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هذف

 عولیدات  اس حاغدل ارضگزی هالی زرآهدسّای  الشاهاتی تزای گش ارائِ ،ّسؾ ايي استاًسارز . 1

گیدزی ايدي ًدَ   ضٌاسايی ٍ اًساسُ تا هزتثفهَؾَعات  ،ای است. ايي استاًسارز ؼیزهثازلِ

 زّس. زرآهسّا را هَرز تحج لزار هی

 كاربرد  دامنه

. گشفتِ ضوَد ای بکاس  غیشهبادلِ عولیات اص حاغلبشای حسابذاسی دسآهذّای  بایذایي استاًذاسد  . 2

ِ  عولیوات تشکیب ٍاحوذّای گضاسضو ش کوِ     خػَظ دساستاًذاسد  ایي ای هحسوَ  غیشهبادلو

 ضَد، کاسبشد ًذاسد. هی

اس  پززاسز. زرآهسّای حاغل ای هی ؼیزهثازلِ عولیاتاس  ايي استاًسارز تِ زرآهسّای حاغل . 3

صدسآهذ حاغل اتا عٌَاى  4حساتساری ترص عوَهی ضوارُ زر استاًسارز  ای هثازلِعولیات 

 ِ  عولیدات زرآهسّای ٍاحسّای ترص عودَهی اس  چِ  اگز ضَز. هكزح هی ای عولیات هبادلو

ِ  عولیاتاس  ضَز، اها ترص عوسُ آى حاغل ای ًاضی هی ای ٍ ؼیزهثازلِ هثازلِ ای  ؼیزهثازلد

 ضزح سيز است: تِ ای ؼیزهثازلِاس عولیات  حاغلاست. زرآهسّای 

 هالیات، ٍ . الؿ

، تسّی ، ترطَزگیٍ ّسايا ْای تالعَؼووى رولِ اسزًمسی(، اًتماالت )ًمسی يا ؼی . ب

 .رزاين ٍ اًتماالت اس سايز ٍاحسّا

 زر گشارضدگز  اـتدس ودِ زٍ يدا چٌدس ٍاحدس      سهاًی اتفاق هی ،تزویة ٍاحسّای گشارضگز . 4

ضَز. زر ايدي ًدَ  تزسيدس سداذتار هعودَال        ازؼام  يا هَرَزگشارضگز رسيس  ٍاحس يه

است ٍاحس رسيس يا هَردَز،   ضَز، اها هوىي ذزيساری ًوی گززيٍاحس تَسف ٍاحس  يه

تِ تزویدة   زيگز را تحػیل وٌس. هَارز هزتَـ يا ٍاحسّای ٍاحس یتوام زارايیْا ٍ تسّیْا

گیزز. وارتزز ايي استاًسارز لزار ًوی  گًَِ ٍاحسّا زر زاهٌِ ايي

  تعاريف

:  است  یش بکاس سفتِص  عهطخ  استاًذاسد با هعاًی  دس ایي  ریل  اغطالحات . 5
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  کٌذ  یه یافتسا دس یخذهت یا ییٍاحذ گضاسض ش، داسا یککِ دسآى  یاتیعول: ای هبادلِعولیات

سا )عوذتا دس لالوب ٍهوِ ًموذ،     یبشابش یباآى اسصش تمش یکٌذ ٍ دس اصا یه یِسا تسَ یبذّ یا

 .ذکٌ یٍاگزاس ه ین( بِ طَس هستمییْااستفادُ اص داسا یاکاالّا، خذهات 

 ٍِاحذ گضاسض ش ی،ا یشهبادلِغ یاتًباضذ. دس عول یکِ هبادلِ ا یاتیعولای:  عولیات غیشهبادل 

 یهابِ اصا یٌکِکٌذ بذٍى ا یه یِسا تسَ یبذّ یاکٌذ  ی)ٍاگزاس( ه یافتسا دس یخذهت یا ییداسا

 ( کٌذ.یافتٍاگزاس )دس ینسا بِ طَس هستم یبشابش یباتمش

  :عوَهی طبك لوَاًیي   کِ تَسط ٍاحذّای بخص سساًی هتخذى هٌافع التػادی یا تَاهالیات

 .استدسیافت  لابلضَد یا  دسیافت هیعٌَاى هالیات یا عَاسؼ  ٍ همشسات، تحت

 آتوی  سسواًی   یا تَاى خوذهت التػادی  اًتماالت: هشیاى ٍسٍدی یا کاّص هشیاى خشٍهی هٌافع

 است. ،هالیات ، بِ استثٌایای اص عولیات غیشهبادلِ حاغل

 تَسوط ٍاحوذّای بخوص      سساًی دسیافتی یا دسیوافتٌی  هٌافع التػادی یا تَاى خذهت ن:هشای

ِ   هَهب لاًَى بِ عوَهی کِ دلیول ًموؽ لوَاًیي ٍ     تَسط دادگاُ یا سایش هشاهع لواًًَی بو

 ضَد. همشسات تعییي هی

 ای غیرمبادله عملیات

گًَِ  ايي تزاتز است. تِ ثا اسای پززاذتی تمزي ، ارسش هٌاتع زرياـتی تا هاتِعولیاتتزذی  زر . 6

هكدزح  ضَز وِ زر سايز استاًسارزّای حساتساری ترص عوَهی  ، هثازلِ اقالق هیعولیات

ِ  لثدال  زراسا يا  هاتِ پززاذترا تسٍى هٌاتعی  ٍاحس عولیات يهزر سايز  .ضَز هی اسای  هاتد

ِ اذذ هالیات هخال،  عٌَاى تِ ،سوٌ زرياـت هیاًسوی  ِ  اگدز  .لداًَى  هَردة  تد  ،تٍلد ز چد

اسای هالیدات   وٌس، اها ايي ذسهات، هاتِ ذسهات عوَهی هتٌَعی تِ هؤزياى هالیاتی ارائِ هی

 زرياـتی اس عوَم ًیست.

 درآمذ

ِ  هٌززوِ  زٍ ّززرآهس عثارتست اس اـشايص زر زارايیْا، واّص زر تسّیْا يا تزویثی اس  . 7  تد

ِ رؼدن ا  یعلضَز.  اـشايص ارسش ذالع قی زٍرُ هی ت ضدسُ تَسدف   اـد ريهثدالػ ز  يٌىد

وِ  ساسهاًْای زٍلتی يا اضراظ حالج سايز ًوايٌسُ زٍلت يا عٌَاى تِ گشارضگز ٍاحس يه

تاعج اـشايص ارسش ذالع يا زرآهس  ،تاضس ٍاحس گشارضگز ٍاسكِ اًتمال هثالػ يازضسُ هی
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استفازُ يا وسة  حك ،تِ اّساؾ ذَز راستای زستیاتی زر ٍاحس ٍ ضَز ًوی ٍاحس گشارضگز

عدسم ٍردَز ٍاحدس گشارضدگز      یلتِ زل یىيل ؛آٍری ضسُ را ًسارز رايیْای روعس زاـع اهٌا

زر غدَرت   یحاؾز، زر ترص رساگاًِ ا يفزر ضزا ی،هثالؽ یيرْت اًعىاس چٌ يگزیز

ضسُ تِ  يیضٌاسا یزرآهسّا»ٍاحس گشارضگز هزتَـ تحت عٌَاى  یهال یتزر ٍؾع ییزاتتؽ

ضَز. یهٌعىس ه «اس زٍلت يٌسگیًوا

ّايی را  ای ّشيٌِ ؼیزهثازلِ عولیات اس حاغلتا زرآهسّای  ارتثاـ زر گشارضگز ٍاحساُ ّزگ . 8

تددَاى رزيدداى ٍرٍزی هٌداـع التػددازی يددا   ًاذددالع هتحودل ضددَز، زرآهددس عثدارت اس  

ّشيٌِ يدا   عٌَاى تِ هٌاتع هزتثف تا تَز ٍ ّزگًَِ رزياى ذزٍری ذَاّسآتی رساًی  ذسهت

ِ  هلدشم  گشارضگز ٍاحسهخال، اگز  اىعٌَ تِضَز.  ضٌاسايی هی ،زارايی  هردارد پززاذدت   تد

تاضس،  گشارضگز ٍاحستِ زرٍى  حاتت هطَْز اًتمال يه للن زارايی تا هزتثفحول ٍ ًػة 

ضَز.  اًتمال آى زارايی ضٌاسايی هی اس حاغلهزشا اس زرآهسّای  غَرت تِ هرارریچٌیي 

زارايدی   ضدسُ  تودام  تْای ز تِاستاًسارز زارايیْای حاتت هطَْ قثك ًػة ٍ حول هرارد

ضَز. هٌظَر هی

مشروط دارايیهای انتقالی

زارايدی  رسداًی آتدی    هٌاـع التػازی يا تَاى ذدسهت هلشم تاضس  گشارضگز ٍاحدسچٌاًچِ  . 9

هٌاـع التػدازی  ًمؽ ايي ضزايف،  غَرت زر ٍاًتمالی را قثك ضزايف هطرع تىار گیزز 

هطزٍـ هحسدَب   ،زارايی وٌتزلزگززاًس، سُ تزٌّ لاًتماتِ  را آى رساًی آتی يا تَاى ذسهت

تدِ اضدراظ    رساًی آتی يا تَاى ذسهتالتػازی آتی  ٍ يه تعْس ـعلی تزای اًتمال هٌاـع

هٌاـع التػدازی يدا    اس استهلشم  گشارضگز ٍاحدسچٌیي ٍؾعیتی  گززز. زر حالج ايزاز هی

حالدج قثدك    ضراظتِ اتحَيل واال زارايی تزای ارائِ ذسهات يا  رساًی آتی تَاى ذسهت

زٌّسُ تزگطت زّس. تٌاتزايي ّوشهاى تدا   تِ اًتمال را آىاستفازُ وٌس يا  ضسُ هطرعضزايف 

ضَز. زرياـت زارايی يه تسّی ًیش ايزاز هی
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ِ  هدَرز زارايیْای اًتمالی، ررحاى هحتَا تز ضىل  لثال زرتزای ضٌاسايی تسّی  . 10 لدزار   تَرد

ًطاى زّس علیزؼن الشام تِ تزگطدت زارايدی    زارضگگش ٍاحدستززتِ  است هوىيگیزز.  هی

زلیل هاّیت ذداظ زارايدی يدا عَاهدل زيگدز، تزگطدت آى        ًمؽ ضزايف، تِ غَرت زر

ِ  اسدت  هوىدي تزذی ضدزايف ّدن    ًثاضس. زراهىاًپذيز  ای تدزای ًمدؽ الشاهدات     رزيود

اى زارايدی اًتمدالی زر سهد    هدَرز  زرچٌیي ضزايكی ضٌاسايی تعْس  ضسُ تاضس. زر تیٌی پیص

اًتمال ؾزٍرت ًسارز. ًزاما

مالیات

ٍ سايز ٍاحسّای ترص عوَهی است وِ رٌثِ ارثداری   اس هٌاتع هْن زرآهس زٍلت ،هالیات . 11

 ،لثیدل ّدسايا(   اًتماالت ؼیزارثاری تِ زٍلت يا سايز ٍاحدسّای تردص عودَهی )اس    .زارز

 .تاضسای ًاضی ضسُ  ؼیزهثازلِ عولیاتاس يه  چِ اگز ؛ضَز هالیات تلمی ًوی

ای غیرمبادله عملیاتاز  تحلیل جريان ورودی اولیه منابع حاصل

ِ  عولیاتقزيك  ضسُ اس ، زارايی تحػیلگشارضگز ٍاحس . 12 ای را سهداًی ضٌاسدايی    ؼیزهثازلد

 احدزاس وٌدس.   ًیدش  زارايی را ذتٍ هعیارّای ضٌا تاضستعزيؿ زارايی  هٌكثك تاوٌس وِ  هی

ِ  هٌززتعْساتی تاضس وِ  وزاُّ تِ وٌتزلآٍرزى  زست تِ است هوىي ضٌاسدايی تدسّی    تد

ِ  تزذی ضزايف ذاظ هاًٌس ترطدَزگی تدسّی   زر ضَز. گشارضگز ٍاحدستَسف  ردای   تد

قثك رٍيىزز هكزح ضسُ زر ايدي   .ضَز زازُ هیهثلػ زـتزی تسّی واّص  ضٌاسايی زارايی،

سدايی  ضٌا لاتدل تعییي عٌاغز  هٌظَر تِ را ای ؼیزهثازلِ عولیات ،گشارضگز ٍاحساستاًسارز، 

 وٌس. هالی تا هماغس عوَهی تحلیل هی زر غَرتْای

شناخت دارايی

ضَز ودِ   ترص عوَهی، زارايی تِ هٌثعی اقالق هی گشارضگزی هالیتزاساس هفاّین ًظزی  . 13

 وٌتدزل تز آى  گشارضگز ٍاحستَزُ ٍ رساًی آتی  يا تَاى ذسهتزرتززارًسُ هٌاـع التػازی 

س.زاضتِ تاض
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 صهواًی ای کوِ حوا ض تعشیوا داسایوی اسوت، تٌْوا        غیشهبادلِ عولیات اص حاغلابع ی هٌٍسٍدهشیاى  . 41

ضَد کِ: داسایی ضٌاسایی هی عٌَاى بِ

 گشارضگز واحذبه درون دارایی  با مزتبطآتی  رسانی یا توان خذمت منافع اقتصادیجزیان  الف.

محتمل باضذ؛ و

گیزی باضذ. اسهانذ قابل ،ای اتکاپذیز گونه بهدارایی  منصفانه ارسش . ب

كنترل دارايی

زستزسی سايز اـزاز تِ هٌاـع يه زارايدی،  وززى  زر هٌع يا هحسٍز گشارضگز ٍاحستَاًايی  . 15

ًْازّای هالی  هاًٌسا تْزٍلت تز تزذی ـعالی عوَهی، ترصزر  اها است وٌتزلعٌػز اساسی 

ى هعٌدا ًیسدت ودِ    تسا ٍها لش ،. ايي ًمص ًظارتیوٌس ًظارت هی ،يا غٌسٍلْای تاسًطستگی

يا هعیارّای  وٌٌسُ تزای ٍاحس ًظارت تعزيؿ زارايی ضزايف ٍارستحت ًظارت،  ٍاحسّای

.استهالی تا هماغس عوَهی زٍلت  ضٌاسايی زارايی زر غَرتْای

هٌداتع  تدَزى   وٌتزل تِ تٌْايی تزای تعییي تحت ،گشارضگز ٍاحساعالم لػس اًتمال هٌاتع تِ  . 16

هخال، اگز زٍلدت لػدس ذدَز را تدزای      عٌَاى تِواـی ًیست.  ،ُوٌٌس اـتتَسف ٍاحس زري

ًثايدس   آى ٍاحدس اعدالم وٌدس،    ضسُ تِ يه ٍاحدس  رثزاى ذسارت ٍارزاًتمال ٍرَُ رْت 

ضٌاسايی وٌس. ٍاحدس   ،رزياى ٍرٍزی هٌاتع )هٌاتع زرياـتٌی( را زر تاريد اعالم ايي تػوین

ِ تاضس، هٌداتع را   ساضتِار ًاذتی ضَاّس واـی زروِ  وٌٌسُ تا سهاًی زرياـت هٌداتع   عٌدَاى  تد

 وززى هحسٍزتَاًايی هٌع يا  ،وٌٌسُ ٍاحس زرياـت اسيز ؛ضٌاسايی ًرَاّس وزز ،وٌتزل تحت

 گشارضدگز  ٍاحدس زٌّسُ تِ هٌاتع را ًرَاّس زاضت. زر تسدیاری اس هدَارز،    زستزسی اًتمال

وٌس. احثات ع راتز هٌات وٌتزلاس ضٌاسايی زارايی تايس لاتلیت اعوال  پیص

محتمل بودن جريان ورودی منابع

اس عدسم   سهاًی هحتول است وِ احتوال رزيداى ٍرٍز هٌداتع، تیطدتز    ،رزياى ٍرٍزی هٌاتع . 17

 هدَارز تا  راتكِ زرايي احتوال را تزهثٌای تززتیات گذضتِ  ،گشارضگز ٍاحسٍرٍز آى تاضس. 

