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 سیر مباحث جاریاکمیتھ تف 15تفسیر 

 ـ مشوقھاھای عملیاتیاجاره

 ارجاع

 مالی صورتھایارائھ  1حسابداری  المللیاستاندارد بین •
 )2007(تجدیدنظرشده در سال 

ھای حسابداری، تغییر رویھ 8المللی حسابداری استاندارد بین •
 و اشتباھاتدر برآوردھای حسابداری 

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

 لھئمس

در مذاکره برای یک اجاره عملیاتی جدید یـا تمدیدشـده،  .1
ــت  ــن اس ــدهاجارهممک ــاد  دھن ــرای انعق ــوقھایی را ب مش

ھایی از . نمونـھکنــدفــراھم  کنندهاجارهبا  نامھموافقت
یـا  ،کننـدهاجارهبــھ  نقدی رداختپپیشاین مشوقھا شامل 

 دھنـدهاجارهتوســط  کننـدهاجارهمخـارج  تقبــلجبران یا 
(نظیر مخارج جابجـایی، بھبـود دارایــی مـورد اجــاره و 

) اسـت. کننــدهاجارهمخارج مرتبط با تعھد اجـاره قبلـی 
ھای اولیــھ اجــاره، ھمچنین ممکن است توافق شود کھ دوره

 اجاره کمتر باشد. مبلغ رایگان یا

در  مشــوقھالھ ایــن اســت کــھ نحــوه شناســایی ایــن ئمســ .2
ــالی اجاره ــورتھای م ــاتی در ص ــای عملی ــدهاجارهھ و  دھن
 چگونھ است. کنندهاجاره

 اجماع

اجاره عملیاتی جدید  نامھموافقتی مربوط بھ مشوقھاتمام  .3
شــکل یــا زمانبنـدی  یـا شده، صرفنظر از ماھیتیا تمدید

خــالص  بایــد بــھ عنــوان بخــش جدانشــدنی از پرداختھــا،
 شده، شده برای استفاده از دارایی اجارهازای توافقمابھ

 شناسایی شود.

 در دوره اجاره باید مجموع مخارج مشوقھا را دھندهاجاره .4
خط مستقیم شناسایی بھ روش بھ عنوان کاھش درآمد اجاره، 

الگوی  دھندهنشانکند مگر اینکھ مبنای سیستماتیک دیگری 
کـاھش  شــده، باشد کھ طی آن منافع دارایی اجــاره زمانی

 یابد.می

را بھ عنوان کاھش  مشوقھاباید مجموع منافع  کنندهاجاره .5
بھ روش خط مستقیم شناسایی  در دوره اجاره، ھزینھ اجاره

الگوی  دھندهنشانکند مگر اینکھ مبنای سیستماتیک دیگری 
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از دارایــی اسـتفاده در نتیجھ  ندهکناجارهزمانی منافع 
 باشد.شده اجاره 

، شامل مخارج مرتبط بـا کنندهاجارهشده توسط مخارج تحمل .6
اجاره قبلی (برای مثـال، مخــارج خاتمـھ، جابجـایی یــا 

 توافـق از طریقو مخارجی کھ  )بھبود دارایی مورد اجاره
 کننـدهاجارهشوند، باید توســط جبران می ،مربوط بھ مشوق

طبق استانداردھای قابل اعمال برای آن مخارج بـھ حسـاب 
 منظور شود.

 اجماعتاریخ 

 1998 سال ژوئن
 تاریخ اجرا

 سال ھایی کھ دوره آنھا از اول ژانویھاین تفسیر برای اجاره
 ست.اا االجرالزمشود، می شروعس از آن یا پ 1999
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