻼک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر داﻣﭙﺮوری ،داﻣﺪاری ،ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ و ﻃﯿﻮر ﺑﺮاﺑﺮ  ۲۰درﺻﺪ ارزﺷﻬﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه
در ﺟﺪول .
 (۵ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻼک:
ارزش اﺟﺎری اﻣﻼک آﻣﻮزﺷﯽ ،ورزﺷﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﺻﻨﻌﺘﯽ ،اﻧﺒﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ و  . . .ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۷۵درﺻﺪ
ارزﺷﻬﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺟﺪول .
ب :ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻻزم در ارزش اﺟﺎری اﻣﻼک:
 _۱در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و اداری ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر ﻃﺒﻘﻪ )ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب زﯾﺮ زﻣﯿﻦ و ﭘﯿﻠﻮت( از ﻃﺒﻘﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و
ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ داﺷﺘﻦ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ  ۵ . ۱درﺻﺪ ارزش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻃﺒﻖ ﻗﺴﻤﺖ اول ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد .
 _۲در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﻫﻤﮑﻒ و ﯾﺎ واﻗﻊ در زﯾﺮ زﻣﯿﻦ  ۱۵درﺻﺪ ارزش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻃﺒﻖ ﻗﺴﻤﺖ اول
از آن ﮐﺴﺮ ﺷﻮد .
 _۳در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﻫﻤﮑﻒ  ۵درﺻﺪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۲۰درﺻﺪ ارزش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺷﺪه ﻃﺒﻖ ﻗﺴﻤﺖ اول از آن ﮐﺴﺮ ﺷﻮد .
 _۴ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺳﺎل ﻗﺪﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن )ﺑﺎ اراﺋﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﺜﺒﺘﻪ( ﺗﺎ ﺳﻘﻒ  ۲۰ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارزش
اﺟﺎری  ۲درﺻﺪ از ارزش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ،ﮐﺴﺮ ﺷﻮد .
 _۵اﻣﻼﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺛﺎﺛﯿﻪ ﯾﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺑﻪ اﺟﺎره واﮔﺬار ﻣﯽ ﺷﻮد ارزش اﺟﺎری اﺣﺘﺴﺎﺑﯽ اﺛﺎﺛﯿﻪ ﯾﺎ
ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ارزش اﺟﺎری ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﻣﻠﮏ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدد .
ج( ﺳﺎﯾﺮ ﺿﻮاﺑﻂ:
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 _۱ارزﺷﻬﺎی اﺟﺎری ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺎره ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ زﯾﺮ ﺑﻨﺎی ﻣﻔﯿﺪ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﻟﮑﻦ ،ﺗﺮاس و ﻧﻮر ﮔﯿﺮﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻘﻒ و ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ و اﻧﺒﺎری ﻏﯿﺮ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺧﺎرج از آﭘﺎرﺗﻤﺎن ،ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ،آب
اﻧﺒﺎر ،راه ﭘﻠﻪ ،زﯾﺮ زﻣﯿﻨﻬﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و آﺳﺎﻧﺴﻮر و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺸﺎﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺰء زﯾﺮ
ﺑﻨﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .
 _۲در اﺟﺎره داری دﺳﺖ دوم اﻣﻼک ﮐﻪ از اراﺋﻪ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﺧﻮدداری ﺷﻮد درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت )ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت
درﯾﺎﻓﺘﯽ و ﭘﺮداﺧﺘﯽ( ﻣﻌﺎدل  ۱۰درﺻﺪ ارزش اﺟﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .
 _۳ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه ) (۱۱ﻣﺎده  ۵۳ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺘﺺ اﻣﻼک ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و اﺟﺎری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ اﻣﻼک
ﻗﺴﻤﺖ اول :ارزش ﻋﺮﺻﻪ
اﻟﻒ( ارزش ﻋﺮﺻﻪ اﻣﻼک ﺑﻪ ﺟﺰ اﻣﻼک زراﻋﯽ و ﺑﺎﯾﺮ:
– ﺗﺎ  ۲۰۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاﺑﺮ ارزﺷﻬﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در دﻓﺘﺮﭼﻪ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ .
– ﺗﺎ  ۴۰۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺎزاد ﺑﺮ  ۲۰۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ۸۰درﺻﺪ ارزﺷﻬﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در دﻓﺘﺮﭼﻪ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ .
– ﻣﺎزاد ﺑﺮ  ۴۰۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ۷۰درﺻﺪ ارزﺷﻬﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در دﻓﺘﺮﭼﻪ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ .
 _۱در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارزش اﻣﻼﮐﯽ ﮐﻪ دارای  ۲ﺑﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ارزش ﻣﻌﺒﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
 _۲ارزش ﻋﺮﺻﻪ اﻣﻼک واﻗﻊ در ﻣﯿﺎدﯾﻨﯽ ﮐﻪ در ﺑﻠﻮک ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮای آن ارزش ﺧﺎص ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
ارزش ﻣﻌﺒﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﻣﯿﺪان ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد .
 _۳ارزش اﻣﻼک واﻗﻊ در ﺳﺮاﻫﺎ ،ﭘﺎﺳﺎژﻫﺎ و ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎی ﻣﻨﺸﻌﺐ از ﻫﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن ،ﮐﻮﭼﻪ ﯾﺎ ﺑﺎزار ﮐﻪ در ﺑﻠﻮﮐﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺑﺮای آن ارزش ﺧﺎص ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ارزش ﻫﻤﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎن ،ﮐﻮﭼﻪ ﯾﺎ ﺑﺎزار ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮد .
 _۴ارزش ﻋﺮﺻﻪ اﻣﻼﮐﯽ ﮐﻪ دارای ﻋﺒﻮر ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﻧﺒﻮده و ﺣﻖ ﻋﺒﻮر از ﻣﻠﮏ ﻣﺠﺎور را دارﻧﺪ،ﺒﺮاﺑﺮ  ۶۰درﺻﺪ ارزش
ﻣﻌﺒﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ راه ﻋﺒﻮر ﻣﻠﮏ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از آن ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد .
 _۵ارزش اﻣﻼﮐﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺻﻼح اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دارﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آﻧﻬﺎ اﺻﻼح ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﺑﻊ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺪرج در ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ب( ارزش ﻋﺮﺻﻪ اﻣﻼک زراﻋﯽ و ﺑﺎﯾﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
 _۱ارزش اراﺿﯽ زراﻋﯽ آﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﻨﺎت ،ﭼﺎه ،رودﺧﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ روﺷﻬﺎ آﺑﯿﺎری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ در ﻫﺮ ﭘﻼک ﺛﺒﺘﯽ ﺗﺎ
ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۱۰ / ۰۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاﺑﺮ  ۷۵درﺻﺪ و ﻣﺎزاد ﺑﺮ  ۱۰ / ۰۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاﺑﺮ  ۵۰درﺻﺪ ارزﺷﻬﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در
ﺑﻠﻮک ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد .
 _۲ارزش اراﺿﯽ زراﻋﯽ دﯾﻤﺰار در ﻫﺮ ﭘﻼک ﺛﺒﺘﯽ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۱۰ / ۰۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاﺑﺮ  ۵۰درﺻﺪ و ﻣﺎزاد ﺑﺮ / ۰۰۰
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 ۱۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاﺑﺮ  ۲۵درﺻﺪ ارزﺷﻬﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺑﻠﻮک ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد .
 _۳اراﺿﯽ ﺑﺎﯾﺮ در ﻫﺮ ﭘﻼک ﺛﺒﺘﯽ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۳ / ۰۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاﺑﺮ ارزﺷﻬﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﻣﺎزاد ﺑﺮ  ۳ / ۰۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﺑﺮاﺑﺮ  ۷۵درﺻﺪ ارزﺷﻬﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺑﻠﻮک ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد .
 _۴ارزش آن دﺳﺘﻪ از اﻣﻼک زراﻋﯽ و ﺑﺎﯾﺮ ﮐﻪ راه ﻋﺒﻮر ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺣﻖ ﻋﺒﻮر از ﻣﻠﮏ ﻣﺠﺎور را دارﻧﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ۷۵
درﺻﺪ ارزش ﻣﻌﺒﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ راه ﻋﺒﻮر ﻣﻠﮏ از آن ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﻗﺴﻤﺖ دوم :ارزش اﻋﯿﺎﻧﯽ
 _۱ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارزش اﻋﯿﺎﻧﯽ اﻣﻼک ۶۰ ،درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ارزش ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻌﺒﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ )ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻠﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ) ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ اﻋﯿﺎﻧﯽ
اﺿﺎﻓﻪ و ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارزش ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﻋﯿﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .
 _۲در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و اداری ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر ﻃﺒﻘﻪ )ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب زﯾﺮ زﻣﯿﻦ و ﭘﯿﻠﻮت) از ﻃﺒﻘﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و
ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ داﺷﺘﻦ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ  ۵،۱درﺻﺪ ﺑﻪ ارزش اﻋﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ ﯾﮏ ﻓﻮق ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد .
 _۳در اﻣﻼک ﺗﺠﺎری و ﺻﻨﻌﺘﯽ  ۳۰درﺻﺪ و اﻣﻼک اداری و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ  ۲۰درﺻﺪ ﺑﻪ ارزش اﻋﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ ﯾﮏ
ﻓﻮق ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد .
 _۴ارزش ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ و اﻧﺒﺎری ﻣﻌﺎدل  ۵۰درﺻﺪ ارزش اﻋﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ ) (۱ﻓﻮق ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد،
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .
 _۵در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارزش اﻋﯿﺎﻧﯽ اﻣﻼک ،ﻣﺸﺎﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺰء اﻋﯿﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
 _۶ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺳﺎل ﻗﺪﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن )ﺑﺎ اراﺋﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﺜﺒﺘﻪ( ﺗﺎ ﺳﻘﻒ  ۲۰ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارزش
ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ  ۲درﺻﺪ از ارزش اﻋﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻓﻮق ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﺴﺮ ﺷﻮد .
_۷ارزش اﻋﯿﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ،ﺳﺎﻟﻨﻬﺎ و ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد  .ﺿﻤﻨﺎً در اﻣﻼﮐﯽ ﮐﻪ دارای
دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ارزش اﻋﯿﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻄﺒﯿﻖ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد آن ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ذﯾﻞ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد .
درﺻﺪ از ﮐﻞ ارزش اﻋﯿﺎﻧﯽ
ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ
ردﯾﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
۳۰
ﻓﻮﻧﺪاﺳﯿﻮن
اﺳﮑﻠﺖ
۱
۶۰
اﺳﮑﻠﺖ
ﺳﻔﺖ ﮐﺎری
۲
۸۵
دﯾﻮار ﮐﺸﯽ
ﻧﺎزک ﮐﺎری
۳
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ رﯾﺎل
ردﯾﻒ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺑﻪ ﻋﺪد
ﺑﻪ ﺣﺮوف
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺗﻤﺎم ﺑﺘﻮن )اﺳﮑﻠﺖ ،دﯾﻮار ،ﺳﻘﻒ(
۱
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی اﺳﮑﻠﺖ ﺑﺘﻮﻧﯽ و اﺳﮑﻠﺖ ﻓﻠﺰی
۲
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی آﺟﺮی
۳
ﺳﻮﻟﻪ
۴
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۵

ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ

ﺗﻮﺿﯿﺢ:
 ۱ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ اﻋﯿﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی اﻧﺒﺎر،ﮑﺎرﮔﺎه و ﺗﻮﻗﻔﮕﺎه از ردﯾﻒ  ۴ﺟﺪول ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ اﻋﯿﺎﻧﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد .
 (۲ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ اﻋﯿﺎﻧﯽ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﭘﺮورش دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن  ۴۰درﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺪرج در ردﯾﻒ ۴
ﺟﺪول ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ اﻋﯿﺎﻧﯽ ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
 ۳ارزﺷﻬﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ رﯾﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻣﻠﮏ ﺑﻪ ﻫﺰار رﯾﺎل ﮔﺮد ﺷﻮد .
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
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