
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المللی کمیتھ تفاسیر استانداردھای بین 4تفسیر 
 گزارشگری مالی

 خیر یا است اجاره دربردارنده توافق یک اینکھ تعیین
 

  



 المللی گزارشگری مالیبین استانداردھای کمیتھ تفاسیر 4تفسیر 

  تعیین اینکھ یک توافق دربردارنده اجاره است یا خیر

 ارجاع

ارزش  گیریاندازه 13المللی گزارشگری مالی استاندارد بین •
 منصفانھ

 ھای حسابداری، تغییررویھ 8المللی حسابداری استاندارد بین •
 ر برآوردھای حسابداری و اشتباھاتد

آالت و امالک، ماشین 16المللی حسابداری استاندارد بین •

 )2003شده در سال (تجدیدنظر تجھیزات

شده (تجدیدنظر ھااجاره 17المللی حسابداری استاندارد بین •
 )2003در سال 

 داراییھای نامشھود 38المللی حسابداری استاندارد بین •
 )2004شده در سال (تجدیدنظر

المللی بیناستانداردھای کمیتھ تفاسیر  12تفسیر  •
 توافقھای امتیاز خدماتگزارشگری مالی 

 زمینھپیش

شـامل یـک معاملـھ یـا  تــوافقی،واحد تجاری ممکن اســت  .1
منعقد کند کــھ شــکل حقــوقی  ،ای از معامالت مرتبطمجموعھ

بـرای دارایـی ( یـک اجاره را ندارد اما حق استفاده از
در ازای یک را آالت و تجھیزات) یک قلم امالک، ماشین مثال

ــھ ــا مجموع ــت ی ــا از ای پرداخ ــال میپرداختھ ــدانتق . دھ
واحـد تجـاری  یــک ،ھایی از این توافقھا کھ در آننمونھ

 ، معموالً ) ممکن است حق استفاده از یک داراییکنندهعرضھ(
را بــھ واحــد تجــاری دیگــر  مربــوط،ھمــراه بــا خــدمات 

 ، شامل موارد زیر است: انتقال دھد(خریدار) 

 کارکردسپاری برون برای مثالسپاری (توافقھای برون •
 .واحد تجاری) یھاپردازش داده

 کنندگانعرضھرات کھ در آن توافقھایی در صنعت مخاب •
کننـد کـھ حـق قراردادھایی منعقـد می ،ظرفیت شبکھ

ــداران  ــرای خری ــت را ب ــتفاده از ظرفی ــراھماس  ف
 نمایند.

کـھ  ،و قراردادھای مشابھ اجباریخرید قراردادھای  •
صرفنظر از تحویل کاالھـا یـا باید  اندر آن خریدار

پرداختھـای مشخصـی را انجـام  ،خدمات تحت قرارداد
ی تحصیل برا اجباریخرید (مانند یک قرارداد  ،دندھ

 ).کنندهعرضھبخش عمده محصول ژنراتور قدرت یک 
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گونھ توافقھا اجاره ھسـتند این تفسیر درخصوص اینکھ این .2
کھ باید طبـق اسـتاندارد باشند مییا دربردارنده اجاره 

ــابداری بین ــی حس ــور گرد 17الملل ــاب منظ ــھ حس ــب ، دن
این تفسـیر در مــورد چگـونگی  کند.میرھنمودھایی ارائھ 

رھنمــودی ارائــھ  ،بندی اجاره طبق استاندارد مذکورطبقھ
 کند.نمی

بخشــی از  ،اجـاره موضوعدر برخی توافقھا، دارایی پایھ  .3
اینکھ  تعیین خصوص یک دارایی بزرگتر است. این تفسیر در

بـرای مقاصــد  بخشـی از یـک دارایــی بزرگتــر،چھ زمانی 
یـک خــود  17المللــی حسـابداری اندارد بینبکارگیری است

وجود این، با شود، کاربرد ندارد. دارایی پایھ محسوب می
یـک واحـد  دھندهنشان ،توافقھایی کھ در آن دارایی پایھ

ــتاندارد بین ــق اس ــاب طب ــابداری حس ــی حس ــا  16الملل ی
باشـد، در دامنــھ می 38المللی حسـابداری استاندارد بین

 ار دارند.کاربرد این تفسیر قر
 دامنھ کاربرد

 زیر کاربرد ندارد:  توافقھایاین تفسیر در مورد  .4

کھ اجاره ھستند یا دربردارنـده اجـاره  توافقھایی الف.
المللــی دامنھ کـاربرد اسـتاندارد بین در و باشندمی

 یا ؛گیرندقرار نمی 17حسابداری 

بخش عمومی بھ بخش خصوصــی  از توافقھای امتیاز خدمات ب.
ــیر  ــاربرد تفس ــھ ک ــھ در دامن ــیر  12ک ــھ تفاس کمیت

ــتانداردھای  ــرار بیناس ــالی ق ــگری م ــی گزارش الملل
 .گیرندمی

 مسائل

  :ست ازا شود، عبارتندمسائلی کھ در این تفسیر مطرح می .5

طبــق تعریــف چگــونگی تعیــین اینکــھ یــک توافــق،  .الف
یـا اسـت اجـاره ، 17المللی حسابداری استاندارد بین

 ؛باشدمیدربردارنده اجاره 

زمان ارزیابی یا ارزیابی مجـدد اینکـھ یـک توافـق،  .ب
 ؛ وباشدمیاجاره است یا دربردارنده اجاره 

چنانچھ یک توافق اجاره باشد یا دربردارنـده اجـاره  .پ
 ھــااز پرداخت باشد، چگونگی تفکیک پرداختھای اجـاره

 بابت سایر عناصر توافق.
 اجماع
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 باشدمیتعیین اینکھ یک توافق، اجاره است یا دربردارنده اجاره 

تعیین اینکھ یک توافـق، اجـاره اسـت یـا دربردارنـده  .6
مبنای محتوای توافق صورت گیرد  ، باید برباشدمیاجاره 

 و مستلزم ارزیابی موارد زیر است: 

توافـق بـھ اسـتفاده از دارایـی یـا اینکھ اجرای  .الف
 وابستھ است یا خیر؛ و  یداراییھای مشخص

 منتقــلاینکھ بھ موجب توافق، حق استفاده از دارایی  .ب
 شود یا خیر.می

 اجرای توافق بھ استفاده از یک دارایی مشخص وابستھ است

بھ وضـوح  معینیک دارایی  در یک توافق اگرچھ ممکن است .7
ا چنانچــھ اجـرای آن توافـق بـھ شـده باشــد، امـ مشخص

وابستھ نباشد، دارایی مزبور  عینیاستفاده از دارایی م
 کنندهعرضـھموضوع اجاره نخواھد بود. برای مثال، اگـر 

کاال یا خدمات باشد و حـق  مقدار معینیمتعھد بھ تحویل 
کاالھا یا خـدمات مزبـور را بـا  کردنو توانایی فراھم 

ــای  ــتفاده از داراییھ ــری اس ــدیگ ــخص ک ــق مش ھ در تواف
اند، داشتھ باشـد، اجـرای آن توافـق بـھ دارایـی نشده

وابستھ نیست و توافق مزبور دربردارنـده اجـاره  عینیم
کـھ جـایگزینی مربـوط بـھ ضـمانت باشد. یـک تعھـد نمی

مناسـب عمـل  مشـابھ را در زمـان یکسان یـا داراییھای
د، مـانع کنـمجـاز یـا الزامـی می معینیدارایی  نکردن
شود. افزون بر بھ عنوان اجاره نمی با آن توافق برخورد

قراردادی (احتمـالی یـا نـوع دیگـر) کـھ  شرطاین، یک 
را مجــاز یــا ملــزم بــھ جــایگزینی ســایر  کنندهعرضــھ

داراییھا، بھ ھر دلیلی، در تاریخ مشخص یـا پـس از آن 
بھ عنـوان اجـاره در نظر گرفتن توافق کند، مانع از می

 شود.نمی پیش از تاریخ جایگزینی

کـھ  شـده اسـتمشـخص  بطور تلویحییک دارایی در صورتی  .8
تنھـا یـک دارایـی را در تملـک  کنندهعرضھبرای مثال، 

داشتھ باشد یا اجاره دھد کھ بھ موجب آن تعھد خـود را 
ه توجیـھ اقتصـادی نداشـتھ کنندعرضـھایفا کند و برای 

اسـتفاده از  بـانباشد کھ تعھد خـود را  عملیباشد یا 
 راییھایی جایگزین ایفا نماید.دا

 دھدانتقال میتوافق، حق استفاده از دارایی را 

یک توافـق  .9 حق استفاده از دارایی در صورتی بـھ موجـب 
حق کنترل اسـتفاده از دارایـی  ،کھ توافق شودمنتقل می

کند. حق کنترل  منتقل )کنندهاجارهپایھ را بھ خریدار (
شود کھ ھـر می منتقلی استفاده از دارایی پایھ در صورت

 یک از شرایط زیر احراز شود: 
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اھمیتــی از در حـالی کــھ بـیش از مبلـغ بیخریدار  .الف
محصول یا منفعت دیگری از دارایی را کسب یــا کنتـرل 

توانایی یا حق بکارگیری دارایــی یـا ھـدایت کند، می
 خـودکــھ  ایشــیوهدیگران برای بکارگیری دارایی بـھ 

  تھ باشد.داشکند را تعیین می

از محصـول  یاھمیتدر حالی کھ بیش از مبلغ بی خریدار .ب
 ،کنـدیا منفعت دیگری از دارایی را کسب یا کنترل می

توانایی یا حق کنترل دسترسی فیزیکی بھ دارایی پایھ 
  .را داشتھ باشد

با توجھ بھ واقعیتھا و شرایط موجود، بعید بــھ نظـر  .پ
ز خریـدار، بـیش از برسد کھ یک یا چند طرف بھ غیر ا

اھمیتی از محصول یــا منفعـت دیگــر حاصـل از مبلغ بی
و قیمتـی کـھ  دارایی طی مدت توافق را بدست آ ورنـد

پرداخت خواھــد کـرد، نـھ بـھ  محصولخریدار بابت آن 
ت باشـد و بثا محصول لحاظ قراردادی در ازای ھر واحد

 محصـولنھ معادل قیمت جاری بازار در ازای ھر واحـد 
 باشد. محصولدر زمان تحویل 

ارزیابی یــا ارزیــابی مجــدد اینکـھ یـک توافـق اجــاره اســت یـا 
 باشدمیدربردارنده اجاره 

بایـد  ،ارزیابی اینکھ یک توافق دربردارنده اجاره است .10
برمبنای تمام واقعیتھا و شرایط موجود در آغاز توافق، 

لی تاریخ تعھد طرفین بھ مفاد اصـ یاتاریخ توافق یعنی 
پس از آغـاز  توافق ھرکدام کھ زودتر باشد، صورت گیرد.

توافق دربردارنـده اجـاره اینکھ ارزیابی مجدد  توافق،
 طھای، باید تنھا در صورت احراز یکی از شـراست یا خیر

 : انجام شودزیر 

مگــر اینکـھ  تغییر ایجاد شـود، یدر مفاد قرارداد .الف
 .باشد قرارداد تغییر مزبور تنھا تجدید یا تمدید

تجدید اعمال شده باشد یا طرفین بــا تمدیــد  ،اختیار .ب
کرده باشند، مگر اینکھ مفاد تجدید یا  توافق موافقت

المللــی اسـتاندارد بین 4تمدید در ابتدا طبـق بنـد 
در شرایط اجاره لحاظ شده باشد. تجدیــد  17حسابداری 

قــرارداد  مـدتکــھ پـیش از پایـان  ییا تمدید توافق
را  ر در ھر یک از شـرایط توافــق اولیـھتغیی ،اولیھ

و تنھـا بـا  9تـا  6، باید طبق بندھای شودشامل نمی
توجھ بھ دوره تجدید یا تمدید مـورد ارزیـابی قـرار 

 گیرد.

توافــق بــھ دارایـی مشخصــی  اجـرایدر تعیین اینکــھ  .پ
 .رفتھ باشدصورت گ تغییری ،یا خیر وابستھ است
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در دارایی ایجاد شده باشد. برای مثال،  ی عمدهتغییر .ت
آالت و تجھیـزات امــالک، ماشـین عمده درتغییر فیزیکی 

 صورت گرفتھ باشد.

اساس واقعیتھـا و شـرایط  باید بر توافقارزیابی مجدد  .11
باقیمانـده دوره موجود در تاریخ ارزیابی مجدد، شـامل 

 ، باشد. تغییر در برآورد (برای مثال، مقادیرتوافقاز 
کھ باید بھ خریدار یا سـایر خریـداران  محصول برآوردی

بـرای ارزیـابی مجـدد  یشود)، عامل داده بالقوه تحویل
نیست. چنانچھ یک توافق مورد ارزیابی مجدد قرار گیـرد 
و مشخص شود کھ آن توافق دربردارنده اجـاره اسـت (یـا 
دربردارنده اجاره نیسـت)، حسـابداری اجـاره بـرای آن 

تاریخھای زیـر بکـار گرفتـھ شـود (یـا  از باید توافق
 متوقف شود):

، 10در موارد (الف)، (پ) یــا (ت) منـدرج در بنـد  .الف
شـرایط موجـب ارزیــابی مجــدد  در ھنگامی کـھ تغییـر

  ؛شودمی

، آغاز دوره تجدید یـا 10در مورد (ب) مندرج در بند  .ب
 دید توافق.مت

 تفکیک پرداختھای اجاره از سایر پرداختھا

اجاره باشد، طرفین توافق  دربردارندهنچھ یک توافق چنا .12
را  17المللـی حسـابداری باید الزامات اسـتاندارد بین

عنصر اجاره آن توافق بکار گیرند، مگر اینکھ طبق  برای
از رعایـت آن  17المللی حسابداری استاندارد بین 2بند 

الزامات معاف شده باشند. بر ایـن اسـاس، چنانچـھ یـک 
طبـق اجاره باشد، اجاره مزبور باید  دارندهدربرتوافق 
بـھ  17المللی حسابداری استاندارد بین 19تا  7بندھای 

بنـدی طبقھ یا اجاره عملیـاتی عنوان اجاره تأمین مالی
شود. سایر عناصر توافق کھ در دامنھ کاربرد استاندارد 

باید طبق سایر  ،گیرندنمیقرار  17المللی حسابداری بین
 د.نبھ حساب منظور شو استانداردھا

المللـی بھ منظـور بکـارگیری الزامـات اسـتاندارد بین .13
طبق  الزامیازاھای ، پرداختھا و سایر مابھ17حسابداری 

ارزیـابی مجـدد،  بھ محضتوافق باید در آغاز توافق یا 
بھ پرداخت بابت اجاره و پرداخت بابت سایر عناصـر بـر 

. حـداقل شـود مبنای ارزش منصفانھ نسـبی آنھـا تفکیـک
المللـی اسـتاندارد بین 4مبالغ اجاره طبق تعریف بنـد 

بابت اجـاره (یعنـی  ھا، تنھا شامل پرداخت17حسابداری 
بابـت سـایر  ھـاحق استفاده از دارایی) اسـت و پرداخت
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ھـای ادهبابت خدمات و مخارج د برای مثال( توافقعناصر 
 شود.) را شامل نمیورودی

تفکیـک پرداختھـای اجـاره از  ، بـھ منظـورمواقعبرخی  .14
بابت سایر عناصر توافق، خریدار باید از یـک  ھاپرداخت
برآورد استفاده کنـد. بـرای مثـال، ممکـن اسـت  تکنیک

بـھ یــک توافـق  مراجعھخریدار پرداختھای اجاره را با 
کھ شامل عنصــر دیگـری  قابل مقایسھاجاره برای دارایی 

سـایر عناصـر  نیست، یا از طریق برآورد پرداختھا برای
برآورد کند  قابل مقایسھبھ توافقھای  مراجعھتوافق با 

و سپس پرداختھای مزبور را از کل پرداختھا طبق توافـق 
 کسر نماید.

چنانچھ خریدار بھ این نتیجھ برسد کھ تفکیک پرداختھـا  .15
 باید:  قابل اتکا غیرعملی استای بھ گونھ

یی و یک بـدھی در مورد اجاره تأمین مالی، یک دارا .الف
 دارایـی پایـھ 1ارزش منصـفانھ برابـر بـابھ مبلغی 

 ،بھ عنـوان موضــوع اجـاره 8و  7در بندھای  شدهمشخص
بدھی باید بـھ محــض پرداخــت  متعاقبًا،شناسایی کند. 

کاھش یابد و ھزینھ مالی منتســب بـھ بـدھی نیـز بــا 
شناسایی  2خریدار فرضی استقراض برایاستفاده از نرخ 

 شود.

جاره عملیاتی، بھ منظور رعایت الزامـات افشـای در ا .ب
تمـام پرداختھــا ، 17المللی حسابداری استاندارد بین

بھ عنوان پرداختھای اجاره در نظر گرفتــھ طبق توافق 
 شود، اما می

پرداختھای مزبور جدا از حداقل پرداختھای اجاره  .1
مربوط بھ سایر توافقھایی کھ شامل پرداخت بابـت 

 شود؛ و نیستند، افشا می ایرهعناصر غیراجا

شده شامل پرداخت شود کھ پرداختھای افشامی تصریح .2
 .باشدمی نیز توافق ایبابت عناصر غیراجاره

 تاریخ اجرا

                                                           
ای متفاوت را بھ شیوه “ارزش منصفانھ” اصطالح، 17المللی حسابداری استاندارد بین .1

بکــار  13المللــی گزارشــگری مــالی از تعریــف ارزش منصــفانھ در اســتاندارد بین
، واحـد 17المللـی حسـابداری گیرد. بنابراین، ھنگام بکارگیری استاندارد بینمی

و نھ اسـتاندارد  17المللی حسابداری تجاری ارزش منصفانھ را طبق استاندارد بین
 کند.گیری میاندازه 13مالی  المللی گزارشگریبین

المللی استاندارد بین 4طبق تعریف بند  كنندهفرضی استقراض براي اجارهھمان نرخ  .2
 .17حسابداری 
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ای ھای سـاالنھواحد تجاری باید این تفسیر را برای دوره .16
شـود، می شروعپس از آن  ای 2006 سال کھ از اول ژانویھ

شـود. بکار گیـرد. بکـارگیری پـیش از موعـد توصـیھ می
ای قبـل از دورهرا برای  این تفسیرچنانچھ واحد تجاری 

بکار گیرد، باید ایـن موضـوع را  2006 سال اول ژانویھ
 افشا کند.

(ب) را بــرای 4حات بنــد الواحــد تجــاری بایــد اصــ الف.16
یا پس از  2008 سال ای کھ از اول ژانویھھای ساالنھدوره
شود، بکار گیرد. چنانچھ واحد تجاری تفسـیر می شروعآن 
المللـی گزارشـگری کمیتھ تفاسیر اسـتانداردھای بین 12

بکار گیرد، بایـد اصـالحات  ترای قبلمالی را برای دوره
 مزبور را برای آن دوره اعمال کند.

 گذار 

 بکــارگیری نحــوه، 8المللــی حســابداری اســتاندارد بین .17
کھ ناشـی از بکـارگیری را تغییر در یک رویھ حسابداری 

. واحـد کنـدمیمشـخص  اسـتبرای نخستین بـار یک تفسیر 
تجاری ھنگام بکارگیری این تفسیر بـرای نخسـتین بـار، 
ملزم بھ رعایت الزامـات مزبـور نیسـت. چنانچـھ واحـد 

تـا  6تجاری از این معافیت استفاده کند، باید بندھای 
توافقھای موجود در آغاز نخسـتین  برایاین تفسیر را  9

ــھدوره ــات مقایس ــھ اطالع ــتانداردھای ای ک ــق اس ای طب
مبنـای  شـود، بـرالمللی گزارشگری مـالی ارائـھ میبین

 واقعیتھا و شرایط موجود در آغاز آن دوره، بکار گیرد.
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