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 ّیات هحترم ٍزیراى  48/41/4851هَرخ  51848برای تذٍیي ایي دستَرالعول بخشٌاهِ 

 بِ عٌَاى هبٌی هَرد استفادُ قرار گرفتِ است.

 دستَرالعول:

 الف: ًحَُ ی تٌظین حساب ٍ ًظارت هالی بر حساب هشترک

هطبَط بِ حساب هشتطن ثبت ٍ هٌظَض سیستن هالی زض هاّاًِ ّا ٍ ػولیات هالی ضا ٍاحسّا هىلفٌس، ّعیٌِولیِ  .1

 ًوایٌس. 

هابیي ّای هالی، فیّای حساب هشتطن ٍ ولیِ اسٌاز ّعیٌِ ٍ طَضتحساب، زستِ چهٍلیت حفظ ٍ ًگْساضیهسَ .2

 باشس.ی ضئیس اهَض هالی ٍاحس هیواضفطها ٍ پیواًىاض)هجطی( بِ ػْسُ

ایي زستَضالؼول ولیِ هسٍَلیي ٍاحسّای هطبَعِ، هىلف بِ پاسرگَیی بِ زاًشگاُ زض  1زض اجطای هفاز بٌس  .3

 باشٌس.ذظَص حساب هشتطن هی

چٌاًچِ اظ عطیك حساب هشتطن ترلف هالی اًجام گیطز ٍ حمَق زاًشگاُ ٍ یا واضگطاى بِ ّط عطیك هوىي تضییغ  .4

صوَض، اشتطاوا زض بطابط لاًًَی ٍ زاًشگاُ هتؼْس بِ پاسرگَیی ذَاٌّس گطزز، اشراص هجاظ اهضای چه حساب ه

 بَز.

بطزاشت اظ حساب هشتطن با سِ اهضاء باشس وِ افتتاح ٍ حساب هشتطن بِ ػٌَاى یه حساب غیطزٍلتی هی .5

 گطزز:اًس اًجام هیاشراص شیل وِ زض واضت افتتاح حساب باًه هؼطفی شسُ

 .باشسزاًشگاُ سَی وِ اظ وِ زاضای اهضای هجاظ ٍاحس واضفطها ضئیس یا هسیط  -

 ضئیس اهَض هالی ٍاحس واضفطها -

 اهضاء هجاظ پیواًىاض بطاساس آذطیي ضٍظًاهِ ضسوی -

ّای لاًًَی اظ حساب هشتطن پس اظ تْیِ تطاظ ٍ پس اظ فسد ٍ یا اتوام لطاضزاز ٍ با اًجام ولیِ پطزاذت .6

هابیي واضفطها ٍ پیواًىاض، ایي حساب بستِ یِ طَضتحساب فیّای هالی طازض شسُ اظ ایي حساب ٍ تْطَضتحساب

گطزز ٍ ضسیس آى زض پطًٍسُ ایي ّای سفیس ًاًَیس، عی ًاهِ ضسوی بِ باًه هطبَعِ ػَزت هیذَاّس شس ٍ چه

 گطزز.حساب ًگْساضی هی

هابیي واضفطها ٍ پیواًىاض زض ذظَص حساب هشتطن، ّای فیزحمَلی وِ بط اثط ترلف اظ شطایظ هٌسضج زض لطاضزا .7

االجطا ذَاّس بَز، وال یا بؼضا لابل شَز جعء زض هَضز احىام لغؼی هحاون لضایی وِ الظمایجاز هیواضفطها بطای 

 ًاهِ پیواًىاض بطزاشت ًوایس.برشَزى ًبَزُ ٍ واضفطها هجاظ است هَاضز هَضز اشاضُ ضا اظ هحل ضواًت

ّای غیطًمسی واضگطاى اظ لبیل)بي ٍ غیطُ( ًیع بِ حساب هشتطن ٍاضیع گطزیسُ ٍ اظ عطیك ذتٍجَُ ولیِ پطزا .8

 گطزز.ّای تٌظیوی تْیِ ٍ بِ واضگطاى تحَیل هیّویي حساب بي ًمسی بطاساس لیست

ًیع ّوِ هاِّ عی لیست تٌظیوی بِ حساب هشتطن ٍاضیع ٍ تا پایاى سال زض پیواًىاض ػیسی ٍ سٌَات واضگطاى  .9

 هاًس.ب فَق بالی هیحسا

ضٍظ اظ هاًسُ هطذظی ذَز زض پایاى سال شذیطُ ًوایٌس لصا یه زٍاظزّن اظ  9تَاًٌس با ػٌایت بِ ایٌىِ واضگطاى هی .11

گطزز وِ زض پایاى سال زض ٍجِ پطسٌل پطزاذت هبلغ لابل پطزاذت ّوِ هاِّ بِ حساب هشتطن ٍاضیع ٍ شذیطُ هی

 گطزز.هی
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بِ پیواًىاض اظ عطیك حساب هشتطن، هَوَل بِ اضائِ هفاطاحساب بیوِ اظ سَی العحوِ آذطیي پطزاذت حك .11

 باشس.پیواًىاض هی

ضیعی گطزز وِ پطزاذت ولیِ حمَق لاًًَی واضگطاى اظ العحوِ بِ پیواًىاض بایس بِ ًحَی بطًاهِآذطیي پطزاذت حك .12

ًاهِ اظ واضگطاى هبٌی بط زضیافت ولیِ هٌسی، هطذظی ٍ غیطُ هسجل ٍ پس اظ اذص  الطاضلبیل ػیسی، سٌَات، ػائلِ

 حك ٍ حمَق ٍ هغالبات هطتبظ ذَز، تسَیِ حساب ًْایی اًجام گیطز.

پیواًىاض زض ٍجِ العحوِ پیواًىاض ذاضج اظ حساب هشتطن پس اظ زضذَاست پیواًىاض ٍ تاییس ًاظط پطزاذت حك .13

 پطزاذت هی گطزز.

بٌسی هشاغل ٍ آذطیي عایای پطسٌلی ضا بطاساس عطح عبمِزض پایاى ّط هاُ پیواًىاض هَظف است لیست حمَق ٍ ه .14

ّای ازاضُ واض ٍ اهَض اجتواػی تٌظین ٍ پس اظ تاییس ًاظط لطاضزاز تَسظ واضفطها بِ حساب هشتطن زستَضالؼول

 گطزز.ٍاضیع گطزیسُ ٍ با اهضاء هشتطن واضفطها ٍ پیواًىاض هستمیوا بِ حساب پطسٌل ٍاضیع هی

 از حساب هشترک: تشی بردات هالی ٍ ًحَُاًجام عولیاب( ًحَُ 

ّیات هحتطم ٍظیطاى، استفازُ اظ حساب هشتطن بِ هٌظَض  15/12/1384هَضخ  84515جْت اجطایی شسى هظَبِ شواضُ 

ّا، جسٍل هحاسبات حساب ّای ذالض حمَق ٍ هعایای واضوٌاى شطوت ٍ وسَضات لاًًَی ٍ زیگط ّعیٌِپطزاذت ّعیٌِ

 :باشسهیشیل شطح ّای ًگْساضی حساب بِ ػولیات هالی ٍ سطفظل ی اًجامهشتطن، ًحَُ

 الف( جذٍل هحاسبِ حساب هشترک

 (B)هشوَل بیوِ غیرهسایای  (A)هسایای هشوَل بیوِ 

  حك اٍالز  ّعیٌِ حمَق هاّاًِ

  ذَاضٍباض
 هعز( 9)ضٍظاًِ * 12 باظذطیس هطذظی

  هسىي

  سٌَات  اضافِ واض

  ػیسی  بي 

  واضاًِ  سایط

 (B)هشوَل بیوِ غیطجوغ هعایای  (A)جوغ هعایای هشوَل بیوِ 

 C= A + B (C)جوغ ول هعایای هشوَل ٍ غیطهشوَل 

 23 * %D = A (D)% سْن واضفطها 23ًحَُ ی هحاسبِ بیوِ 

 7 * %F = A (F)ًحَُ ی هحاسبِ بیوِ سْن واضوٌاى 

 N حك العحوِ پیواًىاض

 9 * %I = (N) (I)هالیات بط اضظش افعٍزُ 

 هالیات حقَق:

 ضیال  .......ّای هشوَل هالیات اظ هبلغ التفاٍت هجوَع آیتنزضطس هاب11ِهؼازل 

 ّای هشوَل هالیات شاهل:آیتن

 حمَق، هسىي، ذَاضٍباض، اضافِ واض، سایط، ػیسی، واضاًِ
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 پیواًکارپرداخت هاّاًِ بِ  سآًالی

 ًحَُ ی پرداخت هَضَع

حمَق هاّاًِ، اضافِ واض،ایاب ٍ شّاب، غصا، واضاًِ، پازاش، ػیسی ساالًِ، حمَق ٍ هعایا) 

 )ّای پطسٌلی بطاساس لاًَى واض ٍ هالیات ٍ حك بیوِ حمَق ٍ هعایاسٌَات، سایط پطزاذت

 ٍاضیع بِ حساب هشتطن

پطزاذت پیواًىاض ّای هسیطیتی وِ بِ طَضت یه ػسز ثابت زض ٍجِ حك هسیطیت) ّعیٌِ

 گطزز(هی

 پیواًىاضضیع بِ حساب ٍا

%)پس اظ اضائِ هستٌسات پطزاذت( 9هالیات بطاضظش افعٍزُ  پیواًىاضٍاضیع بِ حساب  

 تَضیحات:

% حك بیوِ بطاساس لیست تٌظیوی)هعز اٍلیِ( اظ هحل حساب هشتطن زض ٍجِ ساظهاى تاهیي اجتواػی 31 .1

 ذَاّس شس.ّای بؼسی ّای هاُپطزاذت ذَاّس شس ٍ پس اظ تاییس، ضویوِ پطزاذت

 ّای لاًًَی، اظ هحل حساب هشتطن زض ٍجِ زاضایی پطزاذت ذَاّس شس.هالیات بط حمَق پس اظ وسط هؼافیت .2

 


