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حسابدار

ــوان  ــاختمان به عن ــن و س ــدوق زمی صن
ابــزار تأمیــن مالــی چیســت؟ 

ــا  ــي اســت کــه ب صنــدوق ســرمایه گذاری زميــن و ســاختمان نهــادي مال
ــورس و اوراق بهــادار به عنــوان یــک  دریافــت مجــوز تأســيس از ســازمان ب
شــخصيت حقوقــي مســتقل )صنــدوق ســرمایه گذاری( تشــکيل مي شــود.

موضوع فعاليت صندوق سرمایه گذاری زمين و ساختمان
جمــع آوري پس اندازهــاي خــرد و کالن و اختصــاص آن بــه ســاخت پــروژۀ 
ســاختماني مشــخص و ســپس فــروش واحدهاي ســاختماني پروژۀ یادشــده 

و تقســيم عوایــد ناشــي از ایــن فعاليــت بيــن ســرمایه گذاران اســت.

مزایای صندوق زمين و ساختمان 
از مزایای این صندوق می توان موارد زیر را نام برد:

وجود ساختار منظم و خود کنترلی توسط ارکان صندوق  
استفاده از پتانسيل بازار سرمایه برای جذب منابع  

کنترل سازمان بورس در انتخاب ارکان و رویه های تأسيس صندوق  
وجود بازار ثانوی برای واحدهای سرمایه گذاری  

تجميــع ســرمایه از طریــق ایجــاد فرصــت ســرمایه گذاری بــرای افــراد بــا   
ســرمایۀ کــم

NAV تخمين ارزش دارایی سرمایه گذاران از طریق محاسبه  
امکان تأمين مالی پروژه های بزرگ  

معایب صندوق سرمایه گذاری زمين ساختمان
از معایب این صندوق می توان موارد زیر را نام برد:

تغيير قيمت واحدها متناسب با شرایط بازار سرمایه  
ساختار دست و پا گير گزارش دهی ارکان و بوروکراسی  

ارکان صندوق سرمایه گذاری زمين ساختمان
مجمع صندوق؛  
مدیر صندوق؛  
مدیر ساخت؛  

ناظر؛  
متولی؛  

متعهد پذیره نویس؛  
بازارگردان؛  
حسابرس؛  

هيأت مدیره.  

مجمع صندوق
مجمــع صنــدوق، در هــر زمــان از دارنــدگان واحدهــای ســرمایه گذاری کــه 
حــق حضــور در مجمــع را دارنــد بــه عــالوۀ متولــی بــه نمایندگــی از ســایر 

دارنــدگان واحدهــای ســرمایه گذاری تشــکيل مــی شــود.
ــرمایه گذاری در  ــای س ــداد واحده ــادل تع ــرمایه گذار، مع ــر س ــق رأی ه ح
تملــک وی اســت؛ مگــر در انتخــاب اعضــای هيئــت مدیــره کــه تعــداد رأی 
هــر ســرمایه گذار معــادل حاصلضــرب تعــداد واحدهــای ســرمایه گذاری وی، 
در عــدد اعضــای هيئــت مدیــره کــه قصــد انتخــاب آنهــا وجــود دارد )بــه 

اســتثنای مدیــر و متولــی صنــدوق( خواهــد بــود.
مجمع صندوق داراي اختيارات زیر است:

 تغييــر ارکان صنــدوق بــه شــرط تعييــن جانشــين آنهــا و ذکــر دالیــل بــه 
ــازمان؛ تأیيد س

 بــه پيشــنهاد متولــي، نصــب و عــزل حســابرس صنــدوق و تعييــن مــدت 
ــت، حق الزحمــه ی وي و چگونگــي پرداخــت آن؛ مأموری

 تصميم گيــری راجــع بــه بودجــه هزینــۀ بازاریابــی و تبليغــات پيش فــروش 
و فــروش واحدهــاي ســاختماني پــروژه و چگونگي مصــرف آن؛

 تصميم گيري راجع به انحالل صندوق؛
ــره  ــت مدی ــر و هيئ ــزارش مدی ــتماع گ ــي، اس ــاي مال ــب صورت ه  تصوی
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ــي  ــر ســال مال ــدوق در ه ــت و عملکــرد صن ــه وضعي ــدوق راجــع ب صن
ــي و گــزارش  ــه صورت هــاي مال و اســتماع گــزارش حســابرس راجــع ب

ــدوق؛ ــرد صن ــت و عملک وضعي
 تعيين روزنامه ی کثيراالنتشار صندوق؛

 تصویــب هزینه هــاي تأســيس صنــدوق و هزینه هــاي تشــکيل مجمــع 
صنــدوق و تعييــن حق حضــور اعضــای هيــأت مدیــره.

مدیر صندوق
ــي اســت  ــن نهادهــاي مال ــي از بي ــک شــخص حقوق ــدوق، ی ــر صن مدی
ــود؛  ــده مي ش ــدوق نامي ــر صن ــا مدی ــر ی ــنامه مدی ــن اساس ــه در ای ک
ــل  ــدوق، قاب ــب مجمــع صن ــد ســازمان و تصوی ــا تأیي ــدوق ب ــر صن مدی

ــر اســت. تغيي
وظایف و مسئوليت هاي مدیر صندوق

 اختصاص نيرو و فضای مناسب به منظور انجام امور صندوق؛
 ثبــت و نگهــداري حســاب هــر ســرمایه گذار شــامل مبالــغ پرداختــي و 

دریافتــي و تعــداد واحدهــاي ســرمایه گذاري در تملــک وی؛
 معرفــی افــرادی به عنــوان صاحبــان امضــای مجــاز صنــدوق و تعييــن 
ــا تأیيــد متولــي و  حــدود اختيــارات و مســئوليت هــر یــک از آنهــا ب
ــي و  ــازمان، متول ــه س ــا ب ــۀ امضــاء آنه ــامی و نمون ــی اس ــالم کتب اع

حســابرس؛
ــق  ــدوق مطاب ــاي صن ــل دارایي ه ــت از مح ــتورات پرداخ ــدور دس  ص
ــت  ــد و پرداخ ــت تأیي ــي جه ــه متول ــۀ آن ب ــنامه و ارائ ــاد اساس مف

ــده؛ ــد ش ــغ تأیي مبال
 جمــع آوري و نگهــداري کليــه ی مــدارک مثبتــه مربــوط بــه رویدادهای 

مالــي صنــدوق، طبــق مقــررات مربوطه؛

وظایف و مسئوليت هاي مدیر صندوق
ــا  ــد ی ــروژه و تأیي ــي پ ــرفت مال ــاي پيش ــورت  وضعيت ه ــي ص  بررس

ــنامه؛ ــاد اساس ــق مف ــا مطاب ــکال آنه ــا اش ــص ی ــوارد نق ــن م تعيي
ــای  ــه روش ه ــرمایه گذاري ب ــاي س ــص واحده ــبه ی  ارزش خال  محاس
ــور  ــه منظ ــابرس ب ــه حس ــۀ آن ب ــرر و ارائ ــد مق ــده در مواع تعيين ش

ــر؛ اظهارنظ
ــاي  ــدور واحده ــق ص ــدوق از طری ــرمایۀ صن ــش س ــنهاد افزای  پيش
ــه  ــدوق ب ــرۀ صن ــأت مدی ــه هي ــۀ آن ب ــد و ارائ ــرمایه گذاري جدی س

ــب؛ ــت تصوی ــه، جه ــتندات مربوط ــدارک و مس ــراه م هم
 انجــام اصالحــات الزم در اساســنامه و اميدنامــۀ صنــدوق پــس از طــي 

تشــریفات مربــوط بــه تصویــب و ثبــت تغييــرات نــزد ســازمان و ســایر 
ــع ذي صالح؛ مراج

 مذاکــره بــا بانک هــا و ســایر اعطاکننــدگان تســهيالت بــراي دریافــت 
ــي در  ــزارش توجيه ــۀ گ ــروژه و تهي ــراي پ ــراي اج ــهيالت الزم ب تس
ــب و  ــدوق جهــت تصوی ــرۀ صن ــه هيأت مدی ــۀ آن ب ــه وارائ ــن زمين ای
انجــام اقدامــات الزم بــراي اخــذ تســهيالت مذکــور پــس از تصویــب 

هيــأت مدیــرۀ صنــدوق؛
 اجــرای عمليــات فــروش، مزایــده و مناقصــه مطابــق مصوبــات هيــأت 

مدیــره ی صنــدوق و مقــررات مربوطــه؛
ــه  ــرمایه گذاری ها ب ــایر س ــا س ــادار ی ــروش اوراق به ــد و ف  انجــام خری

نــام صنــدوق بــا رعایــت مفــاد اساســنامه و اميدنامــه؛
 اطالع به متولي در مورد چگونگي نگهداري اوراق بهادار صندوق؛

ــدازی تارنمــاي صنــدوق و انتشــار اطالعــات صنــدوق در مواعــد   راه ان
ــق آن؛ مقــرر از طری

ــراي  ــا ب ــري آنه ــخت افزارهاي الزم و به کارگي ــا و س ــۀ نرم افزاره  تهي
اجــراي اهــداف و موضــوع فعاليــت صنــدوق؛

ــۀ  ــوب بودج ــدوق در چارچ ــي صن ــراي معرف ــات الزم ب ــام تبليغ  انج
ــرای فــروش واحدهــای  تعييــن شــده در اميدنامــه و انجــام تبليــغ ب
ــدوق؛ ــع صن ــوب مجم ــۀ مص ــوب بودج ــدوق در چارچ ــاختمانی صن س

ــي  ــۀ ادارات دولت ــرمایه گذاران، کلي ــر س ــدوق در براب ــي صن  نمایندگ
ــي؛ ــي و حقوق ــخاص حقيق ــایر اش ــي و س ــع قضای ــي، مراج و غيردولت

ــات و  ــۀ مقدم ــي و تهي ــد مقتض ــدوق در مواع ــع صن ــوت از مجم  دع
ــع؛ ــه ی مجم ــکيل جلس ــراي تش ــات الزم ب امکان

 اقامــۀ هرگونــه دعــواي حقوقــي و کيفــري از طــرف صنــدوق و دفــاع 
در برابــر هرگونــه دعــواي مطروحــه عليــه صنــدوق.

ــات الزم  ــام اقدام ــدوق و انج ــه صن ــه تصفي ــوط ب ــف مرب ــام وظای  انج
بــه منظــور تنظيــم اســناد و مــدارک الزم و در نهایــت تنظيــم اســناد 

مالکيــت واحدهــای ســاختمانی پــروژه در موقــع مقتضــی.

 تایيد بخش های توجيه مالی و اقتصادی طرح توجيهی پروژه.

نکاتمهمحــــــــرفهای
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عقد مساقات و مزارعه چیست؟ 
مساقات

ــه ازاي  ــه ب ــری ک ــاغ و دیگ ــان صاحــب ب ــراردادی اســت مي مســاقات ق
دریافــت مقــداري از محصــول، کار نگهــداري از بــاغ و برداشــت را انجــام 

مــي دهــد.
مزارعه

مزارعــه قــراردادی اســت کــه در آن بانــک زميــن مشــخصی را بــرای مدت 
معيــن در اختيــار طــرف دیگــر قــرار مــي دهــد تــا در آن کشــاورزي کنــد. 

در نهایــت ســود حاصــل بيــن طرفيــن تقســيم مي شــود.

داخلــی  حسابرســی  اســتانداردهای 
ــت؟  ــدام اس ک

 انجمــن حسابرســان داخلــی )IIA( در ســال 1978 اوليــن اســتانداردهای 
ــط  ــادره توس ــتانداردهای ص ــا اس ــازگار ب ــه س ــی را ک ــی داخل حسابرس
ــود، منتشــر کــرد. در حــال حاضــر انجمــن  ــکا ب ــوان محاســبات آمری دی
حسابرســان داخلــی معتبرتریــن مرجــع تدویــن اســتانداردهای بين المللی 
ــور به طــور  ــی اســت. اســتانداردهای مذک ــه ای حسابرســی داخل کار حرف
مــداوم مــورد بازنگــری، اصــالح و تکميــل قــرار می گيــرد. شــایان توجــه 
ــی  ــت حسابرس ــور فعالي ــاده ی 10 منش ــاد م ــب مف ــه به موج ــت ک اس
ــورس و اوراق بهــادار، »حسابرســان داخلــی در انجــام  داخلــی ســازمان ب
حسابرســی داخلــی بایــد اســتانداردهای داخلــی الزم االجــرا و آیيــن رفتــار 
ــاز،  ــورد ني ــتانداردهای م ــود اس ــی و در نب ــان داخل ــه ای حسابرس حرف

ــد«. ــت کنن ــی را رعای ــی داخل ــی حسابرس ــتانداردهای بين الملل اس
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ــی  ــد حسابرس ــارات واح ــداف و اختی اه
ــواردی  ــه م ــامل چ ــتر ش ــی بیش داخل

ــت؟  اس
مهم ترین اهداف حسابرسی داخلی:

اجــرای  و  طراحــی  بــه  نســبت  اطمينان بخشــی  و  فراهم ســازی   -
داخلــی. کنترل هــای  سيســتم  باکيفيــت 

- رعایــت اجــرای صحيــح سياســت ها و روش هــای ســازمانی، قراردادهــا، 
قوانيــن و مقــررات.

- اثربخشــی عمليــات و کارآمــدی فراینــد تجــاری )اثربخشــی، کارایــی و 
صرفــه ی اقتصــادی(.

- شناســایی نقــاط مشــکل آفرین، فرصت هــا و ارائــه ی پيشــنهاد ها 
ــودآوری. ــات و س ــود عملي ــرای بهب ب

ــد  ــات تولي ــت اطالع ــی و کيفي ــتم  های اطالعات ــکای سيس ــت ات - قابلي
ــری. ــت تصميم  گي ــتم ها جه ــن سيس ــط ای ــده توس ش

شــامل  زیان هــا  و  خســارت ها  برابــر  در  دارایی هــا،  از  حفاظــت   -
زیان هــای ناشــی از تقلــب مدیــران و کارکنــان.

- ارزیابی عملکرد در مقایسه با چشم انداز و اهداف سازمان.
ــاد و  ــت اعتم ــر قابلي ــت از نظ ــای مدیری ــت گزارش ه ــی کيفي - ارزیاب

ــودن. ــوط ب مرب

اختيارات واحد حسابرسی:
ــای  ــام فعاليت ه ــی، تم ــه محدودیت ــدون هيچ گون ــد ب ــد بای ــن واح  ای
ســازمان را دربرگيــرد و حسابرســان داخلــی بایــد از اختيــار الزم بــرای 
دسترســی بــه کليــه ی اســناد و مــدارک، دارایی هــا و کارکنــان ســازمان 
ــرد و  ــام پذی ــش انج ــور اثربخ ــی به ط ــا حسابرس ــند ت ــوردار باش برخ
ــام  ــب انج ــه ای مناس ــود را به گون ــئوليت های خ ــد مس ــابرس بتوان حس

دهــد.
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حسابدار

ــد  ــتاندارد "درآم ــی اس ــای اصل ویژگی ه
بــا  قــرارداد  از  حاصــل  عملیاتــی 

چیســت؟  مشــتریان" 
  

ــماره 15  ــی ش ــگری مال ــی گزارش ــتاندارد بين الملل ــی اس ــی اصل دو ویژگ
کــه دربرگيرنــده مهمتریــن تغييــرات ایــن اســتاندارد نيــز هســتند، عبارت 

اســت از:
الف( انتقال کنترل

درآمــد زمانــی شناســایی می شــود کــه مشــتری کنتــرل1 کاال یــا خدمــات 
را در اختيــار بگيــرد. مشــتری زمانــی کنتــرل را بــه دســت مــی آورد کــه 
ــای آن  ــا از مزای ــد ی ــت کن ــات را هدای ــا خدم ــتفاده از کاال ی ــد اس بتوان
ــا  ــرات ی ــا و مخاط ــال مزای ــابه انتق ــرل مش ــال کنت ــود. انتق ــد ش بهره من
ــد  ــاری بای ــای تج ــت. واحده ــود نيس ــد س ــق فرآین ــابه تحق ــاً مش لزوم
ــک  ــا در ی ــان شناســایی شــود ی ــد در طــی زم ــه درآم ــد ک ــن کنن تعيي

ــی خــاص. نقطــه زمان
 

ب( مابه ازای متغير2
ــدادن  ــا ن ــر رخ دادن ی ــه در اث ــی ک ــا مابه ازای ــد ب ــاری بای ــای تج واحده
ــات  ــا خدم ــه کاال ی ــد ک ــق کنن ــد، تواف ــر می کن ــی تغيي ــای آت رویداده
خــود را ارائــه دهنــد. تخفيف هــا، حــق اســترداد، پاداش هــا و جریمه هــای 
عملکــرد مثال هایــی از ایــن دســت هســتند. ایــن مبالــغ معمــوالً تــا زمانی 
کــه حــوادث پيش بينی نشــده اتفــاق نيفتنــد و یــا رفــع نشــوند، به عنــوان 

درآمــد شناســایی نخواهند شــد3.
 اگــر احتمــال زیــادی وجــود داشــته باشــد کــه در اثــر تغييــر در 
ــه برگشــت قابل توجــه درآمــد نشــود،  ــغ مذکــور منجــر ب برآوردهــا، مبال
ــه لحــاظ  ــای تمام شــده معامل ــر در به ــه ازای متغي ــرآوردی از ماب ــگاه ب آن
ــن  ــه ای ــد ب ــر نتوان ــه ازای متغي ــغ کل ماب ــر مبل ــی اگ ــد. حت ــد ش خواه
آســتانه برســد، مدیریــت بایــد بررســی کنــد کــه آیــا بخشــی از آن )مبلــغ 
ــغ  ــن مبل ــر. ای ــا خي ــد ی ــراز کن ــه را اح ــن ضابط ــد ای ــل( می توان حداق
ــات  ــا خدم ــا ی ــه کااله ــود ک ــایی می ش ــد شناس ــوان درآم ــی به عن زمان
بــه مشــتری منتقــل شــوند. در صنایعــی کــه مابــه ازای متغيــر تــا پيــش 
از رفــع تمــام حــوادث پيش بينی نشــده ثبــت نمی شــود، واحدهــای 
تجــاری تحــت تأثيــر ایــن مســاله قــرار خواهنــد گرفــت. مدیریــت بایــد 

ــر  ــد را ب ــی و درآم ــاره ارزیاب ــا را دوب ــگری، برآورده ــر دورۀ گزارش در ه
اســاس آن اصــالح کنــد. مجوزهــای مالکيــت فکــری )IP( از ایــن قاعــده 
مســتثنی هســتند زیــرا مابــه ازای متغيــر آن هــا نوعــی حــق امتيــاز مبتنی 

ــا اســتفاده اســت. ــر فــروش ی ب
 

پی نوشت ها:
1- کنتــرل یــک دارایــی بــه توانایــی هدایــت اســتفاده از دارایــی و کســب 
تقریبــاً تمــام منافــع باقيمانــده دارایــی اشــاره دارد. کنتــرل شــامل توانایی 
ــی و کســب  ــت اســتفاده از دارای ــای تجــاری از هدای ــع ســایر واحده من
منافــع حاصــل از دارایــی اســت. منافــع یــک دارایــی، جریان هــای نقــدی 
)جریان هــای نقــدی ورودی یــا جلوگيــری از خــروج جریان هــای نقــدی( 
بالقــوه ای اســت کــه بــه طــور مســتقيم یــا غيرمســتقيم، بــه شــيوه های 

متعــدد از جملــه مــوارد زیــر می توانــد بــه دســت آِیــد:
الــف. اســتفاده از دارایــی بــرای توليــد کاالهــا یــا ارائــه خدمــات )شــامل 

خدمــات عمومــی(؛
ب. استفاده از دارایی برای افزایش ارزش سایر دارایی ها؛

پ. استفاده از دارایی برای تسویه بدهی ها یا کاهش هزینه ها؛
ت. فروش یا معاوضه دارایی؛

ث. وثيقه گذاشتن دارایی برای تضمين یک وام؛ و
ج.  نگهداری دارایی.

variable consideration -2 
3-  بــرای مثــال، اگــر محصــول بــا حــق برگشــت بــه فــروش برســد یــا 
ــک  ــه ی ــرای دســتيابی ب ــاداش عملکــرد ب ــوان پ ــغ ثابتــی به عن اگــر مبل

ســطح مشــخص تعهــد شــود، مبلــغ مابــه ازا متغيــر اســت.
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نحــوۀ برخــورد بــا هزینــه بازخریــد 
مرخصــی در اســتاندارد 35 چگونه اســت؟ 
ــد  ــاد کن ــي ایج ــاوت موقت ــد تف ــه مي توان ــي ک ــر از هزینه های ــي دیگ یک
هزینــه بازخریــد مرخصــي کارکنــان اســت. طــرف حســاب هزینــه بازخرید 

ــد باشــد: ــر مي توان ــت زی ــان ســه حال مرخصــي کارکن
 موجــودي نقــد: طبــق رأي دیــوان عدالــت اداري بــه تاریــخ مهــر 1393 
ــي کــه هزینــۀ بازخریــد مرخصــي کارکنــان پرداخــت شــود، هزینــۀ  زمان
مربوطــه جــزو هزینه هــاي قابــل قبــول اســت. بنابرایــن ایــن هزینــه هــم در 
محاســبات مربــوط بــه ســود قبــل از کســر ماليــات منظــور شــده و هــم در 
تعييــن درآمــد مشــمول ماليــات مدنظــر قــرار گرفتــه شــده اســت. بنابراین 
اختــالف بيــن ســود قبــل از کســر ماليــات و درآمــد مشــمول ماليــات یعني 

همــان تفــاوت صفــر اســت و بــر ماليــات انتقالــي تأثيــر نــدارد.
 بســتانكاري حقــوق بگيــر: طبــق بخشــنامۀ شــماره 200/98/91 هزینه 
مربــوط بــه حقــوق ایــام مرخصــي اســتفاده نشــده در صــورت تخصيــص 
ــون  ــادۀ 148 قان ــد 2 م ــه اســتناد بن ــر( ب ــوق  بگي )بســتانکار کــردن حق
ــي  ــي تلق ــول ماليات ــل قب ــۀ قاب ــوان هزین ــتقيم به عن ــاي مس ماليات ه

ــر  ــاوت صف ــاال تف ــد ب ــه مانن ــم ب ــورت ه ــن ص ــن در ای ــود. بنابرای مي ش
خواهــد بــود و بــر ماليــات انتقالــي تاثيــر نــدارد.

 ذخيره: طی بنــد 4 بخشــنامۀ شــمارۀ 232/2401/28341- 1385/7/18 
عنــوان شــده اســت کــه هزینــۀ مرخصــی اســتفاده نشــده در صورتــی کــه 
پرداخــت شــود جــزء هزینه هــای قابــل قبــول بــوده و بــه عبارتــی ذخيــرۀ 
آن به عنــوان هزینــۀ قابــل قبــول تلقــی نمی شــود. یعنــي هزینــه بازخریــد 
مرخصــي کــه در صــورت ســود و زیــان شناســایي شــده و در صورت هــاي 
مالــي و در محاســبۀ ســود قبــل از کســر ماليــات منظور شــده، در محاســبۀ 
درآمــد مشــمول ماليــات مدنظــر قــرار نمي گيــرد و باعــث اختــالف بيــن 
ســود قبــل از کســر ماليــات و درآمــد مشــمول ماليــات مي شــود؛ یعنــي 
تفــاوت ایجــاد مي شــود. در ســال و یــا ســال هاي بعــد کــه ذخيــرۀ مربوطــه 
پرداخــت مي شــود از درآمــد مشــمول ماليــات کســر مي شــود و در واقــع 

تفــاوت ایجــاد شــده برگشــت داده مي شــود.
ــاب راهنمــای اســتاندارد 35، انتشــارات انجمــن حســابداران  ــع: کت منب

خبــره، تاليــف دانيــال محجــوب
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ــام  ــرای انج ــی ب ــابرس داخل ــگاه(: حس ــازمانی )جای ــتقالل س ــف( اس ال

درســت و مناســب وظایــف خــود بایــد بــه کليــۀ اســناد و مــدارک، دفاتــر، 
ــورت  ــا مش ــد و ب ــته باش ــی داش ــازمان دسترس ــان س ــا و کارکن دارایی ه

ــد. ــن کن ــود را تعيي ــای کار خ ــا و اولویت ه ــت، ضرورت  ه مدیری
عملکــرد حسابرســی داخلــی بایــد چنــان باشــد که به روشــنی نشــان دهد 
حسابرســی داخلــی تحــت  تأثيــر هيچ گونــه اعمــال نفــوذ غيرمســئوالنه ای 
ــارۀ محتــوای گزارش هایــی  ــر تصميم گيــری آن درب ــد ب نيســت کــه بتوان

کــه بــه مدیریــت ارائــه می شــود، به طــور قابــل مالحظــه ای اثــر گــذارد.
واحــد حسابرســی داخلــی نبایــد جزئــی از سيســتم حســابداری یــا درگير 
کارهــای اجرایــی و روزمــره باشــد تــا بتوانــد به راحتــی در مــورد سيســتم، 
بررســی های الزم و اظهارنظــر داشــته باشــد. اگــر حسابرســی داخلــی در 
سيســتم یــا روشــی حضــور نداشــته باشــد و آن سيســتم یــا روش بــدون 
هرگونــه خللــی بــه فعاليــت خــود ادامــه دهــد، یعنــی واحــد حسابرســی 

داخلــی مســتقل اســت.
 

ــی  ــه ویژگی های ــی چ ــابرس داخل حس
بایــد داشــته باشــد؟ 

ــل اطمينــان ســازمان  از آن جایــی کــه حسابرســان داخلــی مشــاوران قاب
ــر  ــی به شــرح زی ــد از چهــار ویژگــی  اصل ــذا آن هــا بای تلقــی می شــوند، ل
ــه ی حسابرســی  ــرای موفقيــت حرف ــوارد ب ــن م برخــوردار باشــند کــه ای

داخلــی ضــروری اســت:
 

ــگاه  ــبت جای ــد به نس ــی بای ــابرس داخل ــابرس: حس ــتقالل حس 1- اس
ســازمانی خــود اســتقالل داشــته و از لحــاظ شــخصی، بی طــرف باشــد تــا 
بتوانــد وظایــف و مســئوليت های خــود را به درســتی انجــام دهــد. الزمــه ی 
اثربخــش بــودن حسابرســی داخلــی، اســتقالل حرفه  ای حســابرس اســت و 

بــه دو عامــل زیــر بســتگی دارد:
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ب( اســتقالل رأی )بی طرفــی(: یــک جنبــه ی بســيار مهــم اســتقالل 

ــا  ــع ی ــاد مناف ــه تض ــتن هيچ گون ــت. نداش ــی آن اس ــی، بی طرف حسابرس
جانــب داری یــا هرگونــه رابطــه ی پولــی بــا واحــد مــورد رســيدگی، محيط 
مناســبی بــرای واحــد حسابرســی داخلــی به وجــود مــی آورد کــه بتوانــد 

وظایــف خــود را بهتــر انجــام دهــد.
حسابرســان داخلــی از اســتقاللی شــبيه حسابرســان مســتقل برخــوردار 
نيســتند، چــون آنــان کارکنــان شــرکتی هســتند کــه در آن  کار می کننــد 
ــت،  ــم اس ــان حاک ــر کار آن ــا ب ــد و کارفرم ــۀ کارمن ــی رابط ــود ذات و قي
ــت  ــر اس ــی بهت ــی داخل ــتقالل حسابرس ــظ اس ــت حف ــرای کفای ــا ب ام
ســازمان ها کميتــه ای تحــت عنــوان کميتــه ی حسابرســی تشــکيل دهنــد 
و حســابرس داخلــی بــا نظــر آن کميتــه انتخــاب و عملکــردش ارزیابــی 
شــود، نــه کســانی کــه دارای نفــوذ قابل مالحظــه و قــدرت تصميم گيــری 

هســتند.
 

ــرای ایــن کــه بتواننــد  ــی: حسابرســان داخلــی ب ــای ارتباط 2-مهارت ه
کليــه ی وظایــف خــود را به نحــوی شایســته انجــام دهنــد بایــد از اعتمــاد 
ــاد  ــن اعتم ــد. ای ــاط دارن ــان ارتب ــا آن ــه ب اشــخاصی برخــوردار باشــند ک
ــرار  ــازنده و طــرف مشــورت صاحــب کار ق ــاط کاری س ــا ارتب ــد ب می توان
ــوای  ــرش محت ــرای پذی گرفتــن تأميــن شــو د و در نتيجــه صاحــب کار ب

ــد آورد. ــت خواه ــی الزم را به دس ــان آمادگ ــای حسابرس گزارش ه
حسابرســی داخلــی بایــد تــالش کنــد بــا مدیریــت، حسابرســان مســتقل 
و هــر واحــد بررســی کننــدۀ دیگــر و واحــد بررســی کننــدۀ غيراجرایــی 

ــۀ کاری و تفاهــم متقابــل به شــرح زیــر برقــرار کنــد: روابــط صميمان
 

ــی  ــرای حسابرس ــدی اج ــزی زمان بن ــازمانی: برنامه ری ــط س ــف( رواب ال
داخلــی بایــد بــا هماهنگــی و توافــق مدیــران مرتبــط بــا کار حسابرســی، 
صــورت گيــرد. مشــورت مرتــب بــا صاحــب کار نشــان دهنــدۀ تعهــد ســالم 
حسابرســان داخلــی بــه حفــظ ارتباطــات خــوب بــا مدیــران ســطوح بــاال 

اســت.
 

ب( رابطــه بــا حســابرس مســتقل: حسابرســان داخلــی و مســتقل بایــد 
ــا یکدیگــر همــکاری کننــد  ــل، ب ــرای کســب شــناخت و احتــرام متقاب ب
ــا  ــد و از دوباره کاری ه ــود یاب ــر دو بهب ــرد ه ــب، عملک ــن ترتي ــا بدی ت

پيش گيــری شــود.
 

ج( مراجــع و کارشناســان بررســی کننــده: حسابرســان داخلــی به منظــور 
ــا  ــد ارتباطــی منظــم ب ــی بای ــود کيفيــت اثربخشــی حسابرســی داخل بهب
نهادهــای بررســی کننــده مثــل مشــاوران مدیریــت برقــرار کننــد و 
ــرای کســب اطالعــات، بررســی و در نظــر گرفتــن  ــان را ب گزارش هــای آن
پيشــنها دهای مؤثــر بــر سيســتم کنتــرل داخلــی ســازمان، دریافــت کننــد.

 
ــد  ــابرس: واحــد حسابرســی داخلــی و کارکنــان آن بای ــص حس 3- تخص
ــلط  ــر تس ــرح زی ــردی به ش ــای کارب ــش و مهارت ه ــر دان ــی ب ــر فن از نظ

داشــته باشــند:
حســابداری،  رشــته های  از  یکــی  در  دانشــگاهی  فارغ التحصيــل   -1

حسابرســی، مهندســی فنــاوری اطالعــات، مدیریــت و صنایــع.
2- تسلط بر استاندارد های حسابداری و حسابرسی داخلی.

ــن  ــون تأمي ــی، قان ــن ماليات ــوص قواني ــی در خص ــی کاف ــش  فن 3- دان
اجتماعــی، قانــون کار، قانــون تجــارت و ســایر الزامــات و ضوابــط مراجــع 

ــه ای. ــالح حرف ذی  ص
4- شــناخت صنایــع و فعاليت هــای مختلــف تجــاری، آشــنایی بــا 

فرایندهــای ســازمانی و دارای تجربــه ی عملــی در انجــام کار.
5- آگاهــی کلــی از موضــوع اصلــی مــورد بررســی و محيطــی کــه واحــد 

ــد. ــت می کن ــی در آن فعالي ــورد حسابرس م
6- تسلط کافی بر استفاده از سيستم های کامپيوتری.

7- مهارت  های ارتباطی گفتاری و نوشتاری به طور شفاف و مؤثر.
ــتمر،  ــی مس ــای آموزش ــرکت در برنامه ه ــا ش ــد ب ــی بای ــابرس داخل حس

ــد. ــانی کن ــت و بروزرس ــود را تقوی ــارت خ ــش و مه دان
 

4-اخــالق حرفــه ای: بــا توجــه به اهميــت اخــالق و رفتــار حرفــه  ای و برای 
انجــام کار حســابرس به طــور صادقانــه و صحيــح، ســازمان دهندگان حرفــۀ 

حسابرســی، مقــررات و اصــول رفتــار حرفــه ای وضــع کردنــد
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اســتاندارد  کارگیــری  بــه  از  پــس 
حســابداری شــمارۀ 35 هزینــه مالیــات 
ــود و  ــد ب ــی خواه ــه اجزای ــامل چ ش
ــود؟  ــه ش ــد ارائ ــکلی بای ــه ش ــه چ ب

 
ــات دو جــزء دارد:  ــۀ مالي ــري اســتاندارد حســابداري 35، هزین ــا بکارگي ب
هزینــۀ ماليــات جــاري و هزینــۀ ماليــات انتقالــي. همچنيــن در مــواردي 
ــي داشــته باشــيم. هزینــۀ  ــع ماليات ــا مناف نيــز ممکــن اســت درآمــد و ی
ــر اســاس درآمــد مشــمول ماليــات  ماليــات جــاري، مبلغــي اســت کــه ب
بــراي هــر دوره شناســایي مي شــود. هزینــۀ ماليــات انتقالــي، اثــر مالياتــي 
ــۀ  ــع هزین ــع شــده در دورۀ جــاري اســت. در واق ــي واق تفاوت هــاي موقت
ــبه  ــات محاس ــر مالي ــل از کس ــود قب ــاس س ــر اس ــت ب ــات در نهای مالي
ــن یاداشــت  ــوع دائمــي باشــد(. بنابرای ــاوت از ن ــه تف ــر آنک مي شــود )مگ

ــه مي شــود: ــن صــورت ارائ ــه ای ــز ب ــات ني ــۀ مالي هزین
  1399/12/30 1398/12/29

ميليون ریال ميليون ریال ميليون ریال  

      ماليات جاري:

****   **** ماليات سود سال جاري

***   *** تعدیل ماليات سنوات قبل

*** ***   جمع ماليات جاري

      ماليات انتقالي:

****   **** هزینه ماليات انتقالي

)***(   )***( درآمد ماليات انتقالي

*** ***   جمع ماليات انتقالي

**** ****   هزینه ماليات

ــابداران  ــن حس ــارات انجم ــتاندارد 35، انتش ــای اس ــاب راهنم ــع: کت منب
ــال محجــوب ــف داني ــره، تألي خب
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و  فیزیکــی  دارایی هــای  بــازار 
چــه  مالــی  دارایی هــای  بــازار 
ــای  ــواع بازاره ــد و ان ــی دارن تفاوت های

هســتند؟  کــدام  مالــی 
ــه  ــک جامع ــادی ی ــروت م ــی(: ث ــی )واقع ــای فيزیك ــازار دارایی ه ب  
را نهایتــاً ظرفيــت توليــدی آن جامعــه یعنــی کاالهــا و خدمــات 
ــی  ــت تابع ــن ظرفي ــه ای ــد ک ــن می کن ــه تعيي ــدی اعضــای جامع تولي
ــه در  ــازاری ک ــه ب ــن ب ــت؛ بنابرای ــاد اس ــی1 اقتص ــای واقع از دارایی ه
ــت  ــه ماهي ــی ک ــه دارایی های ــه معامل ــندگان ب ــداران و فروش آن خری
ــایل  ــالک و مســتغالت و وس ــل، ام ــد اتومبي ــی مانن ــا فيزیک ــی ی واقع
ــه  ــی گفت ــای فيزیک ــازار دارایی ه ــد ب ــادرت می ورزن ــد مب ــزل دارن من

می شــود.
ــی: در مقابــل دارایی هــای واقعــی، دارایی هــای  ــازار دارایی هــای مال ب  
ــا  ــن اوراق بهاداره ــرار دارد ای ــه ق ــهام و قرض ــل اوراق س ــی2 از قبي مال
ــری(  ــای کامپيوت ــا شــبيه آن )ثبت ه ــذ ی ــرگ کاغ ــش از ب ــزی بي چي
ــدی اقتصــاد مشــارکت  ــت تولي ــور مســتقيم در ظرفي نيســتند و به ط
ندارنــد. در عــوض، دارایی هــای مالــی ابزارهایــی در اقتصادهــای 
توســعه یافته هســتند کــه افــراد بــا اســتفاده از ایــن ابزارهــا، ادعاهایــی 
ــی  ــت آن دارای ــل از مالکي ــد حاص ــا درآم ــی ب ــای واقع ــر دارایی ه ب
دارنــد، به عنوان مثــال اگــر فــردی قــادر نيســت کارخانــۀ  ایران خــودرو 
بــا شــرکت های دیگــر را داشــته باشــد امــا می توانــد بــا خریــد ســهام 
ــهيم  ــرکت ها س ــدات آن ش ــل از تولي ــد حاص ــرکت ها در درآم آن ش

شــود.
ــاد  ــص ایج ــد خال ــاد درآم ــرای اقتص ــی ب ــای واقع ــه دارایی ه درحالی ک
می کنــد، دارایی هــای مالــی تخصيــص درآمــد بيــن ســرمایه گذاران 
ــرمایه گذاری  ــا س ــروت ی ــروز ث ــن مصــرف ام ــد بي ــراد می توانن اســت. اف
بــرای مصــرف آتــی انتخــاب کننــد، افــرادی کــه ســرمایه گذاری را 
ــادار )ســهام  ــواع اوراق به ــد ان ــا خری ــد، ممکــن اســت ب انتخــاب می کنن
شــرکت ها بــا اوراق بــا درآمــد ثابــت از جملــه اوراق قرضــه بــا مشــارکت 
ــای  ــن دارایی ه ــود را در بي ــروت خ ــرکت ها(، ث ــط ش ــاریافته توس انتش
مالــی تخصيــص دهنــد کــه در ایــن صــورت شــرکت ها از وجــوه تأميــن 

مالــی شــده بــرای خریــد دارایی هــای واقعــی ماننــد زميــن، تجهيــزات و - 
اســتفاده کــرده و درنهایــت درآمــد ایجادشــده از خریــد ایــن دارایی هــای 
واقعــی، نصيــب دارنــدگان ایــن اوراق می شــود بنابرایــن بــازار دارایی هــای 
ــی و  ــم از حقيق ــراد اع ــه در آن اف ــود ک ــالق می ش ــازاری اط ــه ب ــی3 ب مال
حقوقــی، می تواننــد در آن بــه معاملــه اوراق ضمانــت مالــی )شــامل ســهام، 
اوراق قرضــه(، کاال )شــامل فلــزات گران بهــا یــا محصــوالت کشــاورزی( و 
دیگــر دارایی هــای مثلــی )عــوض دار( بــا هزینــه مبادالتــی پایيــن بپردازنــد.

ــه  ــه س ــی ب ــوع دارای ــاس ن ــر اس ــی ب ــازار مال ــت ب ــوان گف ــن می ت بنابرای
ــود: ــيم می ش ــر تقس ــورت زی ــش به ص بخ

ــازار، ســهام شــرکت های سهامی پذیرفته شــده  ــن ب ــهام: در ای ــازار س 1. ب
در بــورس و فرابــورس مــورد معاملــه قــرار می گيــرد.

ــد  ــا درآم ــای ب ــرای دادوســتد ابزاره ــازار ب ــن ب ــی: ای ــازار اوراق بده 2. ب
ثابــت )اوراق قرضــه، اوراق مشــارکت، اوراق مرابحــه و...( در نظــر گرفتــه 

شــده اســت.
ــه  ــتقه ک ــای مش ــه در آن ابزاره ــازاری ک ــتقه: ب ــای مش ــازار ابزاره 3. ب
مبتنــی بــر دارایی هــای مالــی بــا فيزیکــی هســتند، مــورد معاملــه قــرار 
می گيرنــد. بــازار مشــتقات4 نوعــی بــازار مالــی بــرای مبادلــه ابزارهــای 
مشــتقه، مثــل بــازار معامــالت آتــی یــا اختيــار معاملــه اســت کــه ارزش 
آن از ارزش دیگــر دارایی هــا مثــل اوراق بهــادار، نــرخ بهــره، کاالی 
اساســی و شــاخص اوراق بهــادار مشــتق می شــود. اوراق بهــادار مشــتقه 
اغلــب شــامل قــراردادی بيــن طرفيــن بــرای معاملــه تعــداد معينــی از 
یــک دارایــی یــا جریانــات نقــدی بــا قيمــت معيــن و موعــد تعيين شــده 
ــا  ــده ب ــد ش ــادار تعه ــه ارزش اوراق به ــر چ ــت. ه ــی اس ــان آت در زم
ــوازات  ــز به م ــادار مشــتقه ني ــراه باشــد، قيمــت اوراق به ــی هم تغييرات

آن تغييــر خواهــد کــرد.
منبــع: کتــاب نقــش ابزارهــای مالــی در توســعه بــازار، محمدرضــا قنبری، 

احمــد اکبــری، پــگاه اميــن نژاد
 

Real Assets -1
Financial Assets -2

Financial Assets Market -3
Derivatives Market -4
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چالش های برون سازمانی:

- نظارت ناکافی بر نظام حاکميت شرکتی.
- نظارت ناکافی بر عملکرد هيئت مدیره.

- نظارت غيرموثر بر کميته ی حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی.
- نوپا بودن و عدم بلوغ حرفه ی حسابرسی داخلی.

منبــع: کتــاب حسابرســی داخلــی واحدهــای کوچــک و متوســط، یاســر 
نــادری، انتشــارات انجمــن حســابداران خبــره ایــران

امــاک  ســرمایه گذاری  صنــدوق 
ابــزار  یــک  به عنــوان  مســتغات  و 

چیســت؟  مالــی  تأمیــن 
واحــدی تجــاری اســت کــه به منظــور کســب ســود ســبدی از 
ــاد و اداره  ــد، ایج ــتغالت را خری ــالک و مس ــر ام ــی ب ــای مبتن دارایی ه
ــهامداران  ــان س ــرمایه گذاری مي ــبد س ــل از س ــود حاص ــد. س می کن

صنــدوق ســرمایه گذاری مســتغالت توزیــع می شــود.
بــر اســاس تعریــف انجمــن ملــی  صندوق هــای ســرمایه گذاری 
مســتغالت )NAREITs(، صنــدوق ســرمایه گذاری مســتغالت شــرکتی 
اســت کــه به منظــور خریــد و ادارۀ امــالک و مســتغالت درآمــدزا 
ــز  ــان، مراک ــل آپارتم )income-producing real estates( از قبي
خریــد، دفاتــر اداری، انبــار و... تأســيس می شــود. برخــی از صندوق هــای 
ــر امــالک و  ــی ب ــی مبتن ــای مال ســرمایه گذاری مســتغالت در دارایی ه

مســتغالت ســرمایه گذاری می کننــد.

ــازمانی و  ــدۀ درون س ــای عم چالش ه
ــرون ســازمانی در حرفــه حسابرســی  ب

داخلــی چــه مــواردی هســتند؟ 
چالش های درون سازمانی:

- شناخت ناکافی هيئت مدیره از اهداف و وظایف حسابرسی داخلی.
- دانش مدیریتی ناکافی هيئت مدیره از نظام حاکميت شرکتی.

- عدم اعتماد هيئت مدیره به مشورت و کسب نظر.
- مقاومت مدیر عامل در برابر نظارت.

- فرار از پاسخ گویی.
- مغفول  ماندن واحد حسابرسی در اساس نامه.

- جایگاه مبهم واحد حسابرسی داخلی در نمودار سازمانی.
- ضعــف یــا نبــود مستندســازی فعاليت هــای کنترلــی و قوانيــن و 

ــررات. مق
- عــدم اختصــاص منابــع مالــی، امکانــات کافــی و نيــروی انســانی مجــرب 

و مکفــی بــه واحــد حسابرســی داخلــی.
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ــي  ــاي مالیات ــا زیان ه ــورد ب ــوه برخ نح
ــي  ــای مالیات ــده و اعتباره ــتفاده  نش اس
اســتاندارد  طبــق  اســتفاده  نشــده 
ــت؟ ــه اس ــماره 35 چگون ــابداری ش حس

ــال  ــت انتق ــی، باب ــات انتقال ــی مالي ــابداري 35، دارای ــتاندارد حس ــق اس طب
زیان هــای مالياتــي اســتفاده  نشــده و اعتبارهــای مالياتــي اســتفاده نشــده بــه 
ــا ميزانــی شناســایی شــود کــه در مقابــل زیان هــای  دوره هــاي آتــي، بایــد ت
مالياتــي اســتفاده  نشــده و اعتبارهــای مالياتــي اســتفاده  نشــده، وجــود درآمــد 
مشــمول ماليــات قابــل اســتفاده محتمــل باشــد. هنگامــي کــه شــرکت ســابقه 
ــی  ــاي ماليات ــي از زیان ه ــي ناش ــات انتقال ــي مالي ــد، دارای ــته باش ــان داش زی
ــی  ــا ميزان ــا ت ــده را تنه ــي استفاده نش ــای ماليات ــا اعتباره ــده ی ــتفاده  نش اس
ــدازه  ــه ان ــات ب ــمول مالي ــی مش ــاي موقت ــه تفاوت ه ــد ک ــایي مي کن شناس
کافــی وجــود داشــته باشــد یــا شــواهد متقاعد کننــده دیگــري مبنــی بــر در 
دســترس بــودن ســود مشــمول ماليــات قابــل اســتفاده در آینــده در مقابــل 
ــا اعتبارهــای مالياتــی اســتفاده  نشــده،  زیان هــای مالياتــی اســتفاده  نشــده ی

موجــود باشــد.
در ارزیابــي احتمــال وجــود درآمــد مشــمول ماليــات قابــل اســتفاده در مقابــل 
ــده،  ــی استفاده نش ــای ماليات ــده و اعتباره ــتفاده  نش ــی اس ــاي ماليات زیان ه

ــرد: ــر مي گي ــر را در نظ ــاي زی ــرکت معيار ه ش
ــرای شــرکت در  ــی ب ــات کاف ــف. وجــود تفاوت هــاي موقتــی مشــمول مالي ال
ــل  ــغ مشــمول ماليــات قاب ــه ایجــاد مبال یــک حــوزۀ مقرراتــی، کــه منجــر ب
اســتفاده در مقابــل زیان هــاي مالياتــی استفاده نشــده یــا اعتبارهــای مالياتــي 

ــود. ــده ش استفاده نش
ب. وجــود ســود مشــمول ماليــات کافــي در شــرکت قبــل از انقضــاي 
ــده،  ــي استفاده  نش ــای ماليات ــا اعتباره ــده ی ــی استفاده نش ــاي ماليات زیان ه

ــد؛ ــل باش محتم
ــخيصی  ــل تش ــل قاب ــي از دالی ــده ناش ــتفاده  نش ــي اس ــاي ماليات پ. زیان ه

ــد؛ و ــل نباش ــرار آن محتم ــه تک ــد ک باش
درآمــد  کــه  به گونــه ای  مالياتــی،  برنامه ریــزي  فرصت هــاي  وجــود  ت. 
مالياتــي  زیان هــاي  کــه  کنــد  ایجــاد  دوره اي  در  را  ماليــات  مشــمول 
استفاده نشــده یــا اعتبارهــای مالياتــي استفاده نشــده، در آن دوره قابــل 

ــه  ــي اســت ک ــی، اقدامات ــزي ماليات ــاي برنامه ری ــد. فرصت ه ــتفاده باش اس
شــرکت بــه منظــور ایجــاد یــا افزایــش درآمــد مشــمول ماليــات در دوره ای 
خــاص، قبــل از انقضــاي مهلــت انتقــال زیــان مالياتــي یــا اعتبــار مالياتــي 
ــاي  ــال، در برخــي حوزه ه ــراي مث ــد. ب ــي، انجــام مي ده ــاي آت ــه دوره ه ب
مقرراتــی، ســود مشــمول ماليــات ممکــن اســت بــه روش هــای زیــر ایجــاد 

ــد: ــا افزایــش یاب شــود ی
1. انتخــاب روش احتســاب ماليــات درآمــد مالــی بــر مبنــای درآمــد مالــی 

دریافــت  شــده یــا درآمــد مالــی دریافتنــی؛
2. انتقــال ادعاهــای مربــوط بــه اقــالم کاهنــده ســود مشــمول ماليــات بــه 

آینــده؛
ــا  ــش به ــه افزای ــي ک ــی، دارایي های ــدد احتمال ــاره مج ــروش و اج 3. ف
ــا،  ــش به ــن افزای ــکاس ای ــراي انع ــا ب ــي آنه ــاي ماليات ــا مبن ــته اند ام داش

ــت؛ و ــده اس ــل نش تعدی
ــد  ــاد مي کن ــات ایج ــاف از مالي ــد مع ــه درآم ــي ک ــک دارای ــروش ی 4. ف
)ماننــد اوراق مشــارکت دولتــي در برخــي حوزه هــاي مقرراتــی( بــه منظــور 
خریــد ســرمایه گذاري دیگــري کــه درآمــد مشــمول ماليــات ایجــاد 

مي کنــد.
در مــواردي کــه فرصت هــاي برنامه ریــزي مالياتــی، موجــب انتقــال ســود 
ــود،  ــر می ش ــای نزدیکت ــه دوره ه ــی ب ــای  آت ــات از دوره ه ــمول مالي مش
ــه دوره هــاي آتــی، همچنــان  ــا اعتبــار مالياتــي ب ــان مالياتــي ی انتقــال زی
ــع  ــه وجــود ســود مشــمول ماليــات آتــي ناشــي از منابعــي غيــر از مناب ب

ــتگی دارد. ــی، بس ــي آت ــاي موقت ــده تفاوت ه ایجادکنن
ــای  ــا اعتباره ــده ی ــتفاده  نش ــی اس ــای ماليات ــل زیان ه ــه در مقاب چنانچ
مالياتــی اســتفاده  نشــده، وجــود ســود مشــمول ماليــات قابــل اســتفاده در 

ــایی نمی شــود. ــی شناس ــات انتقال ــی مالي ــده محتمــل نباشــد، دارای آین
ــال  ــماره 35، داني ــابداری ش ــتاندارد حس ــای اس ــاب راهنم ــع: کت منب

ــران ــره ای ــابداران خب ــن حس ــارات انجم ــوب، انتش محج

 

نکاتمهمحــــــــرفهای



95
خرداد و تیر  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳4۳ شمارۀ

حسابدار

متحده ایاالت  در   REITs تاریخچۀ 
در تاریــخ 1 ژانویــۀ 1961 الحاقيــۀ قانــون ماليات هــا مزایــای مالياتــی 
ســرمایه گذاری  شــرکت های  از  جدیــدی  نــوع  بــرای  را  خاصــی 
پيش بينــی می کنــد. بــر اســاس ایــن الحاقيــه، در صورتــی کــه 
ــراز  ــی را اح ــرایط معين ــتغالت ش ــرمایه گذاری مس ــای س صندوق ه
کننــد، ســود تقســيمی آن هــا معــاف از ماليــات خواهــد بــود. تصویــب 
ــرای تمامــی  ــت کــه ب ــن منظــور صــورت گرف ــه ای ــون یادشــده ب قان
ســرمایه گذاری  ســبد  در  ســرمایه گذاری  فرصــت  ســرمایه گذاران 
ــا تصویــب  متنوعــی از امــالک و مســتغالت درآمــدزا فراهــم شــود. ب
ــتغالت  ــالک و مس ــی ام ــۀ دارای ــرمایه گذاری در طبق ــون، س ــن قان ای

ــد. ــر ش ــادار امکان پذی ــروش اوراق به ــد و ف ــق خری از طری
 Real Estate Operating( مســتغالت  عملياتــی  شــرکت 
Companies(، شــرکتی اســت کــه ســهام آن در بــورس اوراق 
ــرمایه گذاری در  ــی آن س ــب وکار اصل ــود و کس ــه می ش ــادار معامل به
ــتند  ــبيه REITs هس ــرکت ها ش ــن ش ــت. ای ــتغالت اس ــالک و مس ام

ــا ایــن تفــاوت کــه REOC بخــش عمــدۀ ســود خــود را در جهــت  ب
توســعۀ کســب و کار مجــدداً ســرمایه گذاری می کنــد در حاليکــه 
ســرمایه گذاران  ميــان  در  را  خــود  ســود  عمــدۀ  بخــش   REIT
توزیــع می کنــد. همچنيــن REOCs نســبت بــه REITs از بابــت 
نــوع ســرمایه گذاری های خــود در امــالک و مســتغالت انعطــاف 
ــد. از آن جــا کــه REOCs قســمت عمــدۀ ســود خــود  بيشــتری دارن
مالياتــی ای  مزایــای  فاقــد  می کننــد  ســرمایه گذاری  مجــدداً  را 
 REOCs می شــود. ســرمایه گذاران REITs هســتند کــه مشــمول
ــبت  ــتغالت را نس ــالک و مس ــل از ام ــرمایۀ حاص ــت س ــاً منفع عموم
بــه جریان هــای نقــدی حاصــل از مســتغالت درآمــدزا ترجيــح 

. می دهنــد

نکاتمهمحــــــــرفهای


