َﻓﻼ َﺗ ﱠﺘ ِﺒﻌُ ﻮا ْ
اﻟﻬَ ﻮي َا ْن َﺗﻌﺪِ ُﻟﻮا
دادﻧﺎﻣﻪ آرای ﻫﯿﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ

ﮐﻼﺳﻪ ﭘﺮوﻧﺪه:

ﻫـ ع۹۷۰۳۶۲۷/
ﻣﻮﺿﻮع:

اﺑﻄﺎل رأی ﺷﻤﺎره  ۲۰۱-۱۶ﻣﻮرخ  ۲۰/۶/۱۳۹۷ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۱۲۱/۹۷/۲۰۰ﻣﻮرخ

 ۲۶/۸/۹۷اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﺎرﯾﺦ:

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۲۱آﺑﺎن ۱۳۹۹

ﺷﻤﺎره دادﻧﺎﻣﻪ:

۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۳۷

ﻫﯿﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ  ،ﺑﺎﻧﮑﯽ
* ﺷﻤﺎره ﭘــﺮوﻧـــﺪه  :ﻫـ ع۹۷۰۳۶۲۷/

ﺷﻤﺎره دادﻧﺎﻣﻪ ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۳۷ :

ﺗﺎرﯾﺦ۲۰/۸/۹۹ :

* ﺷـﺎﮐــﯽ  :آﻗﺎی ﺑﻬﻤﻦ زﺑﺮدﺳﺖ
* ﻃﺮف ﺷﮑﺎﯾﺖ  :ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر
* ﻣـﻮﺿـﻮع ﺷـﮑـﺎﯾﺖ و ﺧـﻮاﺳﺘـﻪ  :اﺑﻄﺎل رأی ﺷﻤﺎره  ۲۰۱-۱۶ﻣﻮرخ  ۲۰/۶/۱۳۹۷ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎره  ۱۲۱/۹۷/۲۰۰ﻣﻮرخ  ۲۶/۸/۹۷اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* ﺷﺎﮐﯽ دادﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺑﻄﺎل رأی ﺷﻤﺎره  ۲۰۱-۱۶ﻣﻮرخ  ۲۰/۶/۱۳۹۷ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻮرای
ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۱۲۱/۹۷/۲۰۰ﻣﻮرخ  ۲۶/۸/۹۷اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ
ارﺟﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺮره ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ :
ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ  ۲۰/۶/۱۳۹۷ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ ۳ﻣﺎده  ۲۵۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره /۲۶۰۴/۱۳۰د ﻣﻮرخ  ۴/۶/۱۳۹۷دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در ﺧﺼﻮص اﺑﻬﺎﻣﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه راﺟﻊ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ذﺧﯿﺮه ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش )ﮔﺎراﻧﺘﯽ( اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل در ﻣﻮرد اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎ از ﻗﺒﻞ از
 ۰۱/۰۱/۱۳۹۵ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ ،در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ  ۳ﻣﺎده  ۲۵۵ق.م.م ﺣﺴﺐ ارﺟﺎع رﯾﯿﺲ ﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای
ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺷﺮح اﺑﻬﺎم:
 .۱ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻨﺪ  ۲۹اﻟﺤﺎﻗﯽ ﻣﺎده  ۱۴۸ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺼﻮب  ،۳۱/۰۴/۱۳۹۴ذﺧﯿﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش
)ﮔﺎراﻧﺘﯽ( اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﺷﻤﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺴﺐ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده  ۲۸۱ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺬﮐﻮر اﺟﺮای آن از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل
 ۱۳۹۵ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا در ﺧﺼﻮص آن دﺳﺘﻪ از ﻣﻮدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮوع ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ از  ۰۱/۰۱/۱۳۹۵ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﻣﻮاد  ۱۴۷و  ۱۴۸ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ )ﻗﺒﻞ از اﺻﻼﺣﯿﻪ( ﭘﺬﯾﺮش ذﺧﺎﯾﺮ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 .۲ﺣﺴﺐ ﻗﺴﻤﺖ اﺧﯿﺮ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده  ۲۸۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎ از  ۰۱/۰۱/۱۳۹۴و ﺑﻌﺪ از آن ﺷﺮوع
ﻣﯽ ﺷﻮد)ﺻﺮﻓﺎ( از ﻟﺤﺎظ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ،ﺗﺮﺗﯿﺐ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده  ۲۷۲ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق و ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ،ﻣﺸﻤﻮل اﺣﮑﺎم اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن)
اﺻﻼﺣﯿﻪ ﺟﺪﯾﺪ( ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

