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آسیب شناسی مالیاتی شرکتهای لیزینگ

خالصه مدیریتی
تولیاد کننادگا ااا مفار

شرکت های لیزینگ از جمله شرکت هاای مهاد ر ایداا ارت ااا میاا تا مین کننادگا

کنندگا میااشند .ر حال حاضر این شرکت هاا ااا مالا ال مالیااتی ر ااه ر هناتند کاه ایان منا له موجاب تتات
تاثیر قرار گرفتن کنب کار آنها مواجه شد این شارکت هاا ااا مالا التی از جملاه کااه
مالتریا

 ...شده است .این مالا ال ممادتا ر زمیناه هاای مالیاا ممل ار

فاالیات از سات ا

همچناین مالیاا اار ارزش افاز ه

شناخت ر ش های متاس هی آنهاست .ر حال حاضر پار اختن ااه موضاو ماد امماال ماافیات خادما شارکت هاای
لیزینگ از مالیا

موارض اار ارزش افاز ه انایار ضار ری اسات

ر صاور تادا

صادما

آ اایاد منتظار ر

ج را ناپذیر ار پی ر صنات لیزینگ کالور ااشید .همچناین اایاد ااه منا له ی پاذیرش هزیناه هاا ساو تناهیال
لیزینگ ها ر فاتر مالتریا آنها پر اخته شو  .ایان مناال ااما
مالتریا

ر ااه ر شاد شارکت هاای لیزیناگ همچناین

شرکت های استفا ه کننده از خدما لیزیناگ ااا مالا ال مدیاده شاده اسات .ر حاال حاضار انایاری از

شرکت ها ارایی های ثاات خو را از طریق تنهیال شارکت هاای لیزیناگ تاامین مای کنناد از ایان اااات ااا پر اخات
سو

تنهیال متتم هزینه های مالی میشاوند .ااا توجاه ااه ماوار فاوم همچناین ااا توجاه ااه این اه لیزیناگ

صناتی پویا از اازار های توساهی ما لی اه شمار میآید ،الز است اا شناخت فرآیناد هاای ایان صانات اقادا ااه ارالاهی
راه ح های مالیاتی شو .

 - 3مقدمه
شرکت های لیزینگ از سال 1331به بعد فعالیت خود را در بخش خودرو آغاز کردند  .نقشش ایشش ششرکت هشا واگشکاری کشاری دی شرا
(فروشندگا ) به متقاضیا (مصرف کن نشدگا نهشایی) بشه صشورت ارت شاری مشی باششد .نشوق اراردادهشایی کشه بشرای ر لیشات لیزینشگ
تعریف شده است در ابتدا فقط ارارداد اجاره به شرط ت لیش

بشود کشه بانش

مرکشزی در دسشتورالع ج اجرایشی خشود اشرارداد فشرو

ااساطی را نیز به آ اضافه کرد .ششرکت هشای لیزینشگ در چشارچوا اشوانیش پشولی و بشانکی کششور  ،مصشوبات ششورای پشول و ارت شار،
اانو تنظیم بازار غیر متشکج پولی ،اانو م ارزه با پولشویی و دستورالع ج اجرایشی ششرکت هشای لیزینشگ و سشایر اشوانیش و مقشررات
حاکم بر فعالیت خود ،رس ا تحت نظارت بان

مرکزی ج هوری اسالمی ایرا ارار دارنشد و بشه ه شیش دلیشج جشز موسسشات ارت شاری

تلقی شده و مش ول بند  11ماده  12اشانو مالیشات بشر ارز

افشزوده هسشتند .نظشر بشه اینکشه یکشی از ابزارهشای توسشعه و کارآمشدی

ااتصاد مالی ک شور صنعت لیزینگ خواهد بود و از طرفی متقاضیا خشدمات ششرکت هشای لیزینشگ ،بن شاه هشای کوچش

و متوسشط،

خانوارها و صاح ا مشاغج تولیدی و خدماتی مختلف می باشند ،ردم معافیشت خشدمات ایشش ششرکت هشا از مالیشات بشر ارز

افشزوده

ض ش به مخاطره افکند تداوم فعالیت شرکت های لیزینگ ،هزی نشه و ای شت ت شام ششده کارهشا و دارایشی هشای تشامیش ششده از ایشش
طریق را افزایش و منجر به کاهش تقاضای ایش خدمات خواهد شد .اگشر ششرکت هشای لیزینشگ بشه هشر دلیشج از صشحنه واسشطه گشری
پولی حکف شوند ،فضای مناسب برای فعالیت های غیر مجاز در واسطه گری پول و رششد منشابغ غیشر رسش ی و ااشدامات کاله ردارانشه
و اغفال مصرف کنندگا فراهم خواهد شد .در نتیجه بن شاه هشای کوچش
1
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افشزوده در بخشش مالیشات ر لکشرد نیشز مششکالتی وجشود دارد .ایشش مششکالت بشه نحشوه

آسیب خواهند دید .رشالوه بشر مالیشات ارز

رسیدگی و شناسایی درآمد مش ول مالیات شرکت های لیزینشگ مشرت ط اسشت .ه ننشیش اسشتفاده کننشدگا از تسشهیالت و خشدمات
شرکت های لیزینگ می بایست هزینه های تأمیش مالی از ایش رو

را در دفاتر خود ث شت کننشد و ط شق اشانو مالیشاتهشای مسشتقیم

سود تسهیالت مؤسسات ارت اری و بان ها جزء هزینه اابج ا شول مالیش اتی اسشت و ایشش موضشوق بشرای سشود تسشهیالت ششرکتهشای
لیزینگ مصداق ندارد که بارث کاهش استفاده از خدمات لیزینگ خواهد شد.

 - 2مطالب اصلی
 3- 2شناخت فرآیندهای ماامالتی لیزینگ
شركت هاي ليزينگ نيزز هااننزس ز اير واحزسهاي جازا ي موزارو ويز ،هزاا ا زدانسا هاا مقزر ا و وزراني مربرطز ،هتزدنس
بنابراي نحره ثبتا اخذ مارزفعاليتا ثبت معامال و گزا شگري مالي ا عايزت وزراني و مقزر ا و
شكلي ك ،ضرو

ايااب ناايس عايت شر

هااننس اير كتب و كا هاي معدبر

وشهاي نظزا

ا باز زي وكندزرو و حتزاب دزي هزي

ايز شزركتهزاا بايزس بز،
شزركدهاي ليزينزگ نيزز

والب شركدهاي هامي عام و خاص ميباشزس بزراي جوزريم موزكال ماليزاجي شزركدهاي

ليزينگ بهدر ا ت ابدسا ب ،محيط وانرني اي شركتها جرج ،كنيم عناصر جوكيل هنسه اي محيط عبا جنس از :

ایدا

ث ت هویت
ا ا ه ثبت شركتها و بزا يافزت مجوز ثبتو ث از بانز

اي مرحل ،شركت هاي ليزينگ بايس مراحل وانرني ثبت خر ا

مركززي

مركزي نتبت بز ،ثبزت وزانرني و هزريدي شزركتهزاي ليزينزگ اوزسام نازي -

طي نااينس ا ا ه ثبت شركت ها بسون جائيسي ،كدبي بان
كنس

مدوز فاالیت
اي مرحل ،شركت ليزينگ بايس بعس از ب ،ثبت

يسن

جاهر ي ا المي ايران اوسام ناايس اي مارز ابدسا ب ،صر

ا ا ه ثبت شركتها نتزبت بز ،يافزت مجوز ثعاليتو ث از بانز
يكتال ،و احدازا

زالهاي بعزس بز ،صزر

مركززي

ز ،زال ،و يزا دزنس زال،

ا ائ ،مي شر

نظار

ا امه فاالیت

شركت ليزينگ بايس براي ا ام ،فعاليتا خر ا با
مي شر جطبيق هس

زدر العال اجرائزي فعاليزت شزركدهاي ليزينزگ كز ،جر زط بانز

مركززي ابزال

اي ا جبزا ا ا زنام،ا هريزت و زابق ،مر تزي ا هيئزت مزسيره و مزسيران ا شزس اجرائزيا طزر جازا ي و

گزا ش چوم ان سازا صر جهاي مالي و گزا شا فعاليزتا زرماي ،ا وش جزامي منزابم مزالي و وشزهاي عاليزاجي و معزامالجي شزركت
جر ط بان

مركزي كندرو و بازبيني مي گر

در العال اجرائي يا شزسه شزركت هزاي ليزينزگ از نظزر زطم فعاليزت بز ،ز،

د ،جقتيم شسه انس اي جقتيم بنسي شامل رماي 02 ،ميليا
نيا ،نگي و رماي 022 ،ميليا
آ نها ا مر

باز ي ورا ا ه و

يزاو بزراي اوزالم زب

ياو براي اوالم نگي ميباشس بان
صر

مركزي

ا زرماي 02 ،ميليزا

يزاو بزراي اوزالم

طزرو فعاليزت شزركتهزاي ليزينزگ هزر زال،

وجر شراهسي مبني بر عزسم عايزت وزراني و مقزر ا نزا ر بزر فعاليزت ليزينزگهزا و يزا

شكايت هاي مودريان احداا مارز فعاليت آنها ا لغر و يا جاسيس نخراهس كر
2
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حناارسی ممل ر
شركت هاي ليزينگ معدبر و بخصرص شركت هاي ا اي رماي ،بزا جر از  02ميليزا
بر س ا ن ،جر ط يكي از اعضاء جامع ،حتابسا ان
الزاما اينگرن ،شركت ها

اي مر

يزاو و هاينزي شزركتهزاي دذيرفدز ،شزسه

حتابر زي وزرا مزي گيرنزس عايزت ا زدانسا ه اي حتزابسا ي از

ثبت خسا هاي جاا ي و گزا شگري مالي ا ت

رسیدگی مالیاتی
عايت ما ه  070وانرن ماليا هاي متدقيم شركت هاي معدبر ليزينگ از طريزق اعضزاء جامعز ،حتزابسا ان
صر

جر ط

ازمان امر مالياجي مر

زاي و

ييزر ايز

يسگي مالياجي ورا ميگيرنس

ما ه  08آئي نام ،جحرير فاجر وانرني بر عايت ا دانسا هاي حتابسا ي اعالمي از ري مراجم ذيربط جاكيس ا
بر ا اس ما ه فرق
خر

صر جي ك ،شزركت ليزينزگ ا زدانسا هاي حتزابسا ي ا

عايت كر ه باشس ا ازمان امر مالياجي بايس

اگرطبق ا دانسا

يسگي هاي خر مبنا ا بر عايزت ا زدانسا هاي حتزابسا ي وزرا

هاي حتابسا ي ذخيره اي مي بايتزت
يسگي شرنسه (مر ي) ا بر ي كنيم

هزس مز ال

حتزاب هزا منظزر شزر ا برگر انزسن آن ذخيزره جر زط ز ازمان امزر

مالياجي نقض ما ه  08آئي نام ،جحرير فاجر وانرني جلقي مي گر
مالياجي ا از منظر

شنا زائيا ثبزت و گزا شزگري ويزسا هاي مزالي

ب ،هرحاو ضرو ي ا زت مرلهز ،هزاي جزاثير گزذا بزر
چرخ ،عاليا ليزينگ  ،عنصر اصلي وجر
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جسوو زير وضعيت هر ي

از اي اجزاي

يسگيهاي مالياجي موخص شسه ا ت:

گير

نو مودی

عملترد



ارفز اهز د
ث

اظهول ثر مموحثصل وزثا ثع و
كلال

و ثا

اظهووول ثرووولم ثر مموووحث ووول ث

قطال ث


عملتلتي ث ثغت ثعملتلتي

تامیب کننا (تولیا کننا یا هر شنا )



امجلر ثاعتتول ثمليتولتي ثر ثمليتول ث

ايوومابث وووث ووح ث ز ت

وول ث

ع


ر ملع ثكحثاقتصلر ث



اظهل ثروزر ثصل وزثا ثت وهت

ر ملع ثمليتل ث و ثا
ع



ثاعووم ررثد مووحثمووزارث ث

ث ثر ملع ثا ثد محا ث

امجوولرثاعتتوول ثمليتوولتيث ل وو ث
مليتل ث ثا
تزراو ثع



ثاعوم رر ث

ثاعوم رر ثدوحمل ث
ثيتممنگث
ثر ث وووو ث

پ رادووو ثتتووول
رل ملن ثامز ثمليتلتي ث ث



اعطلئي ث

د مووحثرا ائوويثبل و ث ثكلال وول ث

اظهل ثر مموحثصل وزثا ثدوحمل ث

مز ر ثارتتلرر ثدزرث ولثقصوحثغتو ث

تزراو ثع

شرکت اسط مالی یا لیزینگ



ث



ع

ث

اظهوول ثر امووحث لزوويثا ث وو ائ ث



تلدت
اظهول ثتفتتتول ثر مولعتيث ل و ث

د محا ث

ويثا ث تموو ث



و
اظهووول ثرووولم ثر مموووحث ووول ث



ر ملع ثكحثاقتصلر ث ث



اظهول ثر مموحثصل وزثا ثع و

خریاار یا مصرف کننا



ر ملع ثمليتل ث و ثا
پ رادووو ثتتووول

ثاعوم رر ث

ث



كلالث ثدحمل
اظهووول ثرووولم ثر مموووحث ووول ث

كلالثا ثع زنحرث

ايوومابث وووث ووح ث ز ت

ثر ث وووو ث


وول ث

ثاعوم ررثد مووح ث

امجوولرثاعتتوول ثمليتوولتيث ل وو ث
مليتوول ث وو ثا
ت هت

ثر ملع ثكحثاقتصلر ث ث

ث

امجوولرثاعتتوول ثمليتوولتيث ل وو ث
مليتول ث و ثا

ع


ثاعطووولئيثا ث

رل ملن ثامز ثمليتلتي ث ث

عملتلتي ث ثغت ثعملتلتي ث


ثاعوم رر ث

ر ممحثدحمل ثتزراوثع

عملتلتي ث ثغت ثعملتلتي ث



ث

ر ملع ثمليتل ث و ثا
روووزرثت وووهت

تمو ث لمووث ول ثو


امجوولرثاعتتوول ثمليتوولتيث ل وو ث



ثاعووم ررثرووزرث

ثيتممنگ

ر ملع ثمليتل ث و ثا

ثاعوم رر ث

ا ثمشت ملنث


پ راد ثتتل
مليتلتي ث
ث
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مدل فرآیندهای مملیاتی

