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 مقذمٍ

است. تزاساا  اياي    تاهیي هالیّذف ايي استاًذارد تجَيش ًحَُ ػول حساتذاری هخارج  . 1

تاِ   ،ضاَد  سايی هیػوَهاً تالفاغلِ تِ ػٌَاى ّشيٌِ دٍرُ ضٌا تاهیي هالیاستاًذارد، هخارج 

تِ تحػیل، ساخت يا تَلیذ يا  دارايای    اًتساباستثٌای هَاردی کِ تِ عَر هستقین قاتل 

 ضَد. کِ تِ حساب آى دارايی هٌظَر هیٍاجذ ضزايظ است 

 دامىٍ کاربرد

 تکاض گطفتٍ شًز. تامیه مالیایه استاوساضز تایس تطای حساتساضی مراضج  . 2

 تعاريف

 ه استاوساضز تا معاوی مشرص ظیط تکاض ضفتٍ است :اصغالحات شیل زض ای . 3

  سًز تضمیه شسٌ، کاضمعز ي ساایط مرااض ی کاٍ ياحاس      اظ است: عثاضت تامیه مالیمراضج

 شًز. متحمل می تامیه مالیگعاضشگط تطای 

  ساظی آن  ُات اساتدازٌ ماًضز اوت ااض یاا       است کٍ آمازٌ زاضایی يا س شطایظ: یک زاضایی

 کشس. ازی عًل میفطيش العاماً مست ظی

 تامیه مالیمخارج 

 ضاهل هَارد سيز تاضذ: است هوکي تاهیي هالیهخارج  . 4

 هذت ٍ تلٌذهذت. سَد تضویي ضذُ، کارهشد ٍ جزاين ديزکزد تسْیالت هالی کَتاُ الف.

توثز اساٌاد تضاویٌی    حق ثثت ٍ حق قثیل اسهخارج جٌثی تسْیالت هالی دريافتی  . ب

 دادّای هزتَط. ارتا قز راتغِ درٍاگذاری 

تولی  ٍ خزيذ اقساعی کِ  ضزط تِقزاردادّای اجارُ  تِ هزتَط تاهیي هالیهخارج  . ج

 ضَد. تزاسا  استاًذاردّای حساتذاری هزتَط ضٌاسايی هی

ارسی  هاالی  ضاذُ ٍ کاارهشد تساْیالت    سَد تضاویي  تِ هزتَطتفاٍت تسؼیز ارس  . ت

 ضزايظ. تِ دارايی ٍاجذ اًتساب قاتل
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 شرايط ياجذدارايی 

ّا، پلْا  آالت تَلیذی، ساختواًْای اداری، تیوارستاًْا، دارايیْای سيزتٌايی هاًٌذ جادُ هاضیي . 5

ٍ تأسیسات تَلیذ اًزصی ٍ ًیش هَجَديْايی کِ رساًذى آًْا تِ ٍضؼیت آهادُ تزای فزٍش 

اس دارايی  ّايی ای است، ًوًَِ هالحظِ قاتلهستلشم غزف دٍرُ سهاًی  ،ًظز هَرد استفادُيا 

هؼواَ  در يا  دٍرُ    عَر تِکِ  یگذاريْا ٍ دارايیْاي تاضذ. سايز سزهايِ ضزايظ هی ٍاجذ

ِ کاِ   یضزايظ ًیستٌذ. دارايیْاي ضَد دارايی ٍاجذ سهاًی کَتاُ تَلیذ يا ايجاد هی  ٌّگاام  تا

ضازايظ   دارايای ٍاجاذ   ػٌَاى تِيا فزٍش، آهادُ است ًیش  ًظز هَردتحػیل تزای استفادُ 

 ضَد. ًوی تلقی

 مالی تأمیهشىاخت مخارج 

استثٌای هَاردی کِ  ّشيٌِ ضٌاسايی ضَد تِ ػٌَاى تِتايذ در دٍرُ ٍقَع  تاهیي هالیهخارج  . 6

 ضَد. دارايی هٌظَر هی ضذُ توام تْایتِ  7تزاسا  تٌذ 

تِ تحػیل، ساخت يا تَلیذ يا    اًتساب قاتلکِ هستقیواً  تاهیي هالیآى تخص اس هخارج  . 7

دارايی هحساَب ضاَد.    ضذُ توام تْایاس  تخطی ػٌَاى تِضزايظ است تايذ  ايی ٍاجذدار

دارايی، تايذ عثق ايي اساتاًذارد   ضذُ توام تْایقاتل احتساب در  تاهیي هالیهثلغ هخارج 

 تؼییي ضَد.