 .۳ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ اﻣﻼک از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﺑﺎ اﻣﻌﺎن ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﺑﻨﺪﻫﺎی )ب( و )ج( ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۳۵۴۸۵ﻣﻮرخ  ۱۹/۶/۱۳۸۱ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺘﺒﻮع در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻣﺼﻮب  ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ» ،اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎل )۱۳۸۰
 ۰۱/۰۱/۱۳۸۰اﻟﯽ  (۲۹/۱۲/۱۳۸۰اﺳﺖ از ﻧﻈﺮ ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﺗﺮﺗﯿﺐ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات اﺻﻼﺣﯿﻪ اﺧﯿﺮ و از ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﯾﺮ اﺣﮑﺎم ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات ﻗﺒﻞ
از اﺻﻼﺣﯿﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎ از  ۰۱/۰۱/۱۳۸۱اﻟﯽ  ۲۹/۱۲/۱۳۸۱ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﺗﺮﺗﯿﺐ
رﺳﯿﺪﮔﯽ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﯾﺮ اﺣﮑﺎم در ﻣﻮرد ﺗﻌﯿﯿﻦ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﻌﺎﻓﯿﺘﻬﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺒﻞ از اﺻﻼﺣﯿﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺮﺗﯿﺐ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده  ۲۳۷ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎد ﺷﺪه رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد ﻣﻮاد  ۲۳۷اﻟﯽ  ۲۴۳ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎد
ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ«.
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ  ۳ﻣﺎده  ۲۵۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب  ۱۳۶۶و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻻزم و
ﺷﻮر و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ:
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺗﻌﻬﺪی و اﺻﻞ ﺗﻄﺎﺑﻖ درآﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﻫﺰﯾﻨﻬﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﺮ درآﻣﺪ در ﻫﻤﺎن دوره ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ درآﻣﺪ،
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس درﺧﺼﻮص ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش)ﮔﺎراﻧﺘﯽ( ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﺰﯾﻨﻬﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﺎراﻧﺘﯽ
ﻣﺤﺼﻮﻻت را در زﻣﺎن ﻓﺮوش ﯾﺎ در ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮآورد و ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده ۱۴۷
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺻﺮاﺣﺖ ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺮای اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ) از ﺗﺎرﯾﺦ  ۰۱/۰۱/۱۳۹۵ﺑﻪ ﺑﻌﺪ( ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﮑﻢ ﻣﺎده
 ۲۸۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ،ذﺧﯿﺮه ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش )ﮔﺎراﻧﺘﯽ( اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از  ۰۱/۰۱/۱۳۹۵ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﺎرغ از
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ  ۲۹ﻣﺎده  ۱۴۸ق.م.م ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ -ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ رﺿﺎﺋﯿﺎن -ﺳﯿﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﺑﺮﻫﯿﻤﯽ-ﺗﺎرﯾﻮردی راﺋﯽ -رﺿﺎ ﺟﻨﺎﻧﯽ -ﺳﻌﯿﺪ آﺳﺘﺮﮐﯽ -ﻋﺒﺎس ﺧﯿﺮﺧﻮاه -ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻨﯽ
ﺻﻔﺎر -ﻋﻠﯽ ﻧﺼﺮﺗﯽ -ﻏﻼﻣﺤﺴﻦ ﮐﺸﺎورز -ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﻃﺎﻟﺒﯽ رﺳﺘﻤﯽ -ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ زارع -ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﺗﺮاب اﺣﻤﺪی -ﺣﺴﯿﻦ ﻧﯿﺮوﺑﺨﺶ -ﺣﻤﯿﺪ
ﺗﻬﺬﯾﺒﯽ -ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎﯾﺎن ﭘﻮر -ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ذﺑﯿﺢ ﻧﯿﺎ -اﻣﺮاﷲ ﻋﺎﺑﺪی -ﻋﺎدل ﺑﻬﺮاﻣﯽ -رﺿﺎ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ -ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺳﺎﻻرﻓﺮد
*دﻻﯾﻞ ﺷﺎﮐﯽ ﺑﺮای اﺑﻄﺎل ﻣﻘﺮره ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺖ :
ﺣﺴﺐ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده  ۲۸۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب  ۱۳۹۴ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺮای ﻣﻔﺎد اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن از ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﯿﮑﻦ از ﺣﯿﺚ
ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻇﻬﺎر ﻧﺎﻣﻪ  ،ﺗﺮﺗﯿﺐ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده  ۲۷۲و ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎت  ،اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده  ۹۵ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ
آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ از  ۱/۱/۱۳۹۴ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻤﻮل  ،اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﻧﺪ ﻟﯿﮑﻦ در اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ اداره ﻃﺮف ﺷﮑﺎﯾﺖ  ،ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ
را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻮرد ﺣﮑﻢ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻼً ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ  ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎ  ،ﻓﺎرغ از ﺗﺎرﯾﺦ
ﺷﺮوع ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ را اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺑﻄﺎل اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ را دارم.
* در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮر  ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻻﯾﺤﻪ ﺷﻤﺎره /۱۶۶۶۷/۲۱۲د ﻣﻮرخ ۵/۴/۱۳۹۸
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ ﮐﻪ :
 -۱ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﺎد ﺑﻨﺪ  ۲۹اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﺎده  ۱۴۸ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب  ۱۳۹۴ذﺧﯿﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش )ﮔﺎراﻧﺘﯽ(
اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎده  ۱۴۸ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۲ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ۲۸۱ﻫﻤﯿﻦ اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن  ،ﮐﻠﯿﻪ اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮن از  ۱/۱/۱۳۹۵ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﺎﻓﺬ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ و در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎده ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮارد از ﺗﺎرﯾﺦ  ۱/۱/۱۳۹۴ﻧﯿﺰ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۳ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و درآﻣﺪﻫﺎ  ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ذﺧﯿﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش )ﮔﺎراﻧﺘﯽ( اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ
از ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن )اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  (۱۳۹۵ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ  ،ﻓﺎرغ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع دوره ﯾﺎ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  ،ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش و ﻗﺒﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺮض ﻋﻨﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه  ،ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮرد اﺳﺖ و ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺒﻮده ﺗﻘﺎﺿﺎی رﺳﯿﺪﮔﯽ و رد ﺷﮑﺎﯾﺖ را دارم/ .ت
رأی ﻫﯿﺄت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری :
ّ
ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ دﻓﺎﺗﺮ و ﯾﺎ
ﺑﺎ ﻣﺪاﻗﻪ در اوراق و ﻣﺤﺘﻮای ﭘﺮوﻧﺪه ،ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده  ۹۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ » :ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻓﺼﻞ
اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد را ﮐﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط از ﺟﻤﻠﻪ اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻓﺎﺗﺮ ﺗﺠﺎری ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﺠﺎرت درﺧﺼﻮص ﺗﺠﺎر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ،ﻧﮕﻬﺪاری و اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮاﺳﺎس آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﮐﻨﻨﺪ «.در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻨﺪ  ۲۴اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺷﻤﺎره ) ۱ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ( ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ » :در ﻣﺒﻨﺎي
ﺗﻌﻬﺪي ،ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﺳﺎﻳﺮ روﻳﺪادﻫﺎ در زﻣﺎن وﻗﻮع )و ﻧﻪ در زﻣﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﻳﺎ ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ( ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و در اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﺣﺴﺎﺑﺪاري
ﺛﺒﺖ ﻣﻲﺷﻮد و در ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ دورهﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط اﻧﻌﻜﺎس ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ﺑﺴﻴﺎري از ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺨﺎرج ﺗﺤﻤﻞﺷﺪه ﺑﺎ
درآﻣﺪﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻞﺷﺪه در ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﻳﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲﺷﻮد .در ﻫﺮ ﺻﻮرت ،ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻄﺎﺑﻖ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻗﻼﻣﻲ را در ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﺗﻌﺮﻳﻒ داراﻳﻴﻬﺎ ﻳﺎ ﺑﺪﻫﻴﻬﺎ اﻧﻄﺒﺎق ﻧﺪارد ،ﻣﺠﺎز ﻧﻤﻲﺷﻤﺮد «.ﻣﺴﺘﻨﺒﻂ از ﺑﻨﺪ ﻓﻮق اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮد ﻫﺮ دوره ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ درآﻣﺪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﺷﺪه و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﺮای درآﻣﺪ ﻫﻤﺎن دوره اﺳﺖ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش و ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺣﺴﺎب
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ وﻓﻖ ﻣﻮاد  ۱۴۷و  ۱۴۸ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﻟﺬا در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ذﺧﯿﺮه ﻣﺮﺑﻮط
ّ
ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﻓﺎرغ از ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ) ۱/۱/۱۳۹۵ﺑﻪ ﺑﻌﺪ(
ﺷﺮوع دوره و ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ آن اﺷﺨﺎص ،ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و درآﻣﺪ در ﺣﺴﺎب ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق ،ﻣﻘﺮره ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن و ﺧﺎرج از اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺒﻮده ،ﻟﺬا ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ »ب« ﻣﺎده  ۸۴ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و
آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﺼﻮب  ۱۳۹۲رأی ﺑﻪ رد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ .رأی ﺻﺎدره ﻇﺮف ﻣﺪت ﺑﯿﺴﺖ روز از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور
از ﺳﻮی رﯾﺎﺳﺖ ارزﺷﻤﻨﺪ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری و ﯾﺎ ده ﻧﻔﺮ از ﻗﻀﺎت ﮔﺮاﻧﻘﺪر دﯾﻮان ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﺗﻘﻮی
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺄت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ
دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری

