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ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۵،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۵

ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ :ﻫﻴﺎت وزﻳﺮان
ﺷﻤﺎره وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ۸۶۱ :

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﺎد و دو ﺷﻤﺎره ۲۰۷۱۰
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺎده ) (۲۶اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ـ ﻣﺼﻮب۱۳۹۴ـ

۲۱/۱/۱۳۹۵

ﺷﻤﺎره/۳۸۶۲ت۵۲۸۰۴ﻫـ
وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ
ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان در ﺟﻠﺴﻪ  ۱۵/۱/۱۳۹۵ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻤﺎره ۱۹۶۵۷۰/۱۹۷۳۸/۲۰۰
ﻣﻮرخ  ۲۰/۱۰/۱۳۹۴وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺒﺼﺮه ) (۲ﻣﺎده ) (۲۶اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ـ ﻣﺼﻮب ۱۳۹۴ـ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ
ﻣﺎده ﯾﺎدﺷﺪه را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد:
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺎده ) (۲۶اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ـ ﻣﺼﻮب۱۳۹۴ـ
ﻣﺎده۱ـ در اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎت زﯾﺮ در ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺸﺮوح ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ:
اﻟﻒ ـ ﻗﺎﻧﻮن :ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ـ ﻣﺼﻮب ۱۳۶۶ـ و اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی آن.
ب ـ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ :ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ.
پ ـ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه :ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ.
ت ـ اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ دار :اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺘﻮﻓﯽ در ﻣﺤﺪوده آن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺘﻮﻓﯽ در اﯾﺮان ﻣﻘﯿﻢ
ﻧﺒﻮده ،اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط در ﺗﻬﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ث ـ ﻓﻮت ﻓﺮﺿﯽ :ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﺣﺴﺒﯽ.
ً
ً
ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ( ﯾﺎ وﻟﯽ ﯾﺎ اﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﻗﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﻬﺎ(.
ﻣﺘﻮﻓﯽ)ﻣﻨﻔﺮدا ﯾﺎ
ج ـ ﻣﺆدی :اﺷﺨﺎص ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺪر ﻣﺎده ) (۲۶ﻗﺎﻧﻮن )وراث
چ ـ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ :ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮﮔﯽ )ﻓﺮﻣﯽ( ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﻓﯽ و وراث و اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﻫﺎ و ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎ ،ﻫﺰﯾﻨﻬﻬﺎی ﮐﻔﻦ و دﻓﻦ و
واﺟﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﺒﺎدی و دﯾﻮن ﻣﺤﻘﻖ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ و در دﺳﺘﺮس ﻣﺆدﯾﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻣﺎده۲ـ اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ دار ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر )ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮑﺴﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻮت ﻣﺘﻮﻓﯽ( ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،رﺳﯿﺪﮔﯽ و
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ اﻣﻮال ،داراﯾﯽ ﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﺸﺮح زﯾﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ:
اﻟﻒ ـ ﻣﺒﻨﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﻫﺎ ،ارزش روز آﻧﻬﺎ در زﻣﺎن ﻓﻮت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ب ـ ﻣﺮﺟﻊ اﻋﻼم ارزش ﺳﻬﺎم ﻣﺘﻮﻓﯽ در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس و ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎرج از ﺑﻮرس ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﻮرد
ﺳﻬﺎم و ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﮐﻪ و ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺘﻮﻓﯽ در ﺳﻬﺎم و ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ارزش آن ﺑﺮ اﺳﺎس رﺳﯿﺪﮔﯽ اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
پ ـ ﻣﺒﻨﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ارزش روز اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻮت ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ دار اﺳﺖ .در ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺼﺎﻟﺢ ﯾﺎ ﻃﺮز ﻣﻌﻤﺎری ﺧﺎص دارای ارزش ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺟﻮاﻫﺮ و اﺷﯿﺎی ﻧﻔﯿﺲ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﺧﺎص ،از ﻧﻈﺮ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﯽ و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﯾﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﻣﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ت ـ در ﻣﻮرد ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری و اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺳﺎﯾﺮ اوراق ﺑﻬﺎدار ،اﺻﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﯾﺎ اوراق و ﺳﻮد ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻧﺸﺪه ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻮت ﻣﺘﻮﻓﯽ ﻣﻼک ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ث ـ در ﻣﻮرد اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت اﺟﺎره ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﻤﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺎﺑﺖ اﺻﻞ ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﺳﻮد و ﮐﺎرﻣﺰد ﻣﻌﻮق ﺗﺎ زﻣﺎن ﻓﻮت در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺪارک و اﺳﻨﺎد ﻣﺜﺒﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺪﻫﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ج ـ واﺟﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﺒﺎدی در ﺣﺪود ﻗﻮاﻋﺪ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺎ اراﯾﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ و ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻣﺮﺑﻮط از ﻣﺮاﺟﻊ ذی رﺑﻂ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﻔﻦ و دﻓﻦ در ﺣﺪود ﻋﺮف و
ﻋﺎدت.
چ ـ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﻣﺘﻮﻓﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺪارک و اﺳﻨﺎد ﻣﺜﺒﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ اﺻﺎﻟﺖ آن ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ دار ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ﭼﻨﺪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮف ﻣﺆدی در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻣﺆدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ
اﺻﻼﺣﯽ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻬﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ اراﯾﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﺣﺼﺮ وراﺛﺖ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆدی ،ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ .در ﺻﻮرت دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﺬﮐﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ

ﺗﺒﺼﺮه۲ـ اراﯾﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﺣﺼﺮ وراﺛﺖ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆدی ،ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ .در ﺻﻮرت دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﺬﮐﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ،ﺿﺮورﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆدی ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۳ـ اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار رﺳﯿﺪﮔﯽﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺆدی ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ،اﻣﻮال و داراﯾﯽ اﻇﻬﺎرﻧﺸﺪه
ﻣﺘﻮﻓﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۴ـ دﯾﻮن ،واﺟﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﺒﺎدی و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻔﻦ و دﻓﻦ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ارزش اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﻫﺎی اﺑﺮاز ﺷﺪه در اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﺴﻠﯿﻤﯽ در ﻣﻮﻋﺪ
ﻣﻘﺮر ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻣﻘﺮر در ﺑﻨﺪ )ب( ﻣﺎده ) (۲۶ﻗﺎﻧﻮن )اﻋﻢ از اﻣﻮال و داراﯾﯽﻫﺎی اﺑﺮاز ﺷﺪه ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار(
ﮐﺴﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺗﺒﺼﺮه ۵ـ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮح در ﺻﺪر ﻣﺎده ) (۲۱و ﻣﻮاد ) (۲۴و ) (۲۵ﻗﺎﻧﻮن ،از ﺷﻤﻮل ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﺗﺮک ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ۶ـ اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮد را ﻃﯽ ﮐﺎرﺑﺮگ )ﻓﺮم( ارزﯾﺎﺑﯽ اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﻫﺎ و ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۲۶ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻣﺆدی اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده۳ـ ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﻨﺪ )ج( ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۲۶ﻗﺎﻧﻮن ،ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺆدی و ﭘﺲ از ارزﯾﺎﺑﯽ و رﺳﯿﺪﮔﯽ اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ دار ،ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺻﺎدر ﻣﯽ
ﮔﺮدد:
اﻟﻒ ـ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ارزش اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه ﮐﻤﺘﺮ و ﯾﺎ ﻣﺴﺎوی دﯾﻮن ﻣﺤﻘﻖ ﻣﺘﻮﻓﯽ ،واﺟﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﺒﺎدی و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻔﻦ و دﻓﻦ ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۱۷ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺒﻮده و ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ )ج( اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺮاﺟﻊ ذی رﺑﻂ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ب ـ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ارزش اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﻮن ﻣﺤﻘﻖ ﻣﺘﻮﻓﯽ ،واﺟﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﺒﺎدی و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻔﻦ و دﻓﻦ ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺟﻤﻊ ﮐﻞ دﯾﻮن ﻣﺤﻘﻖ ﻣﺘﻮﻓﯽ ،واﺟﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﺒﺎدی و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻔﻦ و دﻓﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ارزش روز )ارزش ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه( اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ
ﻫﺎی ) (۴) ،(۳) ،(۲) ،(۱و ) (۵ﻣﺎده ) (۱۷ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺴﺮ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑﺨﺶ از اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻌﺎدل ارزش دﯾﻮن ﻣﺤﻘﻖ ﻣﺘﻮﻓﯽ،
واﺟﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﺒﺎدی و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻔﻦ و دﻓﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ )ج( اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮاﺟﻊ ذی رﺑﻂ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﮐﺴﺮ دﯾﻮن ﻣﺤﻘﻖ ﻣﺘﻮﻓﯽ ،واﺟﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﺒﺎدی و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻔﻦ و دﻓﻦ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده ) (۱۷ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﺑﻨﺪ از
اﻣﻮال داراﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﮐﺴﺮ ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در آن ردﯾﻒ ﺑﺎ ﻣﺆدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮگ )ﻓﺮم( ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۲۶ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸـﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد .در ﮔﻮاﻫـﯽ ﺻﺎدره ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮع اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﻫﺎ ،ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺘﻤﺎﯾﺰﮐﻨﻨﺪه آن داراﯾﯽ و ارزش آﻧﻬﺎ در روز ﻓﻮت درج ﮔﺮدد.
ﺗﺒﺼﺮه۳ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯽ ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ اﺑﺮاز ﻧﺸﺪه و ﯾﺎ در رﺳﯿﺪﮔﯽ اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﺮدد ،ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ ،اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺻﻼﺣﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻣﻘﺮر در ﺑﻨﺪ )ب( ﻣﺎده
) (۲۶ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﮔﻮاﻫﯽ اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺮﺑﻮط را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۴ـ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺆدی در اﺟﺮای ﻣﺎده ) (۱۷ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت اﻗﺪام ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد،
ﺑﺎﺑﺖ ﮐﻞ ﻣﺎﺗﺮک ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﺎ اراﯾﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﺜﺒﺘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺘﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده۴ـ دﯾﻮن ﻣﺤﻘﻖ ﻣﺘﻮﻓﯽ ،واﺟﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﺒﺎدی و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻔﻦ و دﻓﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺴﺮ از اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ) (۶ﻣﺎده ) (۱۷ﻗﺎﻧﻮن( ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده ۵ـ در ﻣﻮارد ﻓﻮت ﻓﺮﺿﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻮت ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﻮت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ
ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده ۶ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارث ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ادارات ﻣﺬﮐﻮر ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻣﺮاﺗﺐ
را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ دار ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺎده۷ـ ﮐﺴﺮ دﯾﻮن ﻣﺤﻘﻖ ،واﺟﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﺒﺎدی و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻔﻦ و دﻓﻦ ﻣﺘﻮﻓﯽ از ﻣﺎﺗﺮک ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۱۷ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارث در
ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ )ﻇﺮف ﯾﮑﺴﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻮت ﻣﺘﻮﻓﯽ( ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده ۸ـ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﻫﺎ و ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﻣﺘﻮﻓﯽ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺑﯿﻦ اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار و ﻣﺆدﯾﺎن اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد ،ﺑﺎ
اﻋﺘﺮاض ﻣﺆدی ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ در ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺮح و ارزش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ رأی ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺬﮐﻮر )ﻣﻮﺿﻮع
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم از ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺎﻧﻮن( ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد.
ﻣﺎده۹ـ ﻋﺪم ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۲۶ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎرج از ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﻖ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﺎده ) (۱۹۲ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ـ اﺳﺤﺎق ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی

