
31/04/1394قانون مالیاتهاي مستقیم اصالحی مصوب 149موضوع ماده دارائی هاي استهالك پذیرفهرست 

صفحهشرح دارایی هاي قابل استهالكگروه
مشهوددارایی هاي

1وابستهصنایع مواد غذایی و آشامیدنی و خدمات 1
1صنایع نساجی، چرم، پوشاك و خدمات وابسته2
1صنایع سلولزي، کاغذي، چوبی و خدمات وابسته3
1صنایع لوازم خانگی و خدمات وابسته4
2ماشین هاي اداري، چاپ، تکثیر و خدمات وابسته5
2و خدمات وابستهصنایع تولید شیشه، چینی 6
2و خدمات وابسته، تأسیسات فرودگاهیساختمانی، راهسازي، راهداريماشین آالت و تأسیسات 7
4ساختمان ها و راهها8
4صنایع برق و الکترونیک9

4صنایع مخابرات10
4صنایع آبرسانی و تصفیه آب و فاضالب11
5صنایع فلزي، فوالدسازي و ذوب فلزات12
6صنایع حمل و نقل و وسائط نقلیه13
6صنایع تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی14
7صنایع تولید  ماشین آالت بخش کشاورزي، دامداري، مرغداري و آبزیان15
7صنایع ماشین سازي16
8ماشین آالت بخش معدن17
9پزشکی، آزمایشگاهی وبهداشتی،صنایع دارویی18
9صنایع شیمیایی19
9پتروشیمیو، گازصنایع نفت20
10دارایی هاي صنایع آب، برق و اتمی21
12دارایی هاي زیستی مولد22
12صنایع مشترك و تجهیزات خدمات و پشتیبانی23
12صنایع متفرقه24

دارایی هاي نامشهود
13حقوق مالیامتیازات و 25
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روش استهالك شرح دارایی هاي قابل استهالك
مانده نزولی

)نرخ(
روش مستقیم

)سال/ مدت(
دارایی هاي مشهود

غذایی و آشامیدنی و خدمات وابستهصنایع مواد -گروه یک
خمیرمایـه نـان و صـنایع تخمیـر، آرد و بیکینـگ پـودر،      انـواع نـان،   تهیـه وتولیـد   صـنایع ماشین آالت-1

، کیک، بیسکوئیت، کلوچه، تنقالت و اجناس خوراکی و مـواد غـذایی   نشاسته وگلوکزماکارونی و رشته،
، شیرینی جات، شکالت، سوهان، حلوا،  گز و پشمک، قطـاب، بـاقلوا، صـنایع تبـدیلی     )آماده و غیرآماده(
، محصوالت و فرآورده هاي لبنی، پروتئینـی  ...)، مربا وسرکهکمپوت، کنسرو، رب و سس، ترشی، شور، (

و حیوانی، انواع بستنی و فرآورده هاي یخـی خـوراکی، انـواع نوشـیدنی هـاي      وغن نباتیرانواع و گیاهی، 
شـیر خشـک   گازدار و بدون گاز، آب معدنی، چاي و قهوه، کاکائو، نسکافه، عرقیات و شیره هاي گیاهی، 

آماده کودك، خشکبار و میوه خشک، نمک، صنایع بسته بندي مواد غـذایی، تجهیـزات وابسـته و    وغذاي
یر آنها نظا

10

10و مخازن شربتآپارات هاتصفیه شکر، ، قند ، شکرماشین آالت تولید -2

10رد خانه، سالن هاي سرد کننده و نگهداري مواد غذایی و سبزیجات و مواد خوراکیس-3

.استفاده در حساب هزینه پذیرفته می شوداولسنگ آسیاب در سالانواع -4

صنایع نساجی، چرم، پوشاك و خدمات وابسته- دوگروه 
ماشین آالت صنایع نساجی شامل ریسندگی، بافنـدگی، رنگـرزي و چـاپ و تکمیـل، انـواع نـخ و طنـاب،        
الیاف، پارچه، البسه و پوشاك، کیـف و کفـش، سـاك و چمـدان، کمربنـد، محصـوالت خـانگی نسـجی        

نظیر پتو، تشک، فرش، گلیم و موکت، سایه بان، چتر، خیمه، چادر، پشه بند، کیسـه خـواب، صـنایع چـرم،     
بسته بندي مربوطماشین آالتیراق آالت و سایر محصوالت نسجی و چرمی طبیعی و مصنوعی و 

8

صنایع سلولزي، کاغذي، چوبی و خدمات وابسته-گروه سه
صنایع تهیه و تولید انواع کاغذ، خمیر کاغـذ، کـارتن، مقـوا، دسـتمال کاغـذي، ظـروف،       ماشین آالت -1

جعبه، محصوالت کاغذي تزئینی، بهداشتی و صنعتی و نظایر آنها
10

ماشین آالت صنایع تهیه و تولید انواع چوب، چوب بري، الوار، فیبر، نئوپان، تـراورس، چـوب فشـرده،    -2
اولیــه محصــوالت چــوبی، کبریــت ســازي، ســایر مصــنوعات چــوبی صــنعتی،   ام دي اف، فرمیکــا، مــواد 

ساختمانی، خانگی، اداري، تزئینی و نظایر آنها
10

و خدمات وابستهصنایع لوازم خانگی-گروه چهار
آبگرمکن، کـولر ، زیخ سالوازم و تجهیزات آشپزخانه، آبسردکن، تولید انواع لوازم خانگی و صنایعماشین آالت-1

10و نظایر آنها

و نظـایر  آبگـرمکن، کـولر  ، زیـخ سـا  ، آبسردکن، وابستهصنایعو لوازم و تجهیزات آشپزخانهو انواع لوازم خانگی -2
6آنها
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روش استهالك شرح دارایی هاي قابل استهالك
مانده نزولی

)نرخ(
روش مستقیم

)سال/ مدت(
و خدمات وابستهتکثیر، چاپماشین هاي اداري، -گروه پنج

دسـتگاههاي  ، صـندوق مکـانیزه فـروش ،   ماشین هـاي پلـی کپـی، فتـوکپی، تکثیـر، اوزالیـد، زیـراکس       -1
ــرداز  ــود پ ــوان )ATM(خ ــارت خ ــد  )POS(، ک ــین پ ــارت، پ ــدور ک ــک،)Pinpad(، ص وب کیوس

)WebKiosk( ، اسـکناس شـمار، نوبـت دهـی، چـک زنـی، پـول شـمار        ،کنترل امضاء، ماژول و روتـر،
و سایر ماشین هاي اداري و تجهیزات وابستهرتر، تست اسکناس و پرفراژ چک زنیسو

5

3انواع نرم افزار، سیستم هاي رایانه اي و تجهیزات سخت افزاري وابسته-2
15و تجهیزات وابستهانواع ماشین هاي چاپ، مرکب سازي، برش، حروف سازي، کلیشه و گراور-3
.می شودمنظورحساب هزینه بهحروف چاپخانه و کلیشه و گراور در سال استفاده -4

صنایع تولید شیشه، چینی و خدمات وابسته-گروه شش
تولید انواع شیشه، آینه، کریستال، چینـی و مصـنوعات آنهـا اعـم ازصـنعتی،      و تهیهصنایع ماشین آالت-1

8بهداشتی، طبی، تزئینی، پشم شیشه و نظایر آنهاساختمانی، 

8کوره ذوب مواد و بوته-2
اسـتفاده  در سـال قالبها و ظروف و غلطک هاي مربوط به این صنعت و آجر نسوز مورد مصرف کـوره  -3

.گرددمی در حساب هزینه منظور 

و خدمات وابستهتأسیسات فرودگاهی، ماشین آالت و تاسیسات ساختمانی، راهسازي، راهداري-گروه هفت
ماشین آالت و تاسیسات ساختمانی، راهسازي، راهداري و خدمات وابسته-: الف

ابنیه سازي، حفاري، راهسازي، راهداري، شهرسازي و،سازيساختمانو تجهیزاتماشین آالتانواع-1
بنـدري، اسـکله سـازي،   تولید آسفالت، جوشـکاري و جـوش زنـی، جرثقیـل، فرودگـاهی، خشـک کـن،        

سایر ماشین آالت مشابهسد سازي، لوله گذاري، پله هاي متحرك و 
6

گرمایشـی، سرمایشـی و تهویـه مطبـوع     مرکـزي ماشین آالت تولید انواع لوازم، تأسیسـات و تجهیـزات  -2
ساختمانها

گرمایشی، سرمایشی و تهویه مطبوع ساختمانهامرکزيانواع لوازم، تأسیسات و تجهیزات
10

ــزاتماشــین آالت-3 ــدو تجهی ــواعتولی ــه ســرامیک،کاشــیان و پوکــه ، ، موزاییــک، آجــر، ســفال بوت
ساخته، لوله و ورق سیمانی نسوز گچ هاي پیش سیمان،، بلوك و جدول، گچ و آهک،،شن و ماسه، بتون

پورکس، انـواع تیرچـه بلـوك و   یخانـه هـاي پـیش سـاخته، سـ     ایزوگـام، و اتصـاالت مربوطـه،   پنبه نسوزو
و خدمات مرتبطسقف بلوك، انواع لوازم آب و فاضالب ساختمان و سایر مصالح ساختمانی

آسیاب هاو سنگ شکن،صیقل زنی، سنگ کوبی،سنگبريماشین آالت 

10

.گرددمی استفاده در حساب هزینه منظور در سالکلیه قالب هاي مربوط به صنایع ساختمانی وسیمان -4
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روش استهالك شرح دارایی هاي قابل استهالك
مانده نزولی

)نرخ(
روش مستقیم

)سال/ مدت(

و خدمات وابستهفرودگاهی، تأسیسات ماشین آالت و تاسیسات ساختمانی، راهسازي، راهداري-هفتادامه گروه 
تأسیسات فرودگاهی: ب

:ساختمان ها و تأسیسات فنی عملیاتی و پشتیبانی-1
15پایانه بار هوشمند و ایمنی زمینیبرج مراقبت پرواز، اپروچ و الکترونیک، مرکز کنترل فضاي کشور،-1-1
12آشیانهترمینال ها و-2-1
18سایت هاي هوانوردي-2
:عوامل میدان پروازي شامل باندهاي پروازي، تاکسیوي و پارکینگ هواپیما-3
ارائه دهنده خدمات به هواپیماهـاي بازرگـانی، تجـاري و    (عوامل میدان پروازي فرودگاههاي دو منظوره -1-3

20)نظامی

15)ارائه دهنده خدمات به هواپیماهاي بازرگانی و تجاري(عوامل میدان پروازي فرودگاههاي تک منظوره -2-3
10محاوط خاص و عمومی فرودگاهی -4
20سیستم روشنایی باند-5
15بیکن گردان -6
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روش استهالك شرح دارایی هاي قابل استهالك
مانده نزولی

)نرخ(
روش مستقیم

)سال/ مدت(
ساختمان ها وراهها-گروه هشت

، کارگـاه هـا، انبارهـا   ،سالن هـا ،...انواع ساختمانهاي مسکونی، اداري، تجاري، صنعتی، خدماتی، ورزشی و-1
....اسکله ها و

25ساختمانهاي بتنی و اسکلت فلزي) الف
15ساختمانهاي آجري و غیره) ب

: زیرسازي و روسازي انواع خطوط ریلی و جاده اي-2
18ها، گالریها، آبروها، پلهاي بتونی، طاق سنگی، فلزي و تونلهازیر سازي خطوط راه آهن شامل بستر خطوط، ترانشه-الف

ادوات روسازي خطوط راه آهن شامل انواع ریلها، تراورس چوبی، بتـونی وفلـزي، باالسـت، سـوزنهاي برقـی ودسـتی،       -ب
15واتصاالت ریل

و کلیـه  پلهاي بتونی، طاق سنگی، فلزي و تونلهازیر سازي و روسازي انواع جاده ها، خیابانها و پیاده روهاي اختصاصی، -ج
10تجهیزات، ادوات و تأسیسات وابسته و تکمیلی

25دریاچه مصنوعی-3
15انواع استخر-4

صنایع برق والکترونیک-نهگروه
و . . .) تلویزیون، رادیو، ضـبط  و (وسایل صوتی و تصویري الکترونیکی هکلیماشین آالت تهیه و تولید-1

کلیه ماشینهاي محاسباتی الکترونیکی و دستگاه هاي مونتاژ و سایر مواردمشابه
10

انواع سـیم و  تجهیزات روشنایی برقی،، سایر چراغهاي راهنمایی، چراغ، نورافکن، ماشین آالت تهیه و تولید انواع المپ-2
گیـري بـرق   لوازم انـدازه ،انواع لوازم و تجهیزات برقی و الکترونیکی ساختمانی و صنعتیعالیم خبري، ، کابل، کلید و پریز

و سایر موارد مشابهغال هاي صنعتیزسایر لوازم برقی و الکترونیکی، باطري خشک و تر و انواع  ترانس ها، و الکترونیک، 
8

10ترانسفورماتور، تابلوهاي برق و ملحقات آن-3

صنایع مخابرات- دههوگر
،بردهـا رلـه هـا،   ، دکـل هـاي مخـابراتی،    تلفـن نظیـر تجهیزات و وسایل مخابراتیتولیدصنایعماشین آالت-1

10ها، بی سیم و سایر موارد مرتبط با صنعت مخابراتپست

10تجهیزات و وسایل مخابراتیو مراکز مخابراتی-2
صنایع آبرسانی وتصفیه آب وفاضالب-یازدهگروه

ماشین آالت تهیه و تولید پمپ ها و توربین هاي آبی و موتور پمپ ها و متعلقات مربوطه، تجهیـزات تهیـه آب صـنعتی و   -1
10سختی گیرها و یونیزاسیون آب و تصفیه آب و موارد مشابه

شـبکه هـا و وسـایل انتقـال آب، تصـفیه فیزیکـی و شـیمیایی و        تهیه و تولید تجهیزات آبرسانی و اتصـاالت ماشین آالت-2
15بیولوژیکی آب و مخازن مربوطه و موارد مشابه

10ماشین آالت و تجهیزات تصفیه فاضالب ها، شیرین کردن آب دریا و صنایع جنبی-3
خانه هاي چاههاي عمیق و نیمه عمیـق بـا وسـائل ومخـازن     تلمبهمربوط،تجهیزاتسیستم آبرسانی و فاضالب کارخانه و -4

12مربوطه و چاه ها
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روش استهالك شرح دارایی هاي قابل استهالك
مانده نزولی

)نرخ(
روش مستقیم

)سال/ مدت(
صنایع فلزي، فوالد سازي و ذوب فلزات-گروه دوازده

انـواع  ،ولیـد انبـوه و سـري سـازي و امثـالهم     بریـک و سـري سـازي ویـژه ت    انواع ماشین هـاي پـرس، پـرس    -1
انـواع  ،سـري سـازي ویـژه تولیـد انبـوه وسـري      و) مکـانیکی، هیـدرولیکی و برقـی   (ماشین هـاي بـرش و قیچـی   

ماشین هاي ساخت ابزار و سري سازي ویژه تولید انبوه وسري
8

و فرز اتوماتیک و سري سازي ویـژه تولیـد انبـوه و سـري بـه      cncو ncانواع ماشین هاي تراش اتوماتیک -2
و صـفحه تـراش و دنـده تـراش و     انـواع ماشـین هـاي تـراش و فـرز     ، بـراده بـرداري  ncاضافه سایرماشین هـاي  

انواع ماشین هاي فلزکاري از هر قبیل و ،ريهاي معمولی و کل ماشین هاي براده برداري براي کارهاي سدریل
ماشین هاي چاقوسازي، تیغه سازي، تیغه تیزکنی، تیغ سازي، مته سـازي،  ، آهنگري و قطعه سازي و قالب سازي

)تولیدانبوه(سوهان سازي، گداز فلزات، موج دادن فلزات و تیغ صورت تراشی

10

4لحیم کاريو)وش نقطه، ارگون وغیرهججوش برق، کاربیت، (وسایل وتجهیزات جوشکاري-3
5غالی براي مصارف محدودو گازيزکوره هاي دستی غیر اتوماتیک ثابت ودوار نفتی وبرقی و-4
ماشــین آال ت لولــه ســازي، ، ماشــین آالت قــوطی ســازي، بشــکه ســازي، چــاپ فلــزات ودربطــري ســازي -5

ماشـین آالت جیـک وفیکسچروقیدوبسـت    ، )تولیدانبوه(مصنوعات فلزيپروفیل سازي، سیم وتور سیمی وسایر 
واز این قبیل

12

ماشین هاي تولیدوتهیه یراق آالت، چفت و دستگیره و مغزي و فنرهاي نگهدارنده و قفـل درب و پنجـره و   -6
،طور سـري سـازي  ماشین هاي ویژه ساخت طالآالت و فلزات قیمتی و پرداخت آنها به ، )تولیدانبوه(ازاین قبیل

ماشین آالت ویژه آبکاري وگالوانیزه کردن فلزات مانند آب گرم، آب نیکل ولعاب وغیره ماشین آالت تهیه و
میــز وصــندلی فلــزي ودرب وپنجــرهتولیــد، ماشــین آالت ســاخت و)تولیــدانبوه(پــودرو الکتروجــوش تولیــد

اشـین آالت وتجهیـزات گـروه صـنایع فلـزي ازقبیـل       صـندوق نسـوز، سایرم  ماشین آالت تولیـد ،)سري سازي(
سایر موارد مشابهپایه هاي فلزي انتقال نیرو، سقف هاي سوله، اسکلت فلزي و

10

ماشـین آالت نوردکـاري و  ،انبـوه معمـولی بـراي تولیـد   مهـره اتوماتیـک و  میخ وپرچ وماشین آالت تولید-7
12تولیدانبوهغلطک ها براي ساخت ورق هاي فلزي و

8)سري سازي(قالب گیري وریخته گريو تجهیزاتماشین آالت-8
دن و صنایع جنبی و کوره هاي بلند، فـوالد ریـزي مـداوم و    چن آالت و تجهیزات تولید و ریخته گري یماش-9

و سایر محصوالت متناوب، مواد اولیه چدن و فوالد، نورد فوالد و آهن، تیرآهن، تسمه و نبشی، سپري آرماتور 
نورد و فوالدهاي ساختمانی،  ورق آهن و فوالد و فوالدهاي صنعتی، فوالدهاي ضد زنگ و مخصوص و سـایر  

موارد مشابه

8

و نورد ماشین آالت و تجهیزات تولید و ریخته گري آلومینیوم، مس و سرب و روي، سایر فلزات رنگین و-10
15تهیه محصوالت

10تجهیزات نورد آلومینیوم و مس و سرب و روي و تولید محصوالت آنهاماشین آالت و -11
10غال سنگ و کک سازيذماشین آالت و کوره و دستگاه تقطیر -12
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روش استهالك شرح دارایی هاي قابل استهالك
مانده نزولی

)نرخ(
روش مستقیم

)سال/ مدت(

و ذوب فلزاتصنایع فلزي، فوالد سازي -ادامه گروه دوازده
آتـش خـوار مـورد    ت فوق و آجرهاي نسوز و ابزار عمـل کلیه قالب هاي ریخته گري و فلزکاري محصوال-13

.در سال استفاده در حساب هزینه پذیرفته می شودمصرف کوره ها
.انواع ابزار و لوازم کار در سال مورد استفاده به حساب هزینه منظور می شود-14
، کمکــی )غیـر سـري سـازي   (ماشـین آالت کارگـاه هـاي فلـز کـاري، تراشـکاري و یـدکی سـازي         کلیـه  -15

10کلیه تجهیزات کارگاههاي کمکی و سرویس دهنده و پشتیبانی،وپشتیبانی

، کمکـی و  )غیـر سـري سـازي   (کلیه ماشین آالت کارگاه هاي ریخته گـري و پرداخـت و یـدکی سـازي     -16
12پشتیبانی

صنایع حمل و نقل و وسائط نقلیه-گروه سیزده
، و سـه چرخـه  دوچرخـه سـبک و سـنگین، انـواع موتورسـیکلت،    ماشین آالت صنایع تولیـد انـواع خـودرو   -1

10موارد مشابه آنهاسایر تجهیزات جانبی متعلقه و 

زیرزمینـی و هـوایی   ماشین آالت صنایع تولید انواع کشتی، انواع هواپیما و هلی کوپتر، انواع قطار زمینـی و  -2
15و تجهیزات جانبی وابسته) شامل لوکوموتیو و واگن(

سـایر  و وابسـته گالیدر، کایـت و بـالون و تجهیـزات جـانبی     ،انواع قایق و کرجیماشین آالت صنایع تولید-3
10موارد مشابه آنها

وابستهتجهیزات جانبی وانواع خودرو اعم از سبک، سنگین و نیمه سنگین، انواع موتورسیکلت-4
6سال4انواع تاکسی، تاکسی بار و وانت بار: تذکر

تجهیـزات جـانبی   و...سم پاشی، نقشه بـرداري، آموزشـی و  ،باري، هاي مسافريهواپیماو انواع هلی کوپتر-5
10وابسته

20و ماشین آالت ریلیلوکوموتیو، واگن-6
12وابستهتجهیزات جانبی وسردخانه دار، انواع کشتی مسافري، باري، نفتکش-7
6تجهیزات جانبی وابستهوشناورها،و کرجی دیزلی و موتوري بنزینیانواع قایق-8
8...انواع خودرو، کشتی، هواپیما، قطار ومرتبط با ... کاري ورنگ ، نگهداري، تعمیر،تجهیزات سرویس-9

الستیکی و پالستیکیصنایع تولید محصوالت -گروه چهارده
ماشین آالت صنایع تولید انـواع محصـوالت و مصـنوعات السـتیکی، پالسـتیکی، فـایبر گـالس، فـوم،         -1

