
 مالياتي هاي دانستني

 قانوني دفاتر تحرير و نگهذاري در نكات اهم

 هدوَػِ اص قسوت ايي دس ايشاى، هالياتي سساًِ گضاسش تِ

 دس مِ پشداصين اي هي ًاهِ آييي تِ هالياتي ّاي داًستٌي

 ًحَُ ٍ هذاسك ٍ اسٌاد ٍ دفاتش ًگْذاسي ّاي سٍش خػَظ

 هَضَع ًْايي هالي ّاي غَست تٌظين چگًَگي هالي ٍقايغ ثثت

 ّاي هاليات 27/11/88 قاًَى هػَب اغالحي 95 هادُ 2 تثػشُ

 .است هستقين

 ضاهل ًاهِ آييي ايي هقشسات ًاهِ، آييي ايي اٍل هادُ اساس تش

 ٍ صياى ٍ سَد حساب ٍ هقشستشاصًاهِ هَػذ دس مِ است هَدياًي

 تا سا صياى ٍ سَد حساب ٍ ّضيٌِ ٍ دسآهذ حساب هَسد حسة يا

 .مٌٌذ هي اسايِ هشتَط سػايت هقشسات

 تش حساتذاسي ّاي سٍش اص يني اًتخاب دس هَدياى ّوچٌيي

 تؼذ ّاي سال دس ٍ ضذُ هداصًذ پزيشفتِ استاًذاسدّاي اساس

 هطخػي خْات تِ غَستينِ دس .ًوايٌذ اػوال سا سٍيِ ّواى تايذ

 سا سٍيِ تغييش اص حاغل اثشات هنلفٌذ تاضٌذ سٍيِ دادُ تغييش

 يادداضتي خذاگاًِ عي ٍ هطخع هالي ّاي غَست تشاي

 .ًوايٌذ اسايِ هالياتي اهَس اداسُ تِ اظْاسًاهِ پيَست

 قانوني دفاتر مشخصات

 است ػثاست ًاهِ آييي ايي هطوَل قاًًَي دفاتش -2 هادُ عثق تش

 ٍ ينذيگش اص خذا يا هطتشك اص اػن مل ٍ سٍصًاهِ دفاتش مليِ اص

 ػوليات ّشگًَِ ثثت اص قثل مِ (ّضيٌِ ٍ دسآهذ دفتش) هطاغل دفتش

 11 هَاد هقشسات هغاتق مل ٍ سٍصًاهِ دفاتش آًْا، دس حساتذاسي

 اداسُ ًوايٌذُ عشف اص 1311 سال هػَب تداست قاًَى 12 ٍ

 ريشتظ هالياتي اهَس اداسات عشف اص هطاغل دفاتش ٍ اسٌاد ثثت

 ضذُ تحشيش فاسسي تِ ٍ گشديذُ ثثت ٍ پلوپ ٍ اهضا هَسد حسة

 .تاضذ

 ّوچٌيي ٍ غفحات گزاسي ضواسُ دس اضتثاُ -1 تثػشُ

 تي هَخة هزمَس هشاخغ دس دفاتش پلوپ اص ًاضي اضتثاّات

 .تَد ًخَاّذ دفاتش اػتثاسي

 است هحَ قاتل سَْلت تِ مِ ٍسايلي تا دفاتش ًَضتي-2تثػشُ

 .است هوٌَع(گشافيت هَاد هاًٌذ)

 ّش تشاي هنلفٌذ ًاهِ آييي ايي هطوَل هَدياى-4 هادُ عثق تش

 سال يل ظشف ضذُ ثثت ٍ پلوپ اهضاء، دفاتش اص فقظ هالي سال

 ضذى توام ػلت تِ سال اثٌاء دس ايٌنِ هگش ًوايٌذ، استفادُ قثل

 ّستٌذ هداص غَست ايي دس مِ تاضذ خذيذ دفاتش تِ ًياص دفاتش

 هادُ هقشسات سػايت تا ٍ ًوايٌذ ثثت ٍ پلوپ اهضاء، خذيذ دفاتش

 .مٌٌذ ثثت خذيذ دفاتش دس سا هالي ػوليات اداهِ ًاهِ آييي ايي 16

 سال ّش دس استفادُ تشاي هاخَرُ دفاتش هطخػات ٍ تؼذاد دسج

 .است الضاهي سال آى تِ هشتَط هالياتي اظْاسًاهِ دس هالي،

 يا حقَقي اضخاظ مِ است دفتشي سٍصًاهِ دفتش -3 هادُ عثق تش

 خَد هحاسثاتي ٍ هالي سٍيذادّاي سايش ٍ هؼاهالت مليِ حقيقي

 ضذُ پزيشفتِ استاًذاسدّاي ٍ هَاصيي ٍ اغَل سػايت تا سا

 .ًوايٌذ ثثت آى دس ٍقَع تاسيخ تشتية تِ ٍ حساتذاسي

 يا ٍ ػوليات مليِ ثثت تشاي ٍاحذ سٍصًاهِ دفتش ًگْذاسي -تثػشُ

 .است هداص ػوليات اص تخص ّش تشاي هتؼذد سٍصًاهِ دفاتش

 دس ضذُ ثثت ػوليات مِ است دفتشي مل دفتش -5 هادُ عثق تش

 ّا حساب مذگزاسي يا سشفػل حسة تش سٍصًاهِ دفاتش يا دفتش

 تٌظين مِ تشتيثي تِ ضَد هي ثثت آى هخػَظ غفحات دس

 .تاضذ پزيش اهناى آى اص تشاصًاهِ ٍ صياى ٍ سَد حساب

 مِ است دفتشي مل ٍ سٍصًاهِ هطتشك دفتش -6 هادُ عثق تش

 تِ تاضذ، هتفاٍت ّاي حساب سشفػل تشاي ّايي ستَى داساي

 دفتش ًگْذاسي ٍ ثثت تا حقيقي ٍ حقَقي اضخاظ مِ عَسي

 حساتذاسي، استاًذاسّاي ٍ ضَاتظ ٍ اغَل عثق تش هزمَس

 ٍ سَد حساب ٍ استخشاج آى اص سا خَد ػوليات ًتايح تتَاًذ

 .ًوايٌذ تْيِ تشاصًاهِ ٍ صياى

 است دفتشي (ّضيٌِ ٍ دسآهذ دفتش)هطاغل دفتش -7 هادُ عثق تش

 هؼاهالت، ضشح تاسيخ، دسج تشاي ّايي ستَى داساي حذاقل مِ

 هؼاهالت ٍ تاضذ استْالك قاتل ّاي داسايي ٍ ّضيٌِ دسآهذ،

 دس مِ عَسي تِ گشدد ثثت آى دس ٍقَع تاسيخ تشتية تِ هزمَس

 تٌظين ٍ هَدي ضغلي ّضيٌِ ٍ دسآهذ خوغ تؼييي سال پاياى

 .تاضذ پزيش اهناى آى اص صياى ٍ سَد حساب

   حساب مذارك و حسابذاري اسناد ، دفاتر ساير

 هدضا ٍ تفنيل تشاي مِ است دفتشي هؼيي دفتش -8 هادُ عثق تش

 ٍ هقتضيات حسة تش مل دفتش ّاي حساب اص يل ّش ساختي

 دس حساب ّاي ماست .ضَد ًگْذاسي است هوني حساب ضشايظ

 .است هؼيي دفاتش حنن

 چٌذ يا يل آى دس مِ است فشهي حساتذاسي سٌذ -9 هادُ عثق تش

 تِ هحاسثاتي ٍ هالي سٍيذادّاي سايش ٍ هؼاهالت اص هَسد

 تدضيِ گشديذُ تستاًناس يا تذّناس هَسد حسة مِ ّايي حساب

 ثثت قاتل آى هٌذسخات ريػالح هشاخغ اهضاء اص پس ٍ ضَد هي

 .تاضذ هي دفاتش دس

 مِ است هستٌذاتي اص ػثاست حساب هذاسك-18 هادُ عثق تش

 تَدُ هحاسثاتي يا هالي سٍيذاد يا فؼاليت چٌذ يا يل ٍقَع تياًگش

 هي تحشيش ٍ تٌظين آًْا هثٌاي تش دفاتش ٍ حساتذاسي اسٌاد ٍ

 .گشدد

  قانوني دفاتر نگهذاري و تحرير نحوه

 هي ًگْذاسي مل ٍ سٍصًاهِ دفتش مِ هَدياًي -11 هادُ عثق تش

 ٍ هحاسثاتي ٍ هالي سٍيذادّاي سايش ٍ هؼاهالت مليِ تايذ ًوايٌذ

 (ّضيٌِ ٍ دسآهذ دفتش) هطاغل دفاتش ًگْذاسي تِ هداص هَدياى

 قاتل ّاي داسايي فشٍش ٍ خشيذ ٍ ّضيٌِ ٍ دسآهذ ّشگًَِ تايذ،

 دس هَسد حسة ًاهِ آييي ايي هقشسات عثق سا خَد استْالك

 اص ّا حساب ًگْذاسي تشاي آًنِ ٍلَ مٌٌذ ثثت هشتَط دفاتش

 .ضَد استفادُ حساب ّاي ماست ٍ النتشًٍيني ّاي هاضيي

 اثٌاء دس تؼذا مِ غَستي دس حساتذاسي اضتثاّات-تثػشُ

 استاًذاسدّاي پايِ تش ٍ ٍاقغ تَخِ هَسد هشتَط سال ػوليات

 ضَد، اسايِ آى هستٌذات ٍ اغالح سال ّواى دفاتش دس حساتذاسي

 .مشد ًخَاّذ ٍاسد خللي دفاتش اػتثاس تِ

 هي هطاغل دفتش ًگْذاسي تِ هداص هَدياى -12 هادُ عثق تش

 سا سٍصاًِ هطاتِ ّاي ّضيٌِ ٍ دسآهذ اص قسوتي يا توام تَاًٌذ



 دس ايٌنِ تش هطشٍط .ًوايٌذ ثثت دفتش دس سديف ضواسُ يل تحت

 ٍ اسٌاد تِ هتني اگش ٍ قيذ سا آًْا تؼذاد ٍ ًَع دفتش، ضشح ستَى

 .ًوايٌذ دسج هضتَس ستَى دس ًيض سا آى هطخػات تاضذ هذاسك

 ّاي داسايي فشٍش ٍ خشيذ ّضيٌِ ٍ دسآهذ اقالم مِ غَستي دس

 هي هزمَس هَدياى تاضذ، هذاسك ٍ اسٌاد تِ هتني استْالك قاتل

 هذاسك ٍ اسٌاد هطاغل، دفتش دس هَاسد ثثت اص پس تايست

 تشاي مِ ًحَي تِ ٍ دفتش سديف ضواسُ تشتية تِ سا هشتَط

 .ًوايٌذ ًگْذاسي تاضذ، استفادُ قاتل هالياتي هاهَساى سسيذگي

 ًگْذاسي مل ٍ سٍصًاهِ دفاتش مِ هَاسدي دس -13 هادُ عثق تش

 هحاسثاتي ٍ هالي سٍيذادّاي سايش ٍ هؼاهالت مليِ ضَد، هي

 ٍ ّا ّضيٌِ ٍ دسآهذ هطاغل، دفاتش ًگْذاسي هَاسد دس هشتَط

 سٍص ّواى دس تايذ استْالك قاتل ّاي داسايي فشٍش ٍ خشيذ

 .گشدد ثثت هطاغل يا سٍصًاهِ دفاتش دس هَسد حسة اًدام،

 ٍ خشيذ يا فشٍش فامتَس يا هذاسك دس هزمَس تاسيخ -1 تثػشُ

 اًدام ّشگاُ ٍ ضَد ًوي ضٌاختِ تحشيش تاخيش قغؼي هالك غيشُ

 تاتغ هَسسِ ماس عشص ٍ سٍش تَخِ تا اػوال گًَِ ايي ختن ٍ

 دفتش دس ثثت تشاي آهادُ هَضَع تا تاضذ هشاحلي عي ٍ تطشيفات

 آهادُ سٍص ٍ هذاسك يا فامتَس تاسيخ تيي فاغلِ ضَد، هشتَط

 .ضذ ًخَاّذ تلقي ثثت تاخيش دفتش دس ثثت تشاي آى ضذى

 سَء هٌظَس تِ مِ غَستي دس ػوليات تحشيش دس تاخيش -2تثػشُ

 تيص ٍ هالياتي اهَس اداسُ تطخيع تِ سٍص 15 تا ًثاضذ استفادُ

 قاًَى 97 هادُ 3 تٌذ هَضَع ًفشي 3 ّيات تطخيع تِ آى اص

 تِ تؼذي ّاي اغالحيِ ٍ 3/12/66 هػَب هستقين ّاي هاليات

 ضذ ًخَاّذ ٍاسد خللي دفاتش تَدى قاًًَي

 تَسظ ًاهِ آييي ايي هَضَع دفاتش مِ هَاسدي دس -3 تثػشُ

 خاسج هَدي دستشس اص قاًًَي هشاخغ سايش يا قضايي هقاهات

 سي ظشف حذامثش اهش ايي ٍقَع تاسيخ اص دفتش غاحة ٍ ضَد

 دفاتش دس سا هذت آى ػوليات ٍ پلوپ اهضاء، خذيذ دفاتش سٍص

 دفاتش اػتثاس تِ هذت ايي دس ػوليات ثثت تاخيش مٌذ، ثثت خذيذ

 .مشد ًخَاّذ ٍاسد خللي

 خذيذ حقَقي اضخاظ هَسد دس دفاتش ثثت تاخيش -4 تثػشُ

 اضخاظ سايش هَسد دس ٍ حقَقي ضخع ثثت تاسيخ اص التاسيس

 .تَد خَاّذ هداص سٍص سي تا فؼاليت ضشٍع تاسيخ اص

 هاُ ّش سٍصًاهِ دفاتش دس ضذُ ثثت ػوليات مليِ -14 هادُ عثق تش

 .ضَد ًقل مل دفتش تِ تؼذ هاُ پاًضدّن تا حذامثش تايذ

 تا هنلفٌذ ّستٌذ ضؼثِ داساي مِ هَسساتي -15 هادُ عثق تش

 يا ضؼثِ ػوليات خالغِ خَد حساتذاسي ّاي سٍش تِ تَخِ

 تاضٌذ، ضذُ پلوپ دفاتش داساي مِ غَستي دس سا خَد ضؼة

 دس ٍ (ّا حساب تستي اص قثل تا) تاس يل سالي حذاقل

 .مٌٌذ ثثت هَسسِ هشمض دفاتش دس هاُ تِ هاُ غيشايٌػَست

 هطشٍط هالي سال ضوي دفاتش پلوپ ٍ اهضا -16 هادُ عثق تش

 پَلي ٍ هالي ػول ّيچگًَِ پلوپ ٍ اهضاء تاسيخ تا ايٌنِ تش

 هداص حذ تا پلوپ اهضاء تاخيش ّوچٌيي ٍ تاضذ ًگشفتِ غَست

 دفتش هَسد دس ًاهِ آييي ايي 13 هادُ 4 ٍ 3 ّاي تثػشُ دس هقشس

 دس ًاهِ آييي ايي 14 هادُ ٍ هطاغل دفتش هَسد حسة يا سٍصًاهِ

 .مشد ًخَاّذ ٍاسد خللي دفاتش اػتثاس تِ مل، دفتش هَسد

 استفادُ النتشًٍيني ّاي سيستن اص مِ هَدياًي -17 هادُ عثق تش

 ضذُ دادُ ػوليات خالغِ تاس يل هاّي حذاقل هَظفٌذ ًوايٌذ، هي

 حسة هطاغل يا سٍصًاهِ دفتش دس سا النتشًٍيني ّاي هاضيي تِ

 آييي ايي 14 هادُ دس ضذُ تؼييي هْلت ظشف حذامثش ٍ ثثت هَسد

 تسْيل هٌظَس تِ ايي تش ػالٍُ مٌٌذ، هٌتقل مل دفتش تِ ًاهِ

 ٍ هاضيي ماس ّاي دستَسالؼول يا ّا ًاهِ آييي تايذ سسيذگي

 استفادُ هَسد هالي افضاسّاي ًشم تا ماس ًحَُ ٍ آى ّاي تشًاهِ

 .دٌّذ قشاس سسيذگي هاهَساى اختياس دس سا
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 تهيه و تنظيم:

 مهرداد گيوتاج
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