دارايای اسات کاِ دارای     ضذُ توام تْایغَرتی قاتل احتساب در  در تاهیي هالیهخارج  . 8

ِ تَدُ ٍ  گشارضگز ٍاحاذدی آتی يا خذهات تالقَُ تزای اقتػا هٌافغ ِ  تا ای اتکاپاذيز   گًَا

 گیزی تاضذ. اًذاسُ قاتل

 شذٌ دارايی تمام قابل احتساب در بهاي تامیه مالیمخارج 

تِ تحػیل، سااخت ياا تَلیاذ يا  دارايای       اًتساب قاتلکِ هستقیواً  تاهیي هالیهخارج  . 9

ػذم تحػایل، سااخت ياا     غَرت دری است کِ ضزايظ است، آى دستِ اس هخارج ٍاجذ

هطخػااً   گشارضاگز  ٍاحااذ  ضاذ. نٌاًهاِ يا     تَلیذ آى دارايی، تايذ اس آى اجتٌاب های 
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ِ  اقذامضزايظ خاظ،  تحػیل ي  دارايی ٍاجذ هٌظَر تِ تساْیالت هاالی کٌاذ،    اخاذ   تا

تاَاى   راحتی هی ضزايظ هزتَط است، تِ را کِ هستقیواً تِ دارايی ٍاجذ هخارج تاهیي هالی

 تطخیع داد.

هوکي است تطخیع راتغِ هستقین تیي تسْیالت هالی خاظ ٍ ي  دارايی ٍاجذ ضازايظ   . 12

ٍ ّوهٌیي تؼییي تسْیالت هالی قاتل اجتٌاب )در غَرت ػذم تحػایل دارايایم هطاکل    

ِ ٍاحذ گشارضاگز   تاهیي هالیتاضذ. تزای هثا ، نٌاًهِ  هتوزکاش اًجاام ضاَد     غاَرت  تا

کاِ هساتقیواً    تااهیي هاالی  يذ. در نٌیي ضزايغی، تؼییي هثلغ هخارج آ هطکل پیص هی ايي

اسات هطاکل ٍ اػواا  قضااٍت ضازٍری       ضزايظ ٍاجذتِ تحػیل دارايی  اًتساب قاتل

 ضَد. هی

گاطزز،   شطایظ اذص می تحصیل یک زاضایی يا س مى ًض تٍزض مًاضزی کٍ تسُیالت مالی مشرصاً  . 11

آن زاضایی تایس شاامل مرااضج ياقعای     شسٌ تمام تُایزض  قاتل احتساب تامیه مالیمثلغ مراضج 

 اظ حاصال گصاضی مًقت ي ًٌ  سطمایٍ اظ حاصلتسُیالت عی زيضٌ پس اظ کسط َطگًوٍ زضآمس 

 تسُیالت مالی زضیافتی تاشس.

تا ي   ارتثاط در، ٍجَّی را تاهیي هالیٍاحذ گشارضگز هوکي است تزاسا  قزاردادّای  . 12

ريافت کٌذ ٍ قثل اس هػزف توام يا تخطی اس ايي ٍجَُ تزای دارايی ضزايظ د دارايی ٍاجذ

ِ نٌیي ضزايغی، اغلة ايي ٍجاَُ   ضَد. در تاهیي هالی، هتحول هخارج ًظز هَرد  عاَر  تا

گازدد. تازای    گذاری هی کِ تزای دارايی ٍاجذ ضزايظ هػزف ضَد، سزهايِ هَقت تا سهاًی

 اس حاغال دارايی، درآهاذ   ضذُ توام تْایقاتل احتساب در  تاهیي هالیتؼییي هثلغ هخارج 

 ضَد. ، کسز هیضذُ تحول تاهیي هالیگذاری هَقت ايي ٍجَُ اس هثلغ هخارج  سزهايِ

متمطکع اوجام شًز ي ترشی اظ ي ًٌ مطتًط  ُات   صًضت تٍياحس گعاضشگط  تامیه مالیچىاوچٍ  . 13

تال احتسااب زض   قا تاامیه ماالی  تحصیل یک زاضایی يا س شطایظ تاٍ مصاطب تطساس، مرااضج     

 ُت آن زاضایی،  شسٌ اوجاممراضج  تٍ وسثتزاضایی ضا تایس تا اعمال وطخ  صب  شسٌ تمام تُای

تطای تساُیالت   تامیه مالیتایس تطاتط تا میاوگیه مًظين مراضج  و ط مًضزتعییه کطز. وطخ  صب 
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شطایظ  ی يا ستحصیل یک زاضای مى ًض تٍاستثىای تسُیالتی تاشس کٍ مشرصاً  مالی عی زيضٌ، تٍ

ٌ  تماام  تُاای کٍ عی زيضٌ تٍ  تامیه مالیاذص گطزیسٌ است. مثلغ مراضج  زاضایای مى اًض    شاس

 عی آن زيضٌ تیشتط تاشس. شسٌ تحمل تامیه مالیشًز وثایس اظ مثلغ مراضج  می

تاَاى تاِ    ٍاحاذ گشارضاگز را های    تسْیالت هالیتِ  اًتساب قاتل تاهیي هالیتٌْا هخارج  . 14

 گشارضاگز  ٍاحااذ کاِ يا     دارايیْای آى ٍاحذ هٌظَر ًوَد. در ضزايغی ُضذ توام تْای

يا غزفاً تا  تاهیي هالیکٌذ کِ تذٍى تخػیع هخارج  هی تسْیالتی را دريافت ،کٌٌذُ کٌتز 

کٌتاز  اًتقاا     تحات  گشارضاگز  ٍاحااذ تخػیع تخطی اس آى هخارج، ايي ٍجَُ را تِ 

هتحوال   ٌتاز  ک تحت گشارضگز ٍاحاذرا کِ  تاهیي هالیهخارج  تخص اس دّذ، تٌْا آى هی

 ضَد. ضزايظ آى ٍاحذ هٌظَر هی ْای ٍاجذدارايی ضذُ توام تْایضذُ است، تِ 

را تاا احتسااب    تااهیي هاالی   اس حاغال هٌاتغ  ،کٌٌذُ کٌتز  گشارضگز ٍاحاذ نٌاًهِ ي  . 15

 ضاگز گشار ٍاحااذ خَد اًتقا  دّذ،  کٌتز تحت  گشارضگز ٍاحاذ اس هخارج آى تِ تخطی

را کاِ خاَد هتحوال ضاذُ اسات تاِ        تااهیي هاالی  آى تخاص اس هخاارج    ،کٌتز تحت 

کٌاذ. در اياي ضازايظ گازٍُ گشارضاگز       هیضزايظ هٌظَر  دارايیْای ٍاجذ ضذُ توام تْای

دارايیْاای   ضاذُ  تواام  تْاای را تاِ   تااهیي هاالی  تَاًذ کل هثلغ هخاارج   غَرتی هی در

یقی هٌاسة جْت حذف هخارجی کِ تَسظ ضزايظ خَد هٌظَر کٌذ کِ تؼذيالت تلف ٍاجذ

 دارايی هٌظَر ضذُ است، اًجام ضَد. حساب تِ کٌتز تحت  گشارضگز ٍاحاذ

، درًظاز گازفتي کلیاِ    تاهیي هاالی در تزخی هَارد، تزای هحاسثِ هیاًگیي هَسٍى هخارج  . 16

 هٌاسة است. ٌتز ک کٌٌذُ ٍ تحت کٌتز  گشارضگز ٍاحاذتسْیالت هالی دريافتی 

 بلغ دفتري وسبت بٍ مبلغ بازيافتىی دارايی ياجذ شرايط مازاد م

ضزايظ تیطتز اس هثلغ  دارايی ٍاجذ اًتظار هَردًْايی  ضذُ توام تْاینٌاًهِ هثلغ دفتزی يا  . 17

 5ضاوارُ   ػوَهی تخصتاسيافتٌی آى تاضذ، هثلغ دفتزی عثق الشاهات استاًذارد حساتذاری 

ياتذ. در ضزايغی خاظ، عثق الشاهات استاًذارد  هی ، کاّصزاضاییُای ثاتت مشًُز ػٌَاى تا

 ضَد. هذکَر هثلغ کاّص هجذداً تزگطت دادُ هی
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 در بهاي تمام شذٌ دارايی تامیه مالیزمان شريع احتساب مخارج 

 زاضایی يا س شطایظ تایس ظماوی شطيع شًز کٍ: شسٌ تمام تُایزض  تامیه مالیاحتساب مراضج  . 11

 اوجام تاشس؛ حال زضایی مطتًط مراض ی تطای زاض الف .

 يقًع تاشس؛ ي حال زض تامیه مالیمراضج  . ب

ساظی زاضایی مطتاًط  ُات اساتدازٌ ماًضزو ط یاا فاطيش        فعالیتُای الظم تطای آمازٌ . ج

  طیان تاشس. زض

قاتل احتسااب   تاهیي هالیضزايظ کِ در تؼییي هثلغ هخارج  دارايی ٍاجذ تِ هزتَطهخارج  . 19

گیزد، تٌْا ضاهل آى دستِ اس هخارجی اسات کاِ    دارايی هذًظز قزار هی ضذُ متوا تْایدر 

تااهیي  ، اًتقا  سايز دارايیْا يا تقثل تذّیْای هتضاوي هخاارج   ًقذ ٍجًِتیجِ پزداخت  در

ضزايظ عی دٍرُ )ضااهل   ، ايجاد ضذُ است. هیاًگیي هَسٍى هثلغ دفتزی دارايی ٍاجذهالی

آى دارايی هٌظاَر ضاذُ اساتم     ضذُ توام تْایقثالً تِ کِ  تاهیي هالیآى تخص اس هخارج 

 تااهیي هاالی  هؼوَالً تقزيثی هٌغقی اس هخارجی است کِ در آى دٍرُ تزای هحاسثِ هخارج 

 رٍد. قاتل احتساب در تْای توام ضذُ دارايی تکار هی

ذُ ياا فازٍش، درتزگیزًا    ًظاز  هَردساسی دارايی تزای استفادُ  فؼالیتْای السم جْت آهادُ . 22

ػولیاتی فزاتز اس ساخت فیشيکی آى دارايی است. ايي فؼالیتْا ضاهل کارّای فٌی ٍ اداری 

دريافت پزٍاًِ ساخت  تا هزتثظقثیل فؼالیتْای  السم قثل اس ضزٍع ساخت فیشيکی دارايی،اس

ِ  هٌجاز کِ ػولیات تَلیذ يا تَساؼِ کاِ    است. لیکي ًگْذاری دارايی در سهاًی تغییاز   تا

ضَد. تزای هثاا ،   جزياى ًثاضذ، جشء ايي فؼالیتْا هحسَب ًوی ضَد در یٍضؼیت دارايی ه

 حاا   دررٍی سهایي   ای کِ ػولیات ساختواًی تز در دٍرُ ضذُ تحول تاهیي هالیهخارج 

است، اها نٌاًهِ سهیي تزای ايجاد ساختواى  ضذُ توام تْایاحتساب در  اًجام است، قاتل

کاِ عای    تاهیي هالیآى اًجام ًگیزد، هخارج تحػیل ضَد، لیکي ػولیات ساختواًی رٍی 

 دارايی ًیست. ضذُ توام تْایضَد، قاتل احتساب در  دٍرُ ًگْذاری سهیي ٍاقغ هی
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 شذٌ دارايی تمام در بهاي تامیه مالیتًقف احتساب مخارج 

چىاوچٍ عملیات ساذت فعاالوٍ زاضایی تطای مست عًالوی متًقف شًز، تایس اظ احتسااب مرااضج    . 21

 حساب تٍزاضایی ذًززاضی کطز ي ایه مراضج ضا  شسٌ تمام تُایعی مست معتًض زض  ه مالیتامی

 َعیىٍ زيضٌ مى ًض ومًز.

ای عاَالًی کاِ عای آى فؼالیتْاای السم جْات       هوکي است در دٍرُ تاهیي هالیهخارج  . 22

است، ٍاقاغ ضاَد. اياي     ضذُ هتَقفيا فزٍش  ًظز هَردساسی دارايی تزای استفادُ  آهادُ

ای  دارايی ًیست، اها در دٍرُ ضذُ توام تْایضزايظ السم تزای احتساب در  هخارج، ٍاجذ

سااسی دارايای    اًجام تاضذ ٍ يا تزای آهاادُ  حا  درتَجْی  کِ کارّای اداری ٍ فٌی قاتل

ًاپذيز تاضذ، احتسااب   يا فزٍش، تأخیز هَقت در ػولیات اجتٌاب ًظز هَردجْت استفادُ 

ضَد. تزای هثا  نٌاًهاِ   دارايی هؼوَالً هتَقف ًوی ضذُ توام تْای در تاهیي هالیهخارج 

دلیل ضزايظ جَی هؼواَ  هٌغقاِ، اجازای ػولیاات سااختواًی در هقااعؼی اس ساا          تِ

دارايای   ضاذُ  توام تْایدر  تاهیي هالیغَرت احتساب هخارج  ايي پذيز ًثاضذ، در اهکاى

 ياتذ. اداهِ هی

یا  و ط مًضزساظی زاضایی يا س شطایظ تطای استدازٌ  الظم تطای آمازٌ کٍ کلیٍ فعالیتُای اظ ظماوی . 23

ٌ  تماام  تُاای زض  تامیه ماالی اساسی تکمیل شًز، تایس احتساب مراضج  عًض تٍفطيش  آن  شاس

 زاضایی ضا متًقف کطز.

 ًظاز  هَردّزگاُ ساخت فیشيکی ي  دارايی تکویل ضَد، آى دارايی هؼوَالً تزای استفادُ  . 24

کِ کارّای اداری هؼوَ  آى ّوهٌاى اداهاِ داضاتِ    غَرتی آهادُ است حتی دريا فزٍش 

 ًظاز  هاَرد تاضذ يا تٌْا اغالحات جشئی اس قثیل تشئیي داخلی دارايی هغاتق تا هطخػات 

 کٌٌذُ تاقی هاًذُ تاضذ. خزيذار يا استفادُ

یاک   ٌ تاشس ي َطاساسی تکمیل شس عًض تٍشطایظ  چىاوچٍ ساذت ترشُایی اظ یک زاضایی يا س . 22

شسٌ َمعمان تا ازامٍ ساذت سایط ترشُا قاتل استدازٌ مًضز و ط یا فاطيش   اظ ترشُای تکمیل

 شسٌ ضا متًقف کطز. ترشُای تکمیل شسٌ تمام تُایزض  تامیه مالیتاشس، تایس احتساب مراضج 

فادُ اسات  جذاگاًِ قاتل غَرت تِنٌذيي ساختواى کِ ّز ي   اس  هتطکل اداریي  هزکش  . 26

ي  اس تخطْای آى ّوشهاى تاا اداهاِ    ای اس دارايی ٍاجذ ضزايغی است کِ ّز تاضذ، ًوًَِ
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ِ ساخت سايز تخطْا قاتلیت استفادُ دارد. تالؼکس، ساخت ي  پال   اس  تخطای  ػٌاَاى  تا

ي  اس تخطْای آى قثل اس تکویل  دارايیْای ٍاجذ ضزايغی است کِ ّیچ جولِ استشرگزاُ، 

 تفادُ ًذارد.کلیِ تخطْا قاتلیت اس

 افشا

 مًاضز ظیط تایس تطحسة مًضز زض صًضتُای مالی افشا شًز: . 22

 زاضایی مى ًض شسٌ است؛ ي شسٌ تمام تُایکٍ عی زيضٌ تٍ  مثلغ مراضج تامیه مالی  الف.

قاتال احتسااب زض    تاامیه ماالی  وطخ  صب استدازٌ شاسٌ تاطای تعیایه مثلاغ مرااضج       . ب

 یظ )ظماوی کٍ استدازٌ اظ وطخ  صب ضطيضت زاضز(.زاضایی يا س شطا شسٌ تمام تُای

 تاريخ اجرا

کلیااٍ صااًضتُای مااالی کااٍ زيضٌ مااالی آوُااا اظ تاااضید    مااًضز زضالعامااات ایااه اسااتاوساضز   . 21
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