کائوچو و تجهیزات و قطعات مربوطه
10

6قالب هاي آنماشین آالت تهیه و تولید انواع ریخته گري هاي الستیک براي مصارف صنعتی و-2
5پالستیکانواع غلطک براي ساخت -3
.بهره برداري پذیرفته می شودها از تاریخ شروع در حساب هزینههزینه قالب-4
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روش استهالك شرح دارایی هاي قابل استهالك
مانده نزولی

)نرخ(
روش مستقیم

)سال/ مدت(

صنایع تولید ماشین آالت بخش کشاورزي، دامداري، مرغداري و آبزیان-پانزدهگروه 
و سـایر  دامـداري، مرغـداري و آبزیـان   ،کشـاورزي انـواع ماشـین آالت، ادوات و تجهیـزات    تولیـد صنایع-1

10تجهیزات مربوط

و سایر تجهیزات مربوطدامداري، مرغداري و آبزیان،  کشاورزيانواع ماشین آالت، ادوات و تجهیزات -2
6.بخشها نیز مشمول این ردیف می باشدانواع تراکتور مورد استفاده در سایر : تذکر

8موارد مشابهسایر توتون وتنباکو و ماشین آالت صنایع دخانیات و عمل آوري-3

و ماشین آالت تهیه و تولید خوراك دام و طیور و سـیلوکردن خـوراك دام و مـواد کنسـانتره و آرد مـاهی     -4
8موارد مشابه

صنایع ماشین سازي-گروه شانزده
بنزینـی و الت و کارخانجات تولید کمپرسور هواي فشـرده، الکتروموتـورو الکتـرو پمـپ، موتورهـاي      آماشین 

ژ و غیره، توربین هاي برق و بخار آب، بلبرینگ و رول بیرینگ، انـواع پمـپ هـاي    یودیزلی، پمپ هاي سانتریف
و سایر موارد مشابههیدرولیک، تجهیزات ریخته گري و قالب گیري، ماشین آالت کارخانجات صنعتی 

10
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روش استهالك شرح دارایی هاي قابل استهالك
مانده نزولی

)نرخ(
روش مستقیم

)سال/ مدت(

ماشین آالت بخش معدن-گروه هفده
ــو و ، ســنگ معــدنســازي عیارپردســتگاه هــاي شستشــو وماشــین آالت معــدن از قبیــل -1 ــل، واگــن، لوکوموتی ری

هـا،  دریلانواعن، گسونداژ، بیلهاي مکانیکی، باردراگلین، حفاري و استخراج معدن مانند ماشین آالت، لوله هاي آهن
ماشـین آالت و همچنـین  و مخـازن و تجهیـزات مربوطـه    ، آسـیاب ، چکـش معـدن  سنگ شـکن،  انواع اسکاواتور، 

.کتشاف معدندراتجهیزات مورد استفاده
نقل در داخل محوطهکامیون هاي مخصوص حمل مواد معدنی که منحصراً براي حمل واستهالك:تذکر
، مشـمول  معموالً در جاده هاي عمومی مورد استفاده قرار  نمی گیرندمورد استفاده قرار می گیرند ومعادن

.مقررات این بند هستند

5

بتونی، تیرهاي آهن، سیستم جک هاي هیدرولیکی که در وسایل جلوگیري از ریزش سقف معادن از قبیل تیرهاي -2
2.معادن به کار می رود

8تجهیزات تغلیظ و ذوب وتصفیه مواد معدنیماشین آالت و-3
بـه  معـدن، ازاسـتخراج وبـرداري مربوط به قبل و حین بهـره امتیاز بهره برداري و سایر مخارج سرمایه ايهاي اکتشاف،هزینهکلیه-یکتبصره 

:شرح زیر قابل استهالك می باشد
و سایر مخارج مربوط که براي رسـاندن معـدن بـه مرحلـه بهـره بـرداري انجـام        سازيتجهیز و آماده،تدارکات مقدماتی، هزینه هاي اکتشاف-الف

وزارت ذخیره قطعی قابـل برداشـت طبـق مجـوز     مقدار ههرسال بواقعیبراي هرسال از تاریخ شروع بهره برداري به نسبت مقدار استخراجمی شود،
.باشدمیاستهالك پذیر صنعت، معدن و تجارت، 

سال بعـد از ازو سایر مخارج سرمایه اي که در حین استخراج انجام می شود،مربوط به راه سازي وایجاد تونل ها و چاه هاي اصلیهزینه هاي-ب
.راج واقعی هر سال به باقیمانده ذخیره قابل برداشت، مستهلک می گرددبه نسبت میزان استخاتمام عملیات آنها،ایجاد و

میـزان  ،)با تأیید سـازمان صـنعت، معـدن و تجـارت اسـتان مربـوط      (در صورت هرگونه افزایش یا کاهش در مقدار ذخیرة قابل برداشت معدن  -ج
و به مأخذ مانده ارزش )با احتساب افزایش یا کاهش مذکور(ت معدن استهالك به نسبت مقدار استخراج واقعی هر سال به مقدار ذخیرة قابل برداش

.دفتري در تاریخ درج تغییرات ذخیره مذکور در پروانه، محاسبه خواهد شد
یا صـاحب امتیـاز   وکت گذارده شودابه شري شخص دیگراشود ویا از طرف صاحب امتیاز بمنتقلبهره برداري معدناکتشاف وچنانچه امتیاز-د

ویا مبلغی که به عنوان سرمایه صاحب امتیاز از این جهت تحصیل حق االمتیاز مبلغ پرداختی ، انتقال دهدشرکتآن را به عنوان سهم الشرکه خود به 
. مـی گـردد  ذخیـره قابـل برداشـت معـدن، مسـتهلک      مقـدار متناسب با مقـدار اسـتخراج واقعـی هـر سـال  نسـبت بـه        ،بابت در شرکت گذارده شده

صنعت، معـدن  سازمانازرامعدنقابل برداشت مکلف است گواهی مقدار ذخیره انتقال گیرنده پروانهمعادنی که در حال بهره برداري واگذار شود
.دهخذ محاسبه استهالك قرار دأمودریافتو تجارت استان مربوط 

.میزان هزینه استهالك تا سقف بهاي تمام شده دارایی می باشدو بندهاي آن حداکثر یک در اجراي مقررات تبصره -هـ
هـاي  برداري نشده باشد، به عنوان هزینههاي اکتشاف معادن که منجر به بهرهقانون مالیاتهاي مستقیم هزینه148ماده 21وفق مقررات بند -2تبصره 

.گرددقابل قبول تلقی می
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روش استهالك شرح دارایی هاي قابل استهالك
مانده نزولی

)نرخ(
روش مستقیم

)سال/ مدت(

پزشکی، آزمایشگاهی و بهداشتی، صنایع دارویی-جدهیهگروه 
، انواع مـواد  )اعم از انسان ودام(ماشین آالت تولید و بسته بندي انواع داروها و فرآورده هاي دارویی -1

و لوازم آرایشی و بهداشتی
10

ــه وماشــین آالت -2 ــدتهی ــتانیتتولی ــزات بیمارس ــل و  ،جهی ــاق عم ــکی،  وســایل ات ــایل پزش ــایر وس س
دندانپزشکی و دامپزشکی

10

انــواع وســایل و تجهیــزات بیمارســتانی، وســایل اتــاق عمــل و ســایر وســایل پزشــکی و پــاراکلینیکی  -3
و دامپزشکیو دندانپزشکی...) آزمایشگاه، رادیولوژي، فیزیوتراپی، طب هسته اي، رادیوتراپی و(

سال3تیوب سی تی اسکن : تذکر
8

صنایع شیمیایی-گروه نوزده
مواد اسیدي و بازي و سود و کربنات و بی کربنات دو سود، مواد شیمیایی حاللتولیدصنایعماشین آالت -1

6موارد مشابهو سایر... وسوپر فسفات، پتاس و ترکیبات ازت،، کودهاي شیمیاییو رزین ها

تجهیزات حمـل ونقـل و تخلیـه و پرکـردن     و تولیدگازهاي اکسیژن، هیدروژن، هلیوم صنایعماشین آالت -2
مـواد شـیمیایی از   ، مواد اولیه پالستیک،کاربید، گوگرد، واکس، ورنی، بتونه و شمع،آنها و مخازن و کپسولها

موارد مشابهسایرمواد آلی و 
8

و صـنعتی، معـدنی   روغـن ، انـواع  صـمغ انواع رنگ و تینر، الك الکل، چسب، تولیدصنایعماشین آالت -3
12موارد مشابهسایرومواد شیمیایی از منابع معدنی، گریس، خانه هاي مربوطهتصفیهروغن جال و 

شوینده ها، پاك کننده ها و سموم دفع آفـات نبـاتی و سـایر انـواع     و بسته بنديتولیدصنایعماشین آالت -4
8سموم

پتروشیمیو، گاز نفتصنایع-گروه بیست
،کلیه ماشـین آالت و تجهیـزات و تأسیسـات اکتشافی،توسـعه اي   وزمـینهاي چاههاي هیدروکربوري -1

مخـازن و هیـدروکربوري زمینـی و دریـایی، فـالت قـاره،     هیـدروکربنی و تولید و بهـره بـرداري مخـازن   
و موارد مشابه مرتبط با آنهیدروکربوريهیدروکربنی وهاي صادراتیانهپای

12

بهره برداري و توزیع گـاز در کشـور و کلیـه مـوارد     ، کلیه ماشین آالت و تجهیزات و تأسیسات تولید-2
.مشابه مرتبط با آن

12

12.صنایع نفت و گاز و پتروشیمیاماشین آالت و تجهیزات و تأسیسات آب و برق و بخار مرتبط بکلیه -3
15.کلیه ماشین آالت و تجهیزات و تأسیسات تولید مواد پتروشیمی-4
کلیه ماشین آالت و تجهیزات و تأسیسات تصفیه نفت خام توسط پاالیشگاهها و توزیع فرآورده هاي -5

نفتی
15

12کلیه ماشین آالت و تجهیزات و تأسیسات مربوط به ایستگاهها و تلمبه خانه هاي تقویت فشار-6
6تجهیزات و تأسیسات حفاريو کلیه ماشین آالت-7
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روش استهالك شرح دارایی هاي قابل استهالك
مانده نزولی

)نرخ(
روش مستقیم

)سال/ مدت(

و اتمیبرق،آبایعدارائیهاي صن-گروه بیست و یک
:صنعت آب:الف

30سیسات بهسازي،پمپاژ،تصفیه و نیروگاه آبأساختمانهاي بتنی ت-1
20سیسات بهسازي،پمپاژ،تصفیه و نیروگاه آبأساختمانهاي اسکلت فلزي ت-2
10سیسات بهسازي،پمپاژ،تصفیه و نیروگاه آبأساختمانهاي آجري ت-3
30ها و کانال هاي آبرسانی بتنیمخازن بتنی،ذخیره آب،لوله-4
15ذخیره آب، لوله هاي آبرسانی چدنی،تجهیزات تصفیه خانه ها و لوازم انبارها) فلزي(مخازن هوایی-5
رقم قطعی عمر مفید اقتصادي هر سدي بنا بر نوع سـطح و میـزان رسـوبات آن توسـط مقـاطع کـار مهنـدس        :سدها-6

.کارشناس سازمان آب تعیین خواهد شدزارت نیرو و ومشاور،کارشناس 
100-35

35سیسات سدها،تجهیزات مکانیکی و برق سدهاأت-7
75مخازن سدها و راههاي آبی-8
50تونلها-9

نشـانی  قنوات،تجهیزات دستگاه دیگ بخار،لوله هاي آبرسانی فوالدي و دوکتیل،لوله ها و شیرهاي اصلی آتـش -10
و عمومی

25

8سیسات مربوطهأمین آب،تأچاههاي ت-11
20شبکه هاي انشعاب آبیر تأسیسات و تجهیزات نیروگاه بهساختمان تأسیسات نیروگاه،سا-12
لــوازم و وســایل ،  تجهیـزات پمپــاژ برقی،دیزلی،آبی،بخاري،دسـتگاه هــاي تولیـد بــرق و سـایر تجهیــزات پمپـاژ     -13

سایر تجهیزات و اموال عمومیوآزمایشگاه
10

5کنتورهاي آب-14
):از قبیل مطالعات فنی و تهیه پروژه(مطالعات اولیه-15

6یشتر از یک میلیارد ریال ب
3کمتر از یک میلیارد ریال 

:صنعت برق: ب

:)نیرو گاههاي بخاري و دیزلی( وسایل و تجهیزات تولید-1
20دیگ بخار و تجهیزات مربوطه-1-1
20توربوژنراتور و تجهیزات مربوطه-2-1
20مولد هاي دیزلی و تجهیزات مربوطه-3-1
:)نیروگاههاي گازي(وسایل و تجهیزات تولید -2
15ژنراتور،توربوکمپرسور، اتاق احتراق و تجهیزات مربوطهربوتو-
:)نیروگاههاي چرخه ترکیبی( وسایل و تجهیزات و تولید -3
20بخار و تجهیزات مربوطهدیگ -1-3
20توربوژنراتور و بخش بخار و تجهیزات مربوطه-2-3
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روش استهالك شرح دارایی هاي قابل استهالك
مانده نزولی

)نرخ(
روش مستقیم

)سال/ مدت(

و اتمیبرق، آبنایعدارائیهاي ص-ادامه گروه بیست و یک
15واحدهاي گازي و تجهیزات مربوطهتوربوژنراتور و توربوکمپرسور -3-3
:مخازن سوخت و تجهیزات-4
20)اعم از گازي،بخاري و دیزلی(مخازن سوخت و تجهیزات تولید-
:)برق آبی(وسایل و تجهیزات تولید-5
50سدها و آبروها مربوط به تاسیسات تولیدمخازن،-1-5
30ژنراتورها و چرخهاي آبیتوربین ها،-2-5
5...پره انواع توربین نیروگاههاي ترکیبی، آبی، گازي و-6

:وسایل و تجهیزات انتقال-7
20وسایل و تجهیزات پستها-1-7
25....)وتیرها،برجها،سیم،کابل،مقره(ربوطهمخطوط انتقال و تجهیزات-2-7
:وسایل و تجهیزات توزیع-8
25پستها و تجهیزات مربوطه-1-8
20سیمهاي هوایی و کابلهاي زمینیبرجها،تیرها،-2-8
20کنتورها و کابل سرویس مشترکین-3-8
15تاسیسات روشنایی معابر-4-8
:تاسیسات دیسپاچینگ-9
10مراکز کنترلوتجهیزات کامپیوتر-1-9
10تجهیزات مخابراتی مراکز-2-9
10سایر تجهیزات-3-9

35، توزیع و انتقال برقتجهیزات تولیدپستها ودیسپاچینگ وساختمانهاي محل نصب تاسیسات-10
15برقسایر تجهیزات تولید-11
:اتمی: ج

5ماشین آالت تولید تجهیزات اتمی-1
5نیروگاه هاي هسته ايماشین آالت تولید کارخانجات آب سنگین و تجهیزات-2
10هسته اي) پسماند(وسایل نگهداري فضوالت تجهیزات و -3
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روش استهالك شرح دارایی هاي قابل استهالك
مانده نزولی

)نرخ(
روش مستقیم

)سال/ مدت(

دارائیهاي زیستی مولد-گروه بیست و دو
حیوانات زنده که به قصـد تولیـدمثل، اصـالح نـژاد و یـا اسـتفاده از محصـوالت و خـدمات بـاحفظ حیـات           -1

:دارایی زیستی، نگهداري میشود و قابلیت استفاده در بیش از یکسال را دارند 
6و اسبانواع دامهاي شیري، حیوانات باغ وحش-1-1
3شتر مرغ و مرغ هاي تخمگذار-2-1
5سایر موارد-3-1
گیاهان که به قصد تولیدکشاورزي ویا اسـتفاده از محصـوالت وخـدمات بـا حفـظ حیـات دارایـی زیسـتی،         -2

:نگهداري میشود و قابلیت برداشت یا استفاده در بیش از یکسال را دارند 
10تاکستانها و درختان میوه-1-2
6چمن طبیعی-2-2

صنایع مشترك و تجهیزات خدمات و پشتیبانی-گروه بیست و سه
برج هاي خنک کننده و تصفیه آب و پمپ و ،کوره هاي بخار، دیگ هاي بخار و اجزا و تجهیزات مربوطه-1

15مخازن سوخت وغیره

:موتورهاي مولد و ژنراتورها-2
12دور در دقیقه750موتورهاي مولد و ژنراتورها تا -الف

20دور در دقیقه به باال750مولد و ژنراتورها از موتورهاي -ب
ماشین ها و وسائلی که با باطري و ، نوارنقاله و پل متحرك و ملحقات آنانواع آسانسورها و پله هاي برقی، -3

15و یا موتور کارمی کنند و ماشین هاي مولد هوا) پنوماتیک(هواي فشرده

4و جاروب گردگیرماشین هاي ویژه نظافت کارخانجات -4
15کیفیکمی و تجهیزات وسایل آزمایش و کنترل -5
5تجهیزات آتش نشانی و سیستم اطفاء حریق-6

صنایع متفرقه-گروه بیست و چهار
8...تجهیزات اختصاصی بانک مرکزي همچون دستگاه چاپ اسکناس، ضرب سکه و -1
اعـم از  ورزشی، اسباب بازي و وسایل پارك هاي تفریحـی و بـازي  تولید آالت موسیقی، کاالهاي ماشین آالت -2

10موارد مشابهتله سیژ و تأسیسات تله کابین و تله اسکی و ،برقی، پنوماتیکی، روغنی و الکتریکی و غیره

برقی، پنوماتیکی، روغنـی و الکتریکـی و غیـره و    تجهیزات و وسایل ورزشی، پارك هاي تفریحی و  بازي اعم از -3
موارد مشابهتله سیژ و تأسیسات تله کابین و تله اسکی و 

10

8چمن مصنوعی-4
10، دکمه و وسایل خرازيزیپتولیدماشین آالت-5
8صنعتی و تجهیزات و لوازم جانبی متعلقه آنهالباسشویی، خشکشویی،اتوکشی، ماشین آالت قالیشویی-6
و)GPS(جـی پـی اس  ، انواع تجهیزات مورد استفاده در میادین مین نظیر مین یاب، عمق یاب، بمب یـاب -7

2و نظایر آنها) SGPS(اس جی پی اس
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روش استهالك شرح دارایی هاي قابل استهالك
مانده نزولی

)نرخ(
روش مستقیم

)سال/ مدت(

صنایع متفرقه-ادامه گروه بیست و چهار
6ماشین آالت تولید اسلحه، مهمات و ادوات جنگی-8
اموال و اثاثیه هتل ها و متل ها و مسافرخانه ها و رستوران ها و سـینما و تئـاتر و مؤسسـات تعلـیم و تربیـت و      -9

5موارد مشابه

چاپ عکاسی، صداگذاري، نورپردازي، حرکتی، مونتاژ، فیلم برداري، ،سینماییتجهیزاتماشین آالت و -10
6و موارد مشابه، سیستم صدا و نمایش دیجیتالوظهور فیلم و دوبالژ، نمایش فیلم و آپارات ها

15دوربین هاي فلکی و تجهیزات مربوط به ستاره شناسی ونجوم وغیره-11
10موارد مشابهمداد، خودکار، قلم وخودنویس وفندك وماشین آالت تهیه و تولید-12
6سایر ماشین آالت، تجهیزات و ادوات مختلف که در این جدول پیش بینی نشده است-13

دارایی هاي نامشهود
حقوق مالیامتیازات و -گروه بیست و پنج

:صنعتی وغیرهعالیم تجاري وامتیازات وبهاي خرید فرمول و-1
به کل تولید معین شدهبراي تولید مقدار معینی باشد به نسبت تولید هرسال -1-1
قرارداد براي مدت معینی منعقد شده باشد به نسبت مدت قرارداد-2-1
در همان سال قابل استهالك است مبلغ مشخصی براي هر سال باشد-3-1
2در سایر شرایط-4-1
4حقوق خریداري انحصاريسایر ، حق التألیف، حق التصنیف-2
ایرانی و خارجی در سال اول نمایش به حسـاب هزینـه منظـور    فیلم هايبهاي تمام شده و حق االمتیاز انواع-3

. می شود
داردهاي حسابداري مربوط به عنوان دارایی هاي نامشهود با رعایت استانتوسعه ایجاد و یامخارج- 4

ارایی، حداکثر تا پنج سال مستهلکاز زمان شروع به بهره برداري از ددارایی هاي نامشهود شناسایی و 
در مواردیکه مخارج مذکور به ایجاد دارایی نامشهود منجر نشود، مخارج انجام شده در سال . می گردد

. احراز این موضوع به حساب هزینه منظور می شود



بسمه تعالی
و بنـا بـه   31/04/1394اصالحی قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب 149در اجراي مقررات ماده 

سازمان امور مالیاتی کشور، مقررات و ضـوابط  11/10/1395مورخ16199/200پیشنهاد شماره 
تبصـره  4مـاده و  21در اجرایی مربوط به هزینه استهالك دارایی ها و هزینـه هـاي تأسـیس    

صـفحه 13گـروه و  25در قالـب  به انضمام جداول دارایی هاي استهالك پذیر ، )به شرح ذیل(
.به تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی رسید)به شرح پیوست این مجموعه(

:تعاریف و مفاهیم-1ماده 
.مبلغ استهالك پذیر یک دارایی طی عمر مفید آن) سیستماتیک(تخصیص نظام مند : استهالك-الف

.بهاي تمام شده دارایی یا سایر مبالغ جایگزین پس از کسر ارزش باقیمانده آن:مبلغ استهالك پذیر-ب
مدت زمانی که پس از شروع بهره برداري دارایی، طبق جـداول اسـتهالکات مبنـاي محاسـبه اسـتهالك قـرار       : عمر مفید-ج

.می گیرد
هــایی کــه جهـت تحصـیل     ء مبلغ وجه نقد یا معادل نقد پرداختی و یــا ارزش منصــفانه ســایر مابــه ازا    :هبهاي تمام شد-د

و در صـورت مصـداق مبلغـی کـه بـر اسـاس الزامـات خـاص         آن واگـذار شـده اسـت   یک دارایی در زمان تحصیل یا ساخت 
هـا،  مربـوط بـه تحصـیل و سـاخت دارایـی     ، تفاوت تسعیر بدهی هاي ارزيتأمین مالیمانند مخارج (استانداردهاي حسابداري 

.تخصیص می یابدبه آن دارایی) ناشی از کاهش ارزش ریال
مبلغی است که خریداري مطلع و مایل و فروشنده اي مطلع و مایـل مـی تواننـد در معاملـه اي حقیقـی و      : ارزش منصفانه-هـ 

.در شرایط عادي، یک دارایی را در ازاي مبلغ مزبور با یکدیگر مبادله کنند
بهاي تمام شده دارایی پس از کسر استهالك انباشته آن: ارزش دفتري-و
برآوردي که واحد تجاري در حـال حاضـر مـی توانـد از واگـذاري دارایـی پـس از کسـر مخـارج          مبلغ: ارزش باقیمانده-ز

در محاسـبه مبلـغ   (برآوردي واگذاري بدست آورد، با این فرض کـه دارایـی در وضـعیت متصـور در پایـان عمـر مفیـد باشـد         
).وداستهالك پذیر دارایی در اجراي این ضوابط، ارزش باقیمانده صفر در نظر گرفته می ش

منظور از هزینه هاي تأسیس مخارج حقوقی براي تهیه اساسنامه و شرکت نامه، حق مشاوره و مخارج ثبـت  : هزینه تأسیس-ح
.می باشد

به دارایی اطالق می شـود کـه بـه منظـور اسـتفاده در تولیـد یـا عرضـه کاالهـا یـا خـدمات، اجـاره             : دارایی ثابت مشهود-ط
.ي مقاصد اداري نگهداري می شود و انتظار می رود بیش از یک دوره مالی مورد استفاده قرار گیردبه دیگران یا برا

دارایی نامشهود با عمر مفید نامحدود به لحـاظ  (یک دارایی قابل تشخیص غیر پولی و فاقد ماهیت عینی: دارایی نامشهود-ي
).مالیاتی قابل استهالك نمی باشد

اعم از افزایش عمر مفیـد، افـزایش ظرفیـت    (تغییر دارایی ثابت که موجب بهبود وضعیت دارایی مخارج : تعمیر اساسی-ك
.در مقایسه با وضعیت قبل از انجام تعمیر گردد) تولید، بهبود کیفیت محصول و کاهش مخارج عملیاتی

.بـرداري عملـی حسـب مـورد خواهـد بـود      تاریخ مندرج در پروانـه بهـره بـرداري یـا بهـره      : تاریخ شروع بهره برداري-ل
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درمورد دارائیهایی که از طریق معاوضه تحصیل میشوند، ارزش منصفانه آن دارایی و یا دارائی هاي مشـابه آن مأخـذ   -2ماده 
محاسـبه نباشـد   گیـري یـا   صـیل یـا واگـذار شـده قابـل انـدازه      چنانچـه ارزش منصـفانه دارایـی تح   . محاسبه استهالك می باشد

.گیردختی مأخذ محاسبه استهالك قرار میارزش دفتري دارایی واگذار شده با احتساب سرك دریافتی یا پردا
تعمیر اساسی دارایـی در زمـان انجـام هزینـه بـه ارزش دفتـري دارایـی اضـافه و در طـول باقیمانـده           مخارج مربوط به -3ماده 

دارایی هـاي ثابـت کـه پـس از پایـان عمـر مفیـد        مخارج مربوط به تعمیر اساسی . عمر مفید دارایی، قابل استهالك خواهد بود
.دارایی انجام می شود، در سال انجام مخارج ، قابل استهالك است

اعـم از اینکـه عملیـات    (ضـرورت دارد ) بازرسی عمـده (اي انجام عملیات اورهال در مورد صنایعی که به طور دوره-تبصره
، چنانچـه طـول دوره تکـرار اقـدامات فـوق بـیش از       )صـورت پـذیرد  اورهال طی عمر مفید یا پس از پایان عمر مفیـد دارایـی  
.گرددمستهلک میو طی دوره منتهی به اورهال بعدي یک سال باشد، مخارج انجام شده به طور جداگانه ثبت 

بـا رعایـت   ناشـی از کـاهش ارزش ریـال   هـا، هاي ارزي مربوط به تحصیل و سـاخت دارایـی  هاي تسعیر بدهیتفاوت-4ماده 
.می گرددمستهلک این مجموعهپیوستمطابق ضوابط و جداول،استانداردهاي حسابداري از دوره مالی شناسایی آن

چنانچه بهاي تمام شده برخی از اجزاي یک دارایی ثابـت مشـهود در مقایسـه بـا کـل بهـاي تمـام شـده آن دارایـی،          -5ماده 
درصـد بهـاي تمـام شـده دارایـی باشـد،       20با اهمیت و عمرمفید آن متفاوت از دارایی مورد نظر بوده و بهاي آن جزء حداقل 

ا نصـف عمـر مفیـد و یـا حـداکثر تـا دو برابـر نـرخ اسـتهالك دارایـی مزبـور قابـل اسـتهالك              جزء مذکور بر مبناي حداقل تـ 
.در این صورت بهاي تمام شده دارایی و اجزاي با اهمیت  آن باید بصورت جداگانه ثبت گردد. خواهد بود

.مبداء محاسبه استهالك دارایی ها از ابتداي ماه بعد از بهره برداري می باشد-6ماده 
ــره ــوالی         -تبص ــاه مت ــش م ــیش از ش ــی ب ــت دارای ــدن موق ــتفاده مان ــا بالاس ــال و ی ــوارد غیرفع ــد در م ــی توانن ــات م موسس
. درصــد محاســبه نماینــد30دوره مــالی، هزینــه اســتهالك دارایــی مزبــور در مــدت  بالاســتفاده مانــدن را بــه میــزان  در یــک 

،که دارایی مـورد اسـتفاده قـرار نگرفتـه اسـت     زمانیمدت% 70،محاسبه استهالك برحسب مدت باشدچنانچهصورتایندر
حکم این تبصره در مـورد سـاختمانها و   . الك دارایی در این جدول اضافه خواهد شدتعیین شده براي استهبه باقی مانده مدت

.تأسیسات ساختمانی و دارایی هاي نامشهود با عمر مفید معین جاري نمی باشد
.، در سال تأسیس به میزان صد درصد قابل استهالك استهزینه هاي تأسیس-7ماده 
بـه اسـتثناء هزینـه هـایی کـه طبـق اسـتاندارد هـاي حسـابداري قابـل احتسـاب در            (هزینه هـاي قبـل از بهـره بـرداري    -8ماده 
در سال انجـام هزینـه بـه حسـاب     ) تمام شده دارایی هاي استهالك پذیر مندرج در جدول پیوست این مجموعه می باشدبهاي 

.هزینه دوره منظور می گردد
روش هاي خط مستقیم، مانده نزولی و تعداد تولید یا کارکرد، روشهاي پذیرفتـه شـده بـراي محاسـبه اسـتهالك بـه       -9ماده 

:شرح ذیل خواهند بود
در این روش مبلغ استهالك پذیر دارایی طـی دوره عمرمفیـد تعیـین شـده در جـدول اسـتهالکات      : مستقیمروش خط -الف

.به طور مساوي در هر سال مستهلک می گردد
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دراین روش میزان استهالك هر سال با اعمـال نـرخ تعیـین شـده در جـدول اسـتهالکات نسـبت بـه         : روش مانده نزولی-ب
ده درصـد بهـاي تمـام شـ    5از مانده ارزش دفتري دارایی محاسبه می گردد و هنگامی که مانده ارزش دفتري دارایی بـه کمتـر   

.برسد، کل مانده ارزش دفتري در سال بعد یکجا قابل استهالك استدارایی 
در این روش استهالك هر سال بر مبناي میزان محصول تولیدي نسبت به کل ظرفیـت تولیـد دارایـی    :تولیدروش تعداد-ج

.محاسبه می شود
استهالك آنان نسبت به جدول اسـتهالکات  درخصوص آن دسته از دارایی هاي استهالك پذیر که مدت و یا نرخ-10ماده 

:قبل تغییر یافته باشد، به شرح ذیل عمل خواهد شد
:در روش مستقیم

عمر مفید دارایی طبق جدول جدید منهاي مـدت مسـتهلک شـده    (مانده ارزش دفتري دارایی ظرف مدت باقیمانده عمر مفید 
مفید معادل یا کمتر از یکسال باشـد، کـل مانـده ارزش دفتـري     ، مستهلک خواهد شد و در صورتی که باقی مانده عمر)دارائی

.در سال اول اجراي این جدول، قابل استهالك خواهد بود
:در روش نزولی

.مانده مستهلک نشده دارایی، طبق نرخ جدید مندرج در جداول پیوست قابل استهالك خواهد بود
درخصوص مواردي که روش استهالك در جداول نسبت به جدول استهالکات قبل تغییر یافته باشد، به شرح ذیـل  -11ماده 

:عمل خواهد شد
عمـر مفیـد دارایـی طبـق     (لی به مستقیم، مانده مستهلک نشده طی مدت باقیمانده عمـر مفیـد   در موارد تغییر روش از نزو:الف

چنانچه عمر مفید موضوع این جدول کمتـر از مـدت   . ، مستهلک خواهد شد)جدول جدید منهاي مدت مستهلک شده دارائی
.الك خواهد بودمستهلک شده دارائی باشد، مانده ارزش دفتري در سال اول اجراي این جدول، قابل استه

.در موارد تغییر روش از مستقیم به نزولی، مانده مستهلک نشده با نرخ جدید، مستهلک خواهد شد: ب
تحصیل یا ایجاد شده کمتر از ده درصد حد نصاب معامالت کوچک موضوع چنانچه قیمت تمام شده یک دارایی-12ماده 

.قانون برگزاري مناقصات در آن سال  باشد، در سال تحصیل یا ایجاد قابل استهالك خواهند بود
دارایی هـایی کـه بـه صـورت دسـت دوم خریـداري میشـوند، مطـابق عمرمفیـد و یـا نرخهـاي منـدرج در جـدول              -13ماده 

.قابل استهالك خواهند بوداستهالکات، 
در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهالك یا مسلوب المنفعه شدن ماشین آالت، زیانی متوجه مؤسسـه گـردد،   -14ماده 

یکجـا قابـل احتسـاب در حسـاب     ) در صـورت فـروش  (زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهاي حاصل فروش 
.سود و زیان همان سال است

و ضـوابط مطابقاستهالك اجاره سرمایه اي دارایی هاي ثابت استهالك پذیر با رعایت استانداردهاي حسابداري و -15ماده 
.محاسبه می گرددجداول پیوست این مجموعه
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دارایـی هـاي   (Buy Back )و بیـع متقابـل   )B.O.T(در مـورد قراردادهـاي سـاخت، بهـره بـرداري و واگـذاري       -16ماده 
، بـه نسـبت درآمـد هرسـال و یـا      )که تحت عنوان هزینه هاي پروژه یا دارایی هاي سرمایه اي ثبت مـی گـردد  (استهالك پذیر 

. قابل استهالك خواهد بودحسب مورد،به نسبت سنوات دوره بهره برداري
از مراجع ذیربط مجاز خواهند بود آن بخـش از دارایـی هـاي    پروانه بهره برداريمؤسسات تولیدي و معدنی داراي -17ماده 

، رفـع یـا   )تجدیدپـذیر (، تولید و یا استفاده از انـرژي هـاي نـو    کاهش مصرف انرژيکه به منظور ثابت استهالك پذیر خود را
نرخهـاي  ابـر دو برمدت و یانصف با ، خریداري می نمایند)تکنولوژي(کاهش آلودگی هاي زیست محیطی و ارتقاء فناوري

و تأییدیــه مشـروط بـر اینکــه فهرسـت دارایـی هـاي مزبــور و نحـوه اسـتهالك آن       ،منـدرج در ایـن جـدول مســتهلک نماینـد    
ــاده  ــربط در مــورد مصــادیق ایــن م ــان مراجــع ذی ــا پای ــی،  انقضــاي را ت ــد دارای ــالی خری ــه ســال م ــه مهلــت تســلیم اظهارنام ب

.اعالم نمایندمربوطالیاتیامور ماداره
ــره ــی،        -تبص ــت محیط ــاي زیس ــودگی ه ــاهش آل ــا ک ــع ی ــورد رف ــاده در م ــن م ــوع ای ــادیق موض ــخیص مص ــئولیت تش مس

سازمان حفاظـت محـیط زیسـت و در سـایر مـوارد بـا وزارتخانـه و یـا موسسـه دولتـی مسـتقل ذیـربط صـادر کننـده پروانـه                با 
.خواهد بودبهره برداري

گردد، تا زمانیکه در مالکیت مؤسسه می باشـند بایـد   دارایی هایی که قیمت تمام شده آنها بطور کامل مستهلک می-18ماده 
.بهاي تمام شده و میزان استهالك انباشته آن دارایی به طور کامل در حسابها و دفاتر مؤسسه نشان داده شود

یا با نرخی کمتر از نرخهاي مقـرر  را  بیش از مدت وموسسات مجاز می باشند که دارایی هاي استهالك پذیر خود-19ماده 
مشروط به اینکه فهرست دارایی هاي مربوط و نحوه استهالك آنها را تا پایان انقضـاي مهلـت   ،در این جدول مستهلک نمایند

.اره امور مالیاتی ذیربط اعالم نمایدتسلیم اظهارنامه عملکرد سال تحصیل دارایی به اد
.حکم این ماده براي دوره معافیت یا محاسبه مالیات با نرخ صفر جاري نخواهد بود:تبصره
در مواردیکه مطابق جدول استهالکات، نرخ و یا مدت خاصـی بـراي برخـی از داراییهـا پـیش بینـی نشـده اسـت و         -20ماده 

ضوابط، شرح دارائیهاي استهالك پذیر، مـدت و یـا نـرخ اسـتهالك باشـد، مراتـب توسـط        همچنین مواردیکه نیازمند اصالح 
. سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی خواهد رسید

در مورد اشخاص حقـوقی و صـاحبان مشـاغل    ) پیوست(ضوابط این مجموعه و جدول دارایی هاي استهالك پذیر -21ماده 
ءالزم االجـرا ،و بعـد شـروع مـی گـردد    01/01/1395قانون مالیات هاي مستقیم که سال مالی آنها از تـاریخ  95موضوع ماده 

.خواهد بود

علی طیب نیا
وزیر امور اقتصادي و دارایی
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