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 کمیتھ تفسیر مباحث جاری 27تفسیر

 اجاره یارزیابی محتوای معامالت دربردارنده شکل حقوق

 ارجاع

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

  پیمانھای ساخت 11المللی حسابداری استاندارد بین •

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

 درآمد عملیاتی 18المللی حسابداری استاندارد بین •

ذخایر، بدھیھای احتمالی و  37المللی حسابداری استاندارد بین •
 الیداراییھای احتم

ابزارھای مـالی: شـناخت و  39المللی حسابداری استاندارد بین •

 )2003شده در سال (تجدیدنظر گیریاندازه

 قراردادھای بیمھ 4المللی گزارشگری مالی استاندارد بین •
 لھئمس

واحد تجاری ممکن است با شخص یا اشخاص غیروابسـتھ (یــک  .1
ای از معـــامالت معاملـــھ یـــا مجموعـــھ ،گذار)ســـرمایھ

کھ دربردارنده شــکل  انجام دھدتوافق) یک اختاریافتھ (س
حقوقی اجاره است. برای مثال، ممکـن اسـت واحـد تجــاری 

ھمـان گذار اجاره دھد و داراییھا را بھ یک سرمایھبرخی 
 بطـورداراییھا را اجاره کند، یا اینکـھ داراییھـا را 

. شـکل نمایـداجاره ھمان داراییھا را قانونی بفروشد و 
تواند تفاوتھای قابـل و شرایط آنھا می مفادق و ھر تواف

کردن و اجاره اجاره دادن ای داشتھ باشد. در مثال مالحظھ
بـھ منظـور  مزبـورممکـن اسـت توافـق  ھمان داراییھـا،

شده  سازماندھیمزیت مالیاتی یک بھ گذار سرمایھدستیابی 
بــا واحـد تجـاری بـھ گذار سرمایھکھ بھ این صورت باشد 

شود اما حق اسـتفاده از میبھا سھیم لحاظ شکلی در اجاره
 . گرددنمیآن دارایی منتقل 

گذار دربردارنده شــکل در مواردی کھ توافق با یک سرمایھ .2
 شود: حقوقی اجاره است، مسائل زیر مطرح می

بــھ ای از معــامالت چگــونگی تعیــین اینکــھ مجموعــھ الف.
در و باید بھ عنوان یک معاملھ  ستندیکدیگر وابستھ ھ
 ؛نظر گرفتھ شوند
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اینکــھ آن توافــق، تعریــف اجــاره طبــق اســتاندارد  ب.
کند یــا خیـر، و را احراز می 17المللی حسابداری بین

 در صورت عدم احراز: 

گذاری جداگانــھ و تعھـدات حساب سرمایھیک اینکھ  .1
 داراییھا و بدھیھای دھندهنشانپرداخت اجاره کھ 

، مثـالواحد تجاری است وجود دارد یا خیر (برای 
ــھ مطرح ــفنمون ــد ال ــده در بن ــود 2ش ــف) رھنم (ال

 )؛کنیدبکارگیری تفسیر را مالحظھ 

سـایر تعھـدات ناشـی از باید واحد تجاری چگونھ  .2
 توافق را بھ حساب منظور کند؛ و 

گذار اجاره بھای دریافتی از سرمایھ ،واحد تجاری .3
 . ھ حساب منظور کندباید ب چگونھرا 

 اجماع

 دربردارنده شـکل حقــوقی اجـاره کھ ای از معامالتمجموعھ .3
بـھ بایـد و  باشـندبھ یکدیگر وابستھ می، ھنگامی ھستند

 ،آنھـاشوند کھ اثر اقتصادی کلی عنوان یک معاملھ تلقی 
ای واحــد، بھ عنوان مجموعھتوجھ بھ مجموعھ معامالت بدون 
. برای مثال، این موضـوع زمــانی مصـداق نباشددرک قابل 