ودِ  هخدال، ٌّگداهی   عٌَاى تٌِس. و هیییي زٌّسُ تع يا اًتمال اعتثار ٍ تَاًايی هؤزیهطاتِ ٍ 
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ساتمِ اًتمال هٌاتع هَرز تَاـدك را   پذيزز ٍ تزاساس هَاـمتٌاهِ اًتمال هٌاتع را هیزٌّسُ  اًتمال

 ،گشارضدگزی  علیزؼن ايٌىِ زر تاريد ؛ضَز هحسَب هیزارز، رزياى ٍرٍزی هٌاتع هحتول 

ٍرَُ هٌتمل ًطسُ تاضس.

دارايیهای احتمالی

ْای اغلی زارايی را زاضتِ تاضس اها هعیارّای ضدٌاذت را احدزاس ًىٌدس،    يژگیوِ ٍالالهی  . 18

زارايی احتوالی اـطا ضَز. عٌَاى تِهالی  غَرتْای تَؾیحیزر ياززاضتْای تَاًس  هی

 گیری دارايیها در شناخت اولیه انذازه

نصففانه در  سش مه ارب در ضناخت اولیهای بایذ  غیزمبادله عملیاتدارایی تحصیل ضذه اس طزیق  . 91

ضود. گیشی اًذاصُتاریخ تحصیل، 

 ای غیرمبادله عملیاتاز  شناسايی درآمذ حاصل

 ضوَد، بایوذ   هوی  داسایی ضٌاسوایی  عٌَاى بِای کِ  غیشهبادلِ عولیات اص حاغلهشیاى ٍسٍدی هٌابع  . 20

 ییٌاساّی ضبذ ،اصای آى کِ دساص آى هشیاى ٍسٍدی بخطی  هض بِگشدد  دسآهذ ضٌاسایی  عٌَاى بِ

.ضَد هی

اسوت،   یای ّوشاُ با ضٌاسایی بذّ غیشهبادلِ عولیات اص حاغلدس هَاسدی کِ هشیاى ٍسٍدی هٌابع  . 24

 ضَد. دفتشی بذّی کاّص ٍ هعادل آى دسآهذ ضٌاسایی هی هبلغ ،ایفای تعْذات هشبَط با هتٌاسب

تزای هخال،  گی زارز.تست رايیزا اس استفازُ تِ هزتَـتِ ايفای تعْسات سهاى ضٌاسايی زرآهس  . 22

ظ حالج تاضس، زرآهدس زر  اضراتِ  ذاظ ارائِ واال يا ذسهت تِ هلشم گشارضگز ٍاحساگز 

ضَز. ضٌاسايی هی ،واال يا ذسهت ارائِسهاى 

 ای غیرمبادله عملیاتگیری درآمذ حاصل از  انذازه

اسوایی ضوذٌُییْوای ض داساالع ای بایذ بِ هیضاى افضایص دس خ غیشهبادلِ عولیاتدسآهذ حاغل اص  . 22

گیشی ضَد. تَسط ٍاحذ گضاسض ش، اًذاصُ
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وٌدس،   ای، زارايدی ضٌاسدايی هدی    ؼیزهثازلِ عولیاتزر ًتیزِ  گشارضگز ٍاحدس ٌّگاهی وِ . 24

وٌس، هگز ايٌىِ هلشم تدِ ضٌاسدايی    ضٌاسايی هی زرآهسگیزی ضسُ  هعازل هثلػ زارايی اًساسُ

اـدشايص زر ذدالع زارايیْدا ضٌاسدايی      ازلس هعزرآهغَرت  ايي زر ًیش تاضس. يه تسّی

 عٌَاى تِياتس، هثلػ واّص زر تسّی  واّص هی تا ايفای تعْساتضَز. ٌّگاهی وِ تسّی  هی

ضَز. زرآهس، ضٌاسايی هی

 بذهی شناخت

ای کِ داسای تعشیا بذّی است، تٌْا صهواًی بوِ عٌوَاى     غیشهبادلِ عولیات اص حاغلتعْذات فعلی  . 25

ضَد کِ: هی ساییبذّی ضٌا

محتمفل   ،بزای تسفویه تهدفذ   رسانی آتی دارای منافع اقتصادی یا توان خذمت منابع خزوج الف.

باضذ؛ و

باضذ. گیزی انذاسهقابل  ،ای اتکاپذیز گونه مبلغ تهدذ به . ب

تعهذ فعلی

ِ  ودار  اًزدام   تىلیدؿ  هعٌای تعْس ـعلی تِ . 26  اسدت  هوىدي ٍ  اسدت هطدرع  ای  ضدیَُ  تد

قزيك  اس است هوىيای تاعج ايزاز تسّی ضَز. تعْس ـعلی  ؼیزهثازلِ لیاتعو ذػَظ زر

 ،تدزای ٍاحدس گشارضدگز    زر ـزآيٌس اًتمال هَرَز زر لَاًیي، همزرات يا لزارزازّا الشاهات

 ضَز. ايزاز

ای قثك لاًَى، همزرات يا سايز لزارزازّدای   ؼیزهثازلِ عولیاتزارايیْا زر  ،هَارز تزذیزر  . 27

تدز   هثٌدی  تىدالیفی  ،آىضدَز ودِ تزاسداس     ّای ترص عوَهی هٌتمل هیٍاحستِ  آٍر الشام

هدسارس   ضدَز.  هدی  تعیدیي  گشارضدگز  ٍاحدستزای زارايی رْت اّساؾ ذاظ  اس استفازُ

ِ  پزٍرش ٍ آهَسشاّسايی تَسف اضراظ حالج تِ ٍسارت  ای اس ايٌگًَدِ اًتمداالت    ًوًَد

است.
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، زرياـت وٌدس  زرآهس احزاس ضزايف ضٌاذت اس هٌاتعی را پیص است هوىي گشارضگز ٍاحس . 28

ٍردَُ  ،چٌیي ضدزايكی  زر .(تزای هخال زرياـت هالیات تىلیفی اس لزارزازّای پیواًىاری)

ضَز. ضٌاسايی هی تسّی عٌَاى تِزرياـتی 

 گیری بذهی در شناخت اولیه انذازه

شای تسَیِ تعْذ فعلوی  ص بًیا بذّی بایذ بْتشیي بشآٍسد اص هبلغ هَسد عٌَاى بِضذُ  هبلغ ضٌاسایی . 22

گضاسض شی باضذ. دس تاسیخ

گزـتدِ   ًظدز  زرٍلايع ٍ رٍيسازّای ايزازوٌٌسُ تدسّی  تا  هزتثف اتْاهاتتسّی،  تزآٍرز زر . 30

ـعلی  ارسش تِتسّی  گیزی اًساسُ زر هَارزی وِ ارسش سهاًی پَل تااّویت تاضس، ضَز. هی

.زضَ یاًزام ه ،رْت تسَيِ تعْس اًتظار هَرزهثلػ 

 مالیات

کٌذ کِ سٍیذاد هطوَل هالیات اتفاق  هالیات سا صهاًی ضٌاسایی هی با هشتبط دسآهذ ،گضاسض ش ٍاحذ . 24

افتادُ باضذ ٍ هعیاسّای ضٌاخت داسایی ًیض احشاص ضذُ باضذ.

ضدَز ودِ تعزيدؿ زارايدی را احدزاس وٌدس ٍ ضٌاسايی هیسهاًی  ،هالیات اس حاغلهٌاتع  . 32

گیزی تاضس. لاتل اًساسُ ،ای اتىاپذيز ًِگَِ آى ت هٌػفاًِ ارسش

ٍاحدس گشارضدگزی ودِ تدِ      .ضدَز  زرآهس تلمی هدی  ٍ ضْززاريْاهالیات تٌْا تزای زٍلت  . 33

وٌس )هاًٌس ساسهاى اهَر هالیاتی  زٍلت يا ضْززاريْا هالیات را ٍغَل هی قزؾ اسًوايٌسگی 

وٌس. ضٌاسايی گی اس زٍلت ايٌسِ ًوتزرآهس  تايس  ،وطَر يا گوزن روَْری اسالهی ايزاى(

زّس  زٌّسُ هٌاتعی را زراذتیار زٍلت لزار هی هالیات ای است، سيزا ؼیزهثازلِ عولیاتهالیات  . 34

 هؤزيداى هالیداتی   چِ اگزًسارز.  را آىهعازل ارسش  اسايی هاتِاًتظار زرياـت  ،هماتل زراها 

 هستمین اسای هاتِ ايي ذسهاتها س، اًضَ تَسف زٍلت هٌتفع هی ضسُ ارائِ عوَهیذسهات  اس

هالیات پززاذتی ًیستٌس.
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رويذاد مشمول مالیات

تزاساس لَاًیي ٍ  رٍيسازّای هطوَل هالیات را گشارضگز ٍاحسهالیات اًَا  هتعسزی زارز.  . 35

:رٍيساز هطوَل هالیات ّستٌس اس ّايی ًوًَِ هَارز سيز زّس. همزرات تطریع هی

 زرآهس؛ تَسف هؤزی تزای هالیات تز اتهالیهطوَل وسة زرآهس  الؿ.

هالیات تَسف هؤزی قی زٍرُ تزای هالیات تدز   ذسهات هطوَل ارائِ ـزٍش واال ٍ . ب

 ُ؛زارسش اـشٍ

ذزيس يا ـزٍش واال ٍ ذسهات هطوَل هالیات قی زٍرُ تدزای هالیدات تدز وداال ٍ  . ج

 ذسهات؛

ٍ وی؛گوز هطوَل عَارؼ گوزوی تزای عَارؼ یواال ٍرٍز ٍ ذزٍد . ت

.زٍرُ ٍؾع هالیات تزای هالیات تز اهالنسپزی ضسى تاريد يا  . ث

دريافت مالیات پیش

زارايدی ٍ تدسّی    عٌَاى تِاس ٍلَ  رٍيساز هطوَل هالیات  هٌاتع هالیاتی زرياـت ضسُ پیص . 36

سيزا رٍيسازی وِ ايزازوٌٌسُ حك ًسثت تِ هالیات تاضدس   ؛ضَز زرياـت( ضٌاسايی هی )پیص

 .رخ ًسازُ ٍ هعیارّای ضٌاسايی زرآهس هالیدات احدزاس ًطدسُ اسدت     گشارضگز سٍاح تزای

زرياـتْا ًسارز. تٌداتزايي تدا سهداى ٍلدَ       تفاٍت اساسی تا سايز پیص ،زرياـت هالیات پیص

وِ رٍيساز هطوَل هالیات اتفداق   ضَز. ٌّگاهی رٍيساز هطوَل هالیات، تسّی ضٌاسايی هی

 گززز. ٌاسايی هیهس ضزرآ اـتس، تسّی واّص ياـتِ ٍ هی

مالیاتاز  گیری دارايیهای حاصل انذازه

گیدزی   اًساسُ ،زر تاريد تحػیل هٌػفاًِ ارسش تِ هالیات اس حاغلزارايیْای  ،19تٌس قثك  . 37

تدِ تْتدزيي تدزآٍرز اس رزيداى ٍرٍزی هٌداتع تدِ        هالیدات  اس حاغدل ضَز. زارايیْای  هی

گیدزی زارايیْدای    شارضگز تدزای اًدساسُ  ای گاحسّضَز. ٍ گیزی هی اًساسُ ،گشارضگز ٍاحس

زر  .استفازُ وٌٌدس  19تا الشاهات تٌس  هٌكثكّای حساتساری  رٍيِ تايس اس ،هالیات اس حاغل
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ٍ  ٍغدَل هالیدات  احتودال   تدزآٍرز ايدي زارايیْدا،   ّدای حسداتساری تدزای     رٍيِ تسٍيي

 گزـتِ ضَز. ًظز زرتايس  زارايیْای هزتَـ هٌػفاًِ ارسش

ـاغلِ سهداًی ٍردَز زاضدتِ     ،ِ تیي رٍيساز هطوَل هالیات ٍ ٍغَل هالیاتزی وهَارزر  . 38

هالیدات را   اس حاغدل تَاًٌدس زارايیْدای    تاضس، ٍاحسّای گشارضگز تردص عودَهی هدی   

آٍری هالیدات ذداظ زر    تز سَاتك روع  ّای آهاری هثتٌی هسل رٍضْايی ًظیز اس استفازُ تا

 گیزی وٌٌس. ساسُز اًای اتىاپذي گًَِ ّای گذضتِ، تِ زٍرُ

تَاًس سثة ايزاز تفاٍت تدیي   هیتزآٍرزی  غَرت تِهالیات  اس حاغلگیزی زرآهس  اًساسُ . 39

ّای گشارضدگزی   اس هؤزياى زر زٍرُ زرياـتی يا زرياـتٌیيی ضسُ ٍ هثلػ اهثلػ زرآهس ضٌاس

ٍ  زرتؽییدز   ايي تفاٍتْا تدِ عٌدَاى   تا زٍرُ گشارضگزی راری( ضَز. راتكِ زرتعس )  رزتدزآ

 ضَز. ّای لثل تسزی زازُ ًوی ضَز ٍ تِ زٍرُ هحسَب هی

 اس پدس ٍ زرآهسّای هزتَـ تا هدست سهداًی    هالیات اس حاغلزارايیْای  ،تزذی هَارز زر . 40

گیدزی ًیسدت. زر تسدیاری اس     لاتل اًساسُ ،ای اتىاپذيز گًَِ ٍلَ  رٍيساز هطوَل هالیات تِ

 یضٌاسداي  ،ٍلَ  رٍيساز هطوَل هالیدات  اس سپرُ تَاًس زر زٍ هَارز، زارايی ٍ زرآهس هی

هطدوَل  زٍرُ گشارضگزی سپزی ذَاّس ضدس تدا رٍيدساز     چٌسيي ،تزذی ضزايف زرضَز. 

 ضٌاسايی ضَز. هٌاتع لاتلهالیات تاعج ايزاز 

 انتقاالت

اسّوای  هعیکٌوذ کوِ هٌوابع اًتموالی      سا صهاًی ضٌاسایی هی اص اًتماالت دسآهذ ًاضی، گضاسض ش ٍاحذ . 14

 سایی سا احشاص کٌذ یا ایٌکِ بخطَدگی بذّی لطعی ضذُ باضذ.ت داضٌاخ

رسداًی   يا تَاى ذدسهت التػازی  اًتماالت، رزياى ٍرٍزی يا واّص رزياى ذزٍری هٌاـع . 42

اس هالیات ضاهل ووىْدای تالعدَؼ، ردزاين،     ؼیز ای تِ عولیات ؼیزهثازلِ اس حاغلآتی 

 تاضس. هی ااحسّيز ٍ، ٍ اًتماالت اس ساترطَزگی تسّی ،ّسايا
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اذتیدار ٍاحدس    زٌّسُ، هٌاتعی را زر ای است؛ سيزا ٍاحس اًتمال اًتماالت، ًَعی عولیات ؼیزهثازلِ . 43

هستمین زرياـت وٌدس.   قَر تِ را آىزّس تسٍى آًىِ هعازل ارسش تمزيثی  وٌٌسُ لزار هی زرياـت

يی هعدازل ارسش تمزيثدی   اسا هاتِوٌٌسُ تايس  اگز زر لزارزاز اًتمال تػزيح ضَز وِ ٍاحس زرياـت

ضَز تلىِ يه هثازلِ ذَاّدس   هٌاتع اًتمالی را ٍاگذار وٌس، چٌیي لزارزازی، اًتمال هحسَب ًوی

رساگاًدِ تیداى    4حساتساری ترص عوَهی ضدوارُ   تَز. ًحَُ تزذَرز تا هثازالت زر استاًسارز

ذَاّس ضس.

ٍ  اس وٌدس ضَز وِ تعزيدؿ زارايدی را احدز    ضٌاسايی هی ٌّگاهی ،اًتماالت اس حاغلهٌاتع  . 44

تزذدی ضدزايف ذداظ،     گیزی تاضس. زر اًساسُ لاتل ،ای اتىاپذيز گًَِ تِآى  هٌػفاًِ ارسش

رای ضٌاسدايی زارايدی، هثلدػ زـتدزی تدسّی       تِ گشارضگز ٍاحس ،هاًٌس ترطَزگی تسّی

زّس. را واّص هی ضسُضٌاسايی 

ِ را  اًتمداالت  اس حاغلهٌاتع  لوٌتزٌّگاهی  ،گشارضگز ٍاحس . 45 آٍرز ودِ هٌداتع تدِ     هدی  زسدت  تد

زاضدتِ تاضدس.    زٌّدسُ  اًتمدال آٍری ًسثت ِت  هٌتمل ضسُ تاضس يا ايٌىِ ازعای الشام گشارضگز ٍاحس

ًی لزارزازّای اًتمال گزچِ اهدا   ،االرزاسدت  السم قدزـیي اس اًتمال هٌاتع تزای  پیص ٍ الشاهات لاًَ

ا ِت است هوىي س ووثَز هٌاتع، عول اًتمال غَرت ًگیزز.زاليلی ه ٌت ودِ تٌْا سهداًی  ،ًتیزِ زر اًٌ

ضَز. زرآهس ضٌاسايی هی ،رزياى ٍرٍزی هٌاتع را هحتول ارسياتی وٌس ،گشارضگز ٍاحس

 را آى تدز  حداون ضدزايف   تودام  ،اًتمداالت  اس حاغلٌّگام زرياـت هٌاتع  گشارضگز ٍاحس . 46

 گیزی وٌس. تحول تسّی تػوین ل يا عسمتحو ذػَظ زروٌس تا  تحلیل هی ٍ تزشيِ

از انتقاالت گیری دارايیهای حاصل انذازه

ضدَز.   گیدزی هدی   اًساسُ ،زر تاريد تحػیل هٌػفاًِ ارسش تِ اًتماالت اس حاغلزارايیْای  . 47

ِ     ٍاحسّای گشارضگز تزای ضٌاسايی ٍ اًساسُ ّدايی هكداتك تدا     گیدزی ايدي زارايیْدا، رٍيد

قزيك  ضسُ اس زارايی تحػیلاگز  گیزًس. را تىار هیترص عوَهی استاًسارزّای حساتساری 

، زارايی حاتت هطدَْز ٍ واال ٍ هَازهَرَزی  هَارزی هاًٌس لالة زر ای، ؼیزهثازلِ عولیات
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الشاهدات اسدتاًسارزّای حسداتساری     قثدك زارايیْايی اس ايي لثیل تاضدس، تايدس زر اتتدسا    

 گیزی ضَز. حػیل اًساسُتاريد ت هٌػفاًِ ارسش تِ، هزتَـعوَهی  ترص

بخشودگی بذهی

تردص   گشارضدگز  ٍاحدس  اس يده  قلةزٌّسُ اس حك ذَز تزای ٍغَل  لزؼزر تزذی هَارز  . 48

 زٍاحس گشارضدگ  يه تِ زٍلت، ٍام اعكايی است هوىيهخال، تزای  .وٌس هیًظز  غزؾ ،عوَهی

زل هثلػ زـتدزی  هعا ذالع را ارسش ، اـشايص زرگشارضگز ٍاحسچٌیي ضزايكی،  را تثرطس. زر

است. گززيسُضسُ لثلی، تسَيِ  وٌس سيزا تسّی ضٌاسايی يی هیاضٌاس زرآهس عٌَاى تِ ،تسّی

جرايم

زرياـدت تَسدف ٍاحدسّای    يا لاتل  زرياـتی رساًی يا تَاى ذسهت هٌاـع التػازی ،رزاين . 49

َز.ض ًمؽ لَاًیي ٍ همزرات تعییي هی تا راتكِ زرلاًَى  هَرة تِترص عوَهی است وِ 

را  تعزيدؿ زارايدی   ،زريداـتٌی  وِ هثدالػ  ضَز زرآهس ضٌاسايی هی عٌَاى تِرزاين ٌّگاهی  . 50

 گشارضدگز  ٍاحدس ودِ   ٌّگداهی  گیزی تاضدس.  اًساسُ ای اتىاپذيز لاتل گًَِ تٍِ  احزاس وٌس

 تدِ ًوايٌدسگی اس زٍلدت    وٌس، رزيودِ، زرآهدس   آٍری هی ًوايٌسُ، رزاين را روع عٌَاى تِ

.ضَز هیهحسَب 

هذاياكمکها و 

اس يده ضدرع حمیمدی يدا      ًمسی ٍ ؼیزًمسی ّسايا، اًتمال زاٍقلثاًِ زارايیْایووىْا ٍ  . 51

 آى ٍردَز ًدسارز.   اس اسدتفازُ  هَرز زرضزقی است وِ هعوَال   گشارضگز ٍاحسحمَلی تِ 

ِ ووىْا ٍ ّسايا ٌّگداهی   ضدَز ودِ رزيداى     زارايدی ٍ زرآهدس ضٌاسدايی هدی     عٌدَاى  تد

، هحتودل تدَزُ ٍ   گشارضدگز  ٍاحدس آتدی تدِ زرٍى    رساًی تَاى ذسهت يا التػازی هٌاـع

گیزی تاضس. هعوَال  ووىْا ٍ ّسايا  اًساسُ ای اتىاپذيز، لاتل گًَِ تِزارايیْا  هٌػفاًِ ارسش

هطزٍـ زرياـت  غَرت تِضَز ٍلی چٌاًچِ  زرآهس ضٌاسايی هی عٌَاى تِزر سهاى زرياـت 

���� ما�ی ا��صادی ��ت �از

https://hemattaraz.ir/ 
https://www.instagram.com/hemattaraz/



 3استانذارد حسابذاري بخش عمومی شماره 

اي )مالیات و انتقاالت( عملیات غیرمبادله از حاصلدرآمذ 

911

تحمدك ضدزايف، وداّص     تٌاسة تِزز. ايي تسّی گز آى تسّی ضٌاسايی هی هماتل رضَز، ز

 ضَز. ياـتِ ٍ هعازل آى زرآهس ضٌاسايی هی

ِ  ارسش تِّسايای ؼیزًمسی  ووىْا ٍ زر سهاى ضٌاذت اٍلیِ، . 52  ،زر تداريد تحػدیل   هٌػدفاً

س رد تَسدف وارضدٌاس ٍا  ْای تاسار يدا  لیوت تزاساس هٌػفاًِ ارسشضَز.  گیزی هی اًساسُ

.زضَ ضزايف تعییي هی

ايقوث

ِ    زارايی تِ ٍاحس زرياـت لتزای اًتما هطزٍـتعْسی  ،ٍحیمِ . 53 تعزيدؿ   ،وٌٌدسُ اسدت. ٍحیمد

زٌّدسُ تدِ    زستزسی اًتمال وٌتزلوٌٌسُ لازر تِ  وٌس سيزا ٍاحس زرياـت زارايی را احزاس ًوی

آتی هَرَز زر ٍحیمِ ًیسدت. ٍاحدسّای گشارضدگز،     رساًی يا تَاى ذسهت التػازی هٌاـع

ِ  وٌٌدس. اگدز   زارايی يا زرآهس ضٌاسايی ًوی عٌَاى تِرا ٍحیمِ  الالم هَرز تدِ ٍاحدس    ٍحیمد

ّسيدِ ضٌاسدايی    ّواًٌدس  52 ٍ 51وٌٌسُ هٌتمل ضَز، هكاتك تدا الشاهدات تٌدسّای     زرياـت

زارايدی احتودالی هكداتك تدا الشاهدات       عٌدَاى  تًِیاسهٌس اـطا  است هوىيضَز. ٍحیمِ  هی

رخایش، بوذّیْای احتووالی ٍ داساییْوایتا عٌَاى  8ُ ضوار ترص عوَهیاستاًسارز حساتساری 

تاضس. احتوالی

 افشا

یا یادداضتْای تَؾیحی افطا کٌذ: هالی اساسی غَستْای بایذ هَاسد صیش سا دس هتي گضاسض ش ٍاحذ . 51

 ،جذاگانفه  طور بهای طی دوره بزای طبقات عمذه که  غیزمبادله عملیات اس حاصلدرآمذ  الف.

طان دهذ:موارد سیز را ن

 مالیات، ضامل طبقات عمذه مالیات؛ و . 9

.انتقاالت، ضامل طبقات عمذه درآمذهای انتقالی . 2

ای؛ درآمذهای غیزمبادله با مزتبطمطالبات  . ب

 ؛داراییدای انتقالی با مزتبطبذهیدای  . پ
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؛آندا اس استفادهانتقالی مطزوط و ضزایط داراییدای  . ت

 ای؛ و غیزمبادله عملیات به مزبوطدای افتدری پیص . ث

 بخطوده ضذه. دایبذهی . ج

بایذ هَاسد صیش سا دس یادداضتْای تَؾیحی افطا کٌذ: گضاسض ش ٍاحذ .55

ای؛ غیزمبادله عملیاتاس  های حسابذاری ضناسایی درآمذ حاصل رویه الف.

های بقفات عمفذه درآمفذ   منابع بزای طمنصفانه جزیان ورودی  گیزی ارسش مبنای انذاسه . ب

و ای؛ غیزمبادله

.بزاساس ماهیت جذاگانه طور بهو هذایا  کمکدا . پ

 تاريخ اجرا

اٍل فوشٍسدیي   هالی کِ دٍسُ هالی آًْوا اص تواسیخ   کلیِ غَستْای هَسد دسالضاهات ایي استاًذاسد  .56

االهشاست. ضَد، الصم ٍ بعذ اص آى ضشٍع هی  4221
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911

فهرست منذرجات

بنذ  شماره

 1 – 19ای اس عولیات ؼیزهثازلِ گیزی ٍ اـطای زرآهس حاغل سُضٌاذت، اًسا

 1 – 13هالیات

2 – 5 هالیات تززرآهس اضراظ حمَلی ٍ هطاؼل -

 6هالیات تززرآهس اضراظ حمیمی -

 7 – 8هالیات تززرآهس اهالن -

9 - 11هالیات تز ارسش اـشٍزُ -

12 هالیات تز ارث -

13 هالیات اتفالی -

 14 رؼ گوزویعَا

 15ووه تالعَؼ ـالس ضزـ

 16ووه تالعَؼ هطزٍـ

 17ترطَزگی تسّی

 18 رزاين

 19ّسايای ؼیزًمسی
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 ت(اي )مالیات و انتقاال عملیات غیرمبادله از حاصلدرآمذ 

 بکارگیري رهنمودپیوست : 

911 

 تاضس. اس استاًسارز ًوی ضسُ است ٍ ترطی ِت وارتزز استاًسارز تسٍيي ايي رٌّوَز تزای ووه

 ای از عملیات غیرمبادله گیری و افشای درآمذ حاصل شناخت، انذازه

 الیاتم

زٍلت )ٍاحس گشارضگز( اساسا  تايس زر ّواى زٍرُ گشارضگزی وِ رٍيساز هطوَل هالیدات رخ   . 1

ضَز، زارايیْا ٍ  ای وِ زرآهس هطوَل هالیات تَسف هؤزياى وسة هی زّس، يعٌی ّواى زٍرُ هی

تا هالیات تززرآهس را تزهثٌای سَز وسة ضسُ تَسف آًْا قی زٍرُ گشارضدگزی،   زرآهس هزتثف

تز ايدي زارايیْدا ٍ    گیزی ًوَز، ضٌاسايی وٌس. عالٍُ قَر لاتل اتىا اًساسُ هیشاًی وِ تتَاى تِ تا

ّای لثل وِ زر زٍرُ گشارضدگزی رداری    تا هالیات تززرآهس وسة ضسُ زر زٍرُ زرآهس هزتثف

ودِ   آًزدا  تعییي ٍ هعیارّای ضٌاذت آًْا احزاس گززيسُ است، ًیش تايس ضٌاسايی ضَز. لیىي اس

گیزی تزذی اس زرآهسّای هالیاتی را تا تاريد تْیِ گشارضْای  ن ازاری هَرَز اهىاى اًساسُسیست

گًَدِ زرآهدسّای هالیداتی زر     گیزی ٍ اـطدای ايدي   وٌس، هثٌای ضٌاذت، اًساسُ هالی ـزاّن ًوی

 سيز ارائِ ضسُ است. 13تا  2تٌسّای 

 اشخاص حقوقی و مشاغل درآمذ برمالیات 

 4هالی ذَز را حدساوخز تدا    ثاى هطاؼل هىلفٌس اظْارًاهِ ٍ غَرتْایاضراظ حمَلی ٍ غاح . 2

پاياى سال هالیاتی )زٍرُ گشارضگزی( تِ ازارُ اهَر هالیاتی تسلین ٍ هالیات هتعلك را  اس هاُ پس

تدِ ضٌاسدايی زارايدی ٍ زرآهدس      گشارضگز( زر ايي هزحلِ لازر زٍلت )ٍاحدس 9پززاذت وٌٌس.

 چٌیي هؤزياًی ذَاّس تَز.اس هالیات ذَز اتزاسی  حاغل

زرآهدس را حدساوخز ظدزؾ     ّای هؤزياى هالیدات تدز   ازارات اهَر هالیاتی هىلفٌس اظْارًاهِ . 3

سال اس تاريد اًمؿای هْلت همزر تزای ارائِ اظْارًاهِ، رسدیسگی ٍ تدزي تطدریع     يه

الدذوز، تدزي تطدریع زرآهدس      سال ـَق اس اًمؿای يه هاُ پس 3هالیات را غازر ٍ تا 

غَرتی وِ هؤزی ظزؾ سی رٍس اس تاريد اتدالغ تدزي    َر را تِ هؤزی اتالغ وٌٌس. زرهذو

                                                      
 ق.م.م 110. هازُ 1

���� ما�ی ا��صادی ��ت �از

https://hemattaraz.ir/ 
https://www.instagram.com/hemattaraz/



 3عمومی شماره  استانذارد حسابذاري بخش

اي )مالیات و انتقاالت( از عملیات غیرمبادله درآمذ حاصل

 پیوست: رهنمود بکارگیري 

911

تِ آى وتثا  اعالم وٌس يا هالیات هَرز هكالثدِ را تدِ    تطریع هالیات، لثَلی ذَز را ًسثت

را تسّس يا اذتالؾ هَرَز تیي ذَز ٍ  هأذذ تزي تطریع، پززاذت يا تزتیة پززاذت آى

ًوايس، ٍ يا ايٌىِ ظزؾ سی رٍس وتثا  اعتدزاؼ ًٌوايدس ٍ يدا زر     ازارٓ اهَر هالیاتی را رـع

ضدسُ زر تدزي    هْلت همزر لاًًَی تِ ازارٓ اهَر هالیاتی هزتَـ هزارعِ ًىٌس، زرآهس تعییي

ؾوٌا  چٌاًچِ تزي تطریع هالیات زر هْلدت لداًًَی تدِ     9تطریع هالیات لكعی است.

ضدسُ تفداٍت هالیدات     هَارز يداز  زر هؤزی اتالغ ًطَز، هالیات اتزاسی هؤزی لكعی است.

 ضَز. عٌَاى زرآهس هالیات ضٌاسايی هی لكعی ضسُ ٍ اتزاسی هؤزی تِ

تِ تزي تطریع هالیات اعتزاؼ وٌس يا زر حىدن   غَرتی وِ هؤزی قثك لاًَى ًسثت زر . 4

. هدؤزی  1گززز هعتزؼ ضٌاذتِ ضَز تزای رسیسگی تِ ّیأت حل اذتالؾ هالیاتی اررا  هی

تَاًٌس ظزؾ يه هاُ اس تاريد اتالغ رأی لكعی ّیأت حل اذدتالؾ   َر هالیاتی هیيا ازارُ اه

استٌاز عسم رعايت لَاًیي ٍ همزرات هَؾَعِ يا ًمع رسیسگی، تا اعالم زاليل  هالیاتی، تِ

واـی تِ ضَرای عالی هالیاتی ضىايت ٍ ًمؽ رأی ٍ تزسيس رسیسگی را زرذَاست وٌٌس. 

ـ   الیاتی زرلذا ضٌاسايی زارايی ٍ زرآهس ه تدِ غدسٍر تدزي لكعدی      چٌیي ضدزايكی هٌدَ

تاضس. پذيزش هؤزی ٍ ازارُ هالیاتی هی هَرز

غَرت عسم ارائِ اظْارًاهدِ هالیداتی پدٌذ     هْلت رسیسگی تِ هالیات اضراظ حمَلی زر . 5

ضَز.  الزأس تعییي هی قزيك علی سال است وِ زر ايي حالت زرآهس هطوَل هالیات آًْا اس

ايٌىدِ ظدزؾ    ذ سال هذوَر هالیات هتعلك لاتل هكالثِ ًرَاّس تَز، هگزاس گذضتي پٌ پس

ايي هست ٍاحس هالیاتی زرآهس هؤزی را تعییي ًوَزُ ٍ تزي تطریع هالیدات را غدازر ٍ   

اس اًمؿای پٌذ سال هذوَر تزي تطریع هالیات را تدِ هدؤزی    حساوخز ظزؾ سِ هاُ پس

ضَز. ضٌاسايی هی 4ٍ  3تٌس  غَرت زرآهس قثك رٌّوَزّای ايي زر اتالغ ًوايس.

 ق.م.م  239. هازُ 2

ق.م.م 243ٍ  239. هازُ 3
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مالیات بردرآمذ اشخاص حقیقی

اًس، هالیات را قثك همدزرات   وٌٌسگاى حمَق ٌّگام ّز پززاذت يا ترػیع آى هىلؿ پززاذت . 6

رٍس ؾددوي تسددلین ـْزسددت هتؿددوي ًددام ٍ ًطدداًی   لدداًَى هحاسددثِ، وسددز ٍ ظددزؾ سددی

هحل پززاذت وٌٌس. تٌاتزايي زارايیْدا   وٌٌسگاى حمَق ٍ هیشاى آى، تِ ازارُ اهَر هالیاتی زرياـت

ضَز. تا هالیات حمَق زر زٍرُ ٍلَ  رٍيساز هطوَل هالیات ضٌاسايی هی ٍ زرآهس هزتثف

مالیات بردرآمذ امالک

تِ اهدالن ٍالدع زر    اس ٍاگذاری حمَق ذَز ًسثت زرآهس اضراظ حمیمی يا حمَلی، ًاضی .7

یاتْای هستمین هطوَل هالیات تززرآهس اهدالن  اس وسز هعاـیتْای همزر زر لاًَى هال ايزاى پس

اًتمال اهالن است. ٍ هالیات هذوَر ضاهل هالیات تززرآهس ارارُ ٍ هالیات ًمل 9تاضس. هی

ضدَز.   اًتمال لكعی اهالن ٍ حك ٍاگذاری هحل زر تاريد اًتمال پززاذت هی ٍ هالیات ًمل . 8

هَرز حدك   اهِ هالیاتی ذَز را زراًس اظْارً هىلؿ 1هؤزياى هطوَل هالیات تززرآهس اهالن

اس اًزام هعاهلِ ٍ زر سايز هَارز تدا آذدز تیزهداُ     رٍس پس  ٍاگذاری هحل، تٌظین ٍ تا سی

تِ ازارُ اهَر هالیاتی هحل ٍلَ  هله ارائدِ ٍ هالیدات    اًؿوام هسارن هزتَـ سال تعس تِ

الن زر تداريد  اس هالیات تدز اهد   س. لذا زرآهس حاغلٌهتعلك را قثك همزرات پززاذت ًواي

غدَرت عدسم ارائدِ     گیدزی ٍ ضٌاسدايی اسدت. زر    اًدساسُ  اًتمال يا تسلین اظْارًاهِ لاتل

اظْارًاهِ ٍ يا ٍرَز ّزگًَِ اذتالؾ تیي هؤزی ٍ ازارُ اهدَر هالیداتی، ضٌاسدايی زرآهدس     

تاضس. تِ قی هزاحل لاًًَی ٍ غسٍر تزي لكعی هی هالیاتی هٌَـ

مالیات بر ارزش افسوده

ى هالیاتی هطوَل لاًَى هالیات تز ارسش اـشٍزُ هىلفٌس، هالیات هَؾَ  ايي لاًَى را هؤزيا . 9

قزؾ زيگز هعاهلِ ٍغَل ٍ اظْارًاهِ ّز زٍرُ هالیاتی را حساوخز  زر تاريد تعلك هالیات اس

ق.م.م 52. هازُ 1

ق.م.م 80. هازُ 2
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ضدسُ ٍ   ظزؾ پاًشزُ رٍس اس تاريد اًمؿای آى زٍرُ، تا هٌظَر ًوَزى هالیاتْدای پززاذدت  

چٌیي ضزايكی  . زر9ُ اهَر هالیاتی تسلین ٍ هالیات هتعلمِ را ٍاريش ًوايٌسلاتل وسز، تِ ازار

 ضَز. تا هالیات هشتَر زر زٍرُ ٍلَ  رٍيساز هطوَل هالیات ضٌاسايی هی زرآهس هزتثف

عسم ارائِ اظْارًاهِ ٍ يا عسم ارائِ اسٌاز ٍ هسارن زرذَاستی رْدت اًزدام رسدیسگیْای     . 10

ی تَسف هؤزياى هالیاتی، هَرة تعلك ردزاين همدزر زر لداًَى    السم تِ ساسهاى اهَر هالیات

.1الزأس ذَاّس ضس غَرت علی تِ هذوَر ٍ تعییي هالیات هتعلك

تَاًس ظزؾ تیست رٍس اعتزاؼ وتثی ذَز را تزای  غَرتی وِ هؤزی هعتزؼ تاضس، هی زر . 11

ٍ  گدززز  غَرت رـدع اذدتالؾ هالیدات لكعدی تلمدی هدی       رـع اذتالؾ تسلین ًوايس. زر

ضدَز.   غَرت، هَؾَ  رْت رسیسگی تِ ّیأت حل اذتالؾ هالیاتی احالِ هی ايي ؼیز زر

تِ قی هزاحل لاًًَی ٍ غسٍر تزي لكعدی   ذػَظ هٌَـ ايي ضٌاسايی زرآهس هالیاتی زر

.1تاضس هالیات هی

مالیات بر ارث

ش هالیدات تدز   تِ زرياـت گَاّی ٍاريد  ٍراث تزای تمسین هاتزن ٍ اًتمال اهَال هتَـی، ًیاس . 12

ارث زارًس. ايي گَاّی پس اس تطىیل پزًٍسُ هالیاتی، ارائِ اظْارًاهِ ٍ پززاذدت هالیدات   

ضَز. تٌداتزايي زرآهدس هدزتثف تدا      تَسف ازارُ اهَر هالیاتی هحل سىًَت هتَـی غازر هی

هالیات تز ارث زر سهاى تسلین اظْارًاهِ لاتل ضٌاسايی است.

مالیات اتفاقی

هَرز زرآهسّای ساالًِ تدا   اًس زر ّز سال اظْارًاهِ هالیاتی را زر اتفالی هىلؿ غاحثاى زرآهس .13

آذز ارزيثْطت هاُ سال تعس ٍ زر سايز هَارز ظزؾ سی رٍس اس تاريد تحػیل زرآهس يا تعلدك  

لاًَى هالیات تز ارسش اـشٍزُ 21. هازُ 1

لاًَى هالیات تز ارسش اـشٍزُ 26. هازُ 2

اـشٍزُ لاًَى هالیات تز ارسش 29. هازُ 3
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غَرتی ودِ هعاهلدِ زر    هٌاـع تِ ازارُ اهَر هالیاتی هزتَـ ارائِ ٍ هالیات هتعلك را تپززاسًس. زر

ضدَز.   ز رسوی اًزام ٍ هالیات ٍغَل ضسُ تاضس، تىلیؿ ارائِ اظْارًاهِ سدالف هدی  زـاتز اسٌا

تٌاتزايي زرآهس هزتثف تا هالیات تز زرآهس اتفالی زر سهاى تسدلین اظْارًاهدِ يدا سهداى ٍغدَل      

 هالیات تَسف زـاتز اسٌاز رسوی، لاتل ضٌاسايی است.

عوارض گمركی

ز لكعی رش زر هَارزی وِ زر آئدیي ًاهدِ گوزودی    اًزام تطزيفات گوزوی اعن اس لكعی ٍ ؼی .14

ودِ تدِ ّودزاُ سدايز تطدزيفات       9تاضس تِ تسلین اظْارًاهِ تِ گوزن هی ضَز، هٌَـ تعییي هی

ضَز ٍ لثل اس آى ًثايس وااليی ترلیِ يا تدارگیزی يدا اس    گوزوی زر اٍلیي گوزن هزاس اًزام هی

تَـ تِ عَارؼ گوزوی تِ هحدؽ زرياـدت   ايي زرآهس هز گاُ ذارد ضَز. تٌاتز ّا ٍ لٌگز اسىلِ

ـ  ًاهِ لاتل ضٌاسايی است ٍ زر اظْار ِ   هَارز اذتالؾ، ضٌاسايی زرآهس هزتدَ التفداٍت،   تدِ هاتد

تاضس. تِ قی هزاحل لاًًَی ٍ لكعیت هَؾَ  هی هطزٍـ

كمک بالعوض فاقذ شرط

یدیي ًطدسُگًَِ ضزقی تز ًحَُ هػدزؾ آى تع  ضسُ تِ يه ٍاحس گشارضگز وِ ّیچ ووه اّسا .15

ِ  عٌَاى زرآهس ضٌاسايی هی است، هعوَال  زر سهاى ٍغَل تِ قدَر هخدال زٍلدت هثلدػ      ضَز. تد

وٌدس.   هیلیارز ريال تِ يه ضْززاری زر هٌاقك ـمیز وطَر ووده تالعدَؼ پززاذدت هدی     زُ

 ِ ّدای ارتوداعی هتعدسزی     ضْززاری )ٍاحس گشارضگز( قثك اساسٌاهِ ذَز هلشم تِ ارائِ تزًاهد

وه زٍلت، هٌاتع واـی رْت ارزای آًْدا را زر اذتیدار ًدسارز. ّدیچ گًَدِ      است وِ تسٍى و

ضزقی تز ًحَُ هػزؾ زارايی هشتَر تعییي ًطسُ است. چٌیي ووىی زر سهاى ٍغَل يا سهداًی  

ضَز. عٌَاى زرآهس ضٌاسايی هی وِ لاتلیت ٍغَل آى هحزس ضس، تِ

1350لاًَى اهَر گوزوی هػَب  20. هازُ 1
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كمک بالعوض مشروط

تدِ ايفدای تعْدسات ًظیدز      وٌس هطزٍـ زرياـت هی تزذی اس ووىْايی وِ يه ٍاحس گشارضگز .16

گًَِ ووىْا  تاضس. ايي اًزام ذسهات هطرع يا ذزيس زارايیْای ذاغی تزای ارائِ ذسهات هی

ِ   زر سهاى زرياـت اس يه قزؾ تِ عٌدَاى تدسّی ضٌاسدايی     عٌَاى زارايی ٍ اس قزؾ زيگدز تد

ٍاحس گشارضدگز رْدت ارتمدا ٍ    اذتیار  هیلیارز ريال زر 10ضًَس. تزای هخال ووىی هعازل  هی

ضدزح   ًاهِ ًحَُ هػزؾ تِ گیزز. زر هَاـمت ای لزار هی ّای حول ٍ ًمل رازُ ًگْساضت سیستن

سيز لیس ضسُ است:

40 آّي ـعلی؛ ساسی ذف راُ زرغس تزای هسرى

40 ُآّي رسيس؛ ٍ زرغس تزای احساث ذف را

20 .َزرغس تزای تعویزات ٍ ذزيس لىَهَتی

غدَرت تايدس    ؼیز ايي ووه اّسايی تايس تِ ضزح ـَق تِ هػزؾ تزسس، زر ًاهِ، قثك هَاـمت

علت ضزـ تاسگطت تايس زر سهداى زرياـدت    زٌّسُ تاسگززاًسُ ضَز. ٍاحس گشارضگز تِ تِ اًتمال

تز ضٌاسايی زارايی، يه تسّی ًیش ضٌاسايی ًوايس. زر زٍرُ هػدزؾ اعتثدارات ٍ    ووه، عالٍُ

اهِ، ٍاحس گشارضگز تسّی ذَز را واّص ٍ زرآهس ضٌاسدايی  ً احزاس ضزايف هٌسرد زر هَاـمت

 وٌس. هی

بخشودگی بذهی

هیلیددارز ريددال رْددت ًگْددساری تٌاّددای تدداريری تددِ سدداسهاى هیددزاث  20يًَسددىَ هثلددػ  .17

وٌس. پس اس هدستی تدسّی ٍاحدس گشارضدگز      هست اعكا هی گشارضگز( ٍام تلٌس ٍاحدس )  ـزٌّگی

ٍلت قی اتالؼی تِ اًؿوام هسارن السم، ساسهاى هیدزاث  ضَز. ز تسٍى ّیچ ضزقی ترطَزُ هی

ساسز. ٌّگاهی وِ اتالغ وتثی تِ ّوزاُ هسدتٌسات   ـزٌّگی را اس ترطَزگی تسّی ذَز هكلع هی

السم زرياـت ضس، ٍاحس گشارضگز تسّی هزتثف تا ٍام را اس حساتْای ذَز حذؾ ٍ هعدازل آى  

س.وٌ زرآهس زر غَرتْای هالی ّواى زٍرُ ضٌاسايی هی
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جرايم

18.   ِ  5زلیدل ترلدؿ زر عولیدات سداذتواًی هحىدَم تدِ پززاذدت         يه ضزوت سداذتواًی تد

ريال رزيوِ ضسُ است. ضزوت تِ ايي حىن اعتزاؼ ًىززُ اسدت ٍ آهدازگی ذدَز را     هیلیارز

تزای پززاذت اعالم ًوَزُ است. ضْززاری تايس هثلػ رزيوِ را زر سهاى غدسٍر حىدن لكعدی    

ی وٌس.عٌَاى زرآهس ضٌاساي تِ

هذايای غیر نقذی

رسداًس.   ًاهِ ّوىاری تا ـسراسیَى ـَتثال ايزاى)ٍاحس گشارضگز( تِ اهؿا هدی  ـیفا يه هَاـمت .19

تايست ترطی اس تزْیشات ٍرسضدی ـسراسدیَى ـَتثدال ايدزاى را      ًاهِ ـیفا هی قثك ايي هَاـمت

 14اسدت. زر   للدن تزْیدشات را تعْدس ًودَزُ     1000تداهیي   1390تاهیي وٌس. ـیفا قی سدال  

للن، ول  1000للن تزْیشات تِ ـسراسیَى تحَيل ضسُ است. تٌاتزايي تا اًتمال  1000ـزٍرزيي 

ايي اسداس، ـسراسدیَى ـَتثدال زرآهدس ٍ زارايدی       گززز. تز تعْس ـیفا تسَيِ ضسُ هحسَب هی

مدال آى  وِ لاتلیدت اًت  سهاى اًتمال يا سهاًی ًمسی زرياـتی را تِ ارسش هٌػفاًِ تزْیشات زر ؼیز

وٌس. گیزی هی هحزس تاضس، ضٌاسايی ٍ اًساسُ
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