
 

 

  

  

 

 انجمن هاي صنفی کارفرمایان موسسات و شرکتهاي حمل و نقل داخلی کشور

  کانون استانی/ انجمن هاي صنفی ذکار فرمایی شرکتها موسسات حمل و نقل داخلی کاالي شهرستانها

  شناسایی درآمد موسسات و شرکتهاي حملو نقل کاالموضوع: نحوه 

  با سالم و احترام

دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در ارتباط با  08/12/1397/ص مورخ 26927/232تصویر نامه شماره 
به پیوست ارسال میگرد و  موضوع که مورد استعالم گروه کثیري از موسسات و شرکتهاي حمل و نقل کاال در سطح کشور بوده

خواهشمند است موضوع را بنحو مقتضی براي آگاهی موسسات و شرکتهاي حمل و نقل مستقر در حوزه آن کانون/ انجمن اعالم 
  فرمایند.

   

 12/12/1397تاریخ : 

  /الف/ك4217/97شماره :



 

 

  جناب آقاي احمدي زاده

  رکشورئیس محترم هیات مدیره کانون انجمن هاي صنفی کارفرمایان موسسات و شرکتهاي حمل و نقل داخلی کاالي 

  با سالم و احترام

در خصوص ابهام مالیاتی مطروحه پیرامون نحوه شناسایی درآمد مربوط  10/11/1397/الف/ك موره 4109/97بازگشت به نامه شماره 
  رساند:به قراردادهاي حمل و نقل به آگاهی می

کارفرما در ازاي پرداخت وجه حمل، کلیه  باشد که در نوع اولبه طور کلی قراردادهاي حمل با کارفرما داراي دو شکل متفاوت می
نماید و شرکت نیز بر اساس امکانات خود اقدام به انجام عملیات حمل مسائل مربوط به حمل کاال را به شرکت حمل و نقل محول می

ه کارفرما با توجه ب می نماید یا با عقد قرارداد با صاحبان وسائط نقلیه وظیفه حمل و نقل را به آنها محول می نماید. در روش دیگر
مفاد قرارداد منعقده با شرکت حمل و نقل در ازاي پرداخت کارمزد صرفاً مسئولیت مدیریت حمل کاال را به شرکت حمل و نقل 

  نماید و هزینه مربوط به کریرها مستقیماً توسط کارفرما به ایشان پراخت می گردد بنابراینواگذار می

موظف اند کلیه دریافت هاي خود از کارفرما را به عنوان درآمد شناسایی نموده و هزینه هاي در روش اول: شرکت هاي حمل و نقل 
  مربوط به حمل و یا پرداختی به کریرها به عنوان هزینه شناسایی و در دفاتر خود ثبت نمایند.

ت به صورت کارمزدي می باشد، در روش دوم : با توجه به اینکه مسئولیت شرکت حمل و نقل صرفاً مدیریت موضوع و درآمد آن شرک
  صرفاً کارمزد دریافتی به عنوان درآمد ثبت می گردد و هزینه حمل کاال نیز به عنوان هزینه شرکت حمل و نقل تلقی نخواهد شد.

اساسنامه سازمان حسابرسی، مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداري و  7الزم به ذکر است بر اساس بند (ز) ماده 
ابرسی در سطح کشور، سازمان مذکور می باشد لذا شایسته است درخصوص ابهام پیرامون نحوه انعکاس و رویدادهاي مالی مربوط حس

  به فعالیت هاي حمل و نقل جاده اي از سازمان یاد شده استعالم نمایید.

  

 