وابستگی بسیار زیـادی بـھ ای از معامالت دارد کھ مجموعھ
مورد مــذاکره  واحدمعاملھ  یکدیگر داشتھ و بھ عنوان یک

واقـع  متـوالیمان یـا زبھ صورت ھم وقرار گرفتھ باشند 
. (بخش الف رھنمود بکـارگیری، مثالھـایی درخصــوص گردند

 .)کندمیرائھ بکارگیری این تفسیر ا

 بـرایمحتــوای توافـق باشـد.  دھندهنشانحسابداری باید  .4
و مفاھیم توافق بایـد  ابعادتعیین محتوای توافق، تمام 

و مفاھیمی کھ اثـر  ابعادقرار گیرد و بھ  مورد ارزیابی
 وزن مناسب اختصاص یابد.  ،اقتصادی دارند

انتقال حق استفاده از  شاملدر مواردی کھ محتوای توافق  .5
اسـتاندارد شده باشد، یک دارایی برای دوره زمانی توافق

. معیارھـایی شــودبکار گرفتھ می 17المللی حسابداری بین
ممکن  کھ محتوای یک توافق دھندنشان میکھ بھ صورت مجزا 

ــت ــتاندارد بین اس ــق اس ــاره طب ــده اج ــی دربردارن الملل
یــر اســت (بخــش ب نباشــد، شــامل مــوارد ز 17حســابداری 

رھنمود، مثالھای توضیحی درخصوص بکــارگیری ایـن تفســیر 
 ): کندمیارائھ 

مــرتبط بــا  ریسـکھا و مزایــایواحد تجـاری تمـام  الف.
از کند و اساسًا ظ میمالکیت دارایی مورد اجاره را حف
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زمان قبـل از انجــام توافــق  ای یکسان باحق استفاده
 برخوردار است؛ 

توافـق، دســتیابی بـھ یـک نتیجــھ  دلیل اصلی انجــام ب.
، و نھ انتقال حـق اسـتفاده از دارایــی خاصمالیاتی 
 است؛ و 

اعمال اختیار مندرج در شرایط توافق، تقریبــًا قطعـی  پ.
 ،است (برای مثال، اختیار فروشی کھ قیمــت اعمــال آن

بیشتر از ارزش منصفانھ مورد انتظـار  بھ میزان کافی
 باشد).در زمان اعمال می

گذاری جداگانـھ و حســاب سـرمایھیـک تعیین اینکـھ  رایب .6
ــاره،  ــت اج ــدات پرداخ ــانتعھ ــوا، نش ــر محت دھنده از نظ

داراییھا و بدھیھای واحد تجاری ھستند یـا خیـر، بایــد 
بکار  1چارچوب 64تا  49تعاریف و رھنمود مندرج در بندھای 

یــک کھ  دھندنشان میگرفتھ شود. معیارھایی کھ در مجموع 
از گذاری جداگانھ و تعھدات پرداخت اجـاره، حساب سرمایھ
کننـد و تعریف دارایی و بدھی را احــراز نمی نظر محتوا،

نباید توسط واحد تجاری شناسایی شوند، شامل موارد زیـر 
 است: 

واحد تجاری در راستای دســتیابی بــھ اھـداف خـود،  الف.
 گذاری نیست و متعھـد بــھقادر بھ کنترل حساب سرمایھ

باشد. برای مثال، این وضعیت اجاره نمی مبالغ پرداخت
پرداخــت افتد کھ مبلغی بھ عنـوان پیشزمانی اتفاق می

 محافظــتگذاری جداگانھ بھ منظـور در یک حساب سرمایھ
گذار واریز شده باشد کھ ممکن است تنھا بھ از سرمایھ

گذار مـورد اسـتفاده قـرار منظور پرداخت بھ ســرمایھ
کنـد تعھـدات پرداخــت گذار موافقـت میگیرد، سـرمایھ

 و پرداخت شـودگذاری اجاره از محل وجوه حساب سرمایھ
گذار از پرداخت بھ سرمایھ تواند مانعنمیواحد تجاری 

 ؛ شودگذاری محل حساب سرمایھ

ک بعید برای جبران کل مبلـغ واحد تجاری تنھا یک ریس ب.
حتمــل گذار و پرداخــت مبھای دریافتی از سرمایھاجاره

بھــا یا در مواردی کھ اجاره ،برخی مبالغ اضافی دارد
دریافت نشده باشد، تنھا ریسـک بعیــد بـرای پرداخــت 

) دارد. تضمینمبلغ طبق سایر تعھدات (برای مثال، یک 

                                                           
کمیتھ استانداردھای  چارچوب، چارچوب تھیھ و ارائھ صورتھای مالیمنظور از  .1

المللی توسط ھیئت استانداردھای بین 2001المللی حسابداری است کھ در سال بین
المللی حسابداری، ، ھیئت استانداردھای بین2010حسابداری پذیرفتھ شد. در سپتامبر 

چارچوب، اکنون  64تا  49کرد. بندھای  چارچوبرا جایگزین  گزارشگری مالی مفاھیم نظری
 است. مفاھیم نظری 4.19تا  4.4معادل بندھای 
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ریسک بعید تنھا زمانی وجود دارد کھ برای مثال، طبق 
پرداخـت در داراییھــای بـدون مفاد توافق، مبلـغ پیش

رود بــھ گذاری شده باشد کھ انتظـار مـیریسکی سرمایھ
منظور ایفای تعھدات پرداخت اجاره، جریانھـای نقـدی 

 کافی ایجاد کنند؛ و 

بھ استثنای جریانھای نقدی اولیـھ در آغـاز توافـق،  پ.
تنھــا جریانھــای نقــدی مــورد انتظــار طبــق توافــق، 

ای ھسـتند کـھ تنھـا از محـل وجـوه پرداختھای اجاره
شـده گذاری جداگانــھ ایجادسرمایھ حسابشده از برداشت

 شوند.با جریانھای نقدی اولیھ ایفا می

شــده و ت توافـق شـامل ھرگونـھ تضــمین ارائھسایر تعھدا .7
، بایـد بــا تا زمان خاتمھ پیش از موعدشده تحملتعھدات 

، 37المللی حسابداری طبق استاندارد بین ،توجھ بھ شرایط
ــتاندارد بین ــابداری اس ــی حس ــتاندارد  39الملل ــا اس ی

 بھ حساب منظور شود.  4المللی گزارشگری مالی بین

بھایی کھ ممکن اسـت واحـد در تعیین زمان شناسایی اجاره .8
دریافت کند، واحـد تجــاری بایــد  بھ عنوان درآمد تجاری

را  18المللی حسـابداری استاندارد بین 20معیارھای بند 
ق بکـار توافـ ا و شرایط موجـود ھــرھواقعیتبا توجھ بھ 

عواملی نظیر وجود مشارکت مستمر در شــکل تعھـدات  .گیرد
بھـا، عملکردی قابل مالحظھ آتی موردنیاز برای کسب اجاره

شده، شرایط ھرگونــھ توافــق تضـمین، و ریسکھای حفظوجود 
قــرار گیـرد.  مورد توجھبھا باید پرداخت اجارهبازریسک 

د، بھا در آغـاز توافـق دریافـت شــده باشــچنانچھ اجاره
دھند کـھ شـناخت نشان میکھ ھر یک بھ تنھایی معیارھایی 

ازا در زمان دریافت بھ عنـوان درآمــد نامناســب کل مابھ
 باشد: است، شامل موارد زیر می

تعھد بھ انجام یا خـودداری از انجـام فعالیتھـای  الف.
بھای دریـافتی شرایط کسب اجارهجزء قابل مالحظھ خاص، 

االجـرا، شود و بنابراین اجرای یک توافق الزممحسوب می
 شود؛طبق توافق محسوب نمی الزامیمھمترین اقدام 

محدویتھایی بر استفاده از دارایی مورد اجــاره وضــع  ب.
کننــده اســت و شــود کــھ دارای تــأثیر عملــی محدودمی

توانایی واحد تجـاری در اسـتفاده (ماننــده مسـتھلک 
فروختن یا وثیقھ گذاشتن) از آن دارایی را بھ  کردن،

 دھد؛ صورت قابل مالحظھ تغییر می

بھا و پرداخت محتمل گونھ مبلغ اجارهجبران ھر احتمال پ.
برخی مبالغ اضافی بعید نیست. برای مثال، این وضعیت 

 افتد کھ: ھنگامی اتفاق می
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نیست کھ واحد  تخصصی، دارایی مورد اجارهدارایی  .1
ی ملزم بھ بکارگیری آن در فعالیت خود باشد تجار

و بنابراین، این احتمــال وجــود دارد کـھ واحـد 
تجاری مبلغی برای خاتمـھ پـیش از موعـد توافـق 

 پرداخت کند؛ یا

واحد تجاری طبق مفاد توافق، ملزم یا مختار بـھ  .2
پرداخــت در مبلــغ دفتــری گذاری مبلـغ پیشسرمایھ

م اھمیـت (ماننـد داراییھا، بیش از مبلغ ریسک ک
ارز، نرخ بھره یا ریسک اعتباری) باشد. در ایـن 

گذاری ی بـودن ارزش ســرمایھفوضعیت، ریسـک ناکـا
برای ایفای تعھدات پرداخت اجاره، بعید نیسـت و 
بنابراین، این احتمال وجود دارد کھ واحد تجاری 

 ملزم بھ پرداخت بخشی از مبلغ شود. 

و محتـوای اقتصـادی، در بھا باید برمبنای ماھیـت اجاره .9
 صورت سود و زیان جامع ارائھ شود.

 افشا

افشـای مناسـب موردنیــاز بـرای درک مـوارد تعیین  برای .10
، واحـد تجــاری بایــد شدهپذیرفتھحسابداری توافق و روش 

دربردارنـده یــک  از نظر محتواکھ را توافق  ابعادتمام 
، نیسـت 17المللـی حسـابداری اجاره طبق اسـتاندارد بین

قرار دھد. واحد تجاری باید اطالعـات زیـر را  مورد توجھ
 ای کھ یک توافق وجود دارد، افشا کند: برای ھر دوره

 شرحی از توافق شامل:  الف.

ــی  .1 ــاره دارای ــورد اج ــدودیت در م ــھ مح و ھرگون
 استفاده از آن؛ 

 مدت و سایر شرایط اصلی توافق؛ .2

، شامل ھرگونھ اختیــار وابستھ بھ یکدیگرمعامالت  .3
 معاملھ؛ و 

 یبھـاروش حسابداری قابل اعمال بـرای ھرگونـھ اجاره ب.
شده بھ عنوان درآمـد دوره، و دریافتی، مبلغ شناسایی

مزبـور در  مبلغاقالم اصلی صورت سود و زیان جامع کھ 
 شود.آنھا درج می

ایــن تفسـیر بایـد بـھ  10ی الزامی طبق بند موارد افشا .11
صورت منفرد برای ھر توافق یا در مجموع برای ھـر طبقـھ 
از توافقھا انجـام شـود. طبــق توافقھـا بــھ گروھـی از 

آنھـا  مــورد اجــارهشود کھ داراییھـای توافقھا اطالق می
 (مانند تجھیزات قدرت) ماھیت مشابھی دارند.
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 تاریخ اجماع

 2000سال فوریھ 
 خ اجراتاری

است. تغییـر در ا االجرالزم 2001 سال دسامبر 31 این تفسیر از
المللی حســابداری ھای حسابداری باید طبق استاندارد بینرویھ

 بھ حساب منظور شود.  8
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