ايفث)ثتلمتنثكلالث ث
براي جوخيص بهدر موكال مالياجي شركدهاي ليزينگ ابدسا بايس مسو عاليزاجي آنزان ا بونا زيم فرآينزس عازسه عاليزاجي شزركدهاي
ليزينگ شامل تلمتنثرا ائيث ث كولالث ث ل ا مول يث ثر ملعو ثر دزارو ث ول ثمشوت ملنث ثاعتتل رونجيث ثا ا ولرثقو ا رارثث ولث
مشت

ث ثت زمو ميباشس جامي

ث ث اوذا

شزركتهزاي ليزينزگ بز ،وشهزاي زيزر صزر

ا ائي و كزا

مزي گيزر

اينازا

عاليا جامي كا و عاليا واگذا ي و انعقا ورا ا با مودري از جنب ،آثا مالياجي مس نظر ميباشنس
 خرید نگهداری کاال ارای فر ش امد از خرید اخ

یا ار ا

شركت ليزينگ ا ا نتبت ب ،جامي كا و ا ائي هاي وابل واگذا ي ب ،صر
و فروشنسگان معدبر اوسام مي كنزس

ايز صزر

خريزس يزا دزير خريزس از منزابم جزامي كزا

بزسيهي ا زت شزركت ليزينزگ بايزس منزابم مزالي خزر ا

نگهسا ي كا مصرف ناايس براي اي عاليا شركت ليزينگ بايس ثبت حتابسا ي زير ا
ز حث

ح كل

مز زر ثكلال

****

مليتل ث ثعزا ضث ثا

ثاعم ررثد محث

فاجر خر اعااو ناايس:
تل كل

****
****

ثع زنحولنث

تل كل انثتجل

خريزس و

بابت خريد كاال به قصد واگذاري به مشتريان توسط ليزينگ
 تولید یا سرمایه گذاری ر تولید
شركت ليزينگ نتبت ب ،اه انسازي واحس جرليسي اوسام و يزا بزا جرليزس كننزسگان معدبزر وزرا ا موزا كت منعقزس و كزا ي
نياز مودريان خر

مر

ا جامي مي ناايس ثبت حتابسا ي اي عاليا ب ،ا د ناء مرا

مرجبط بزا بهزاي جازام شزسه مزرا

و ربا و جتهيم هزين ،ها و شنا ائي بهاي جاام شسه مرجزر ي كزا ا شزبي ،ثبزت حتزابسا ي عاليزا خريزس و فزروش
ميباشس بسيهي ا ت شرك ت ليزينگ

حا

خريس و يزا جرليزس و موزا كت

جرليزس الزامزا منزابم مزالي خزر ا

زمين ،مصرف و رماي ،گذا ي مي كنس و گر ش عاليا نقسي شركت بيزانگر نحزره مصزرف وجزره نقزس مزيباشزس
شركدهاي ليزينگ ب ،نس
موا كت
ب ،صر

وا اي مرضزر شزسه انزس و

اخداان ازي و يا اوسام متدقيم
يكي از حا

مزرا ي و و آنهزا بز ،ايز نزر

ايز
ايزران

زرماي ،گزذا ي معطزرف بز،

خريس زمي و اخت و از ب ،وصزس واگزذا ي واحزسهاي زاخد ،شزسه

فروش اوتاطي و يا اجا ه اعدبا ي بر ه ا ت

 ماملیت یا هم اری اا فر شنده
بتيا ي از مزرا صزاحبان كزا جاايزل بز ،فزروش وتزطي نسا نزس و از شزركت وا زط ،مزالي ( )corporate finance
ا دها ه مي كننس هاانگرن ،ك ،مي انيم منابم مالي شركدهاي لي زينزگ بز ،حزسي نيتزت كز ،بدراننزس وا
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رماي ،گذا ي
درو و اندظا ا

جامي كا بورنس

اي حالت چرخ ،عالياجي آنها طزر ني مزي شزر و بزا جرجز ،بز ،نزره بهزره

بزازا

هامسا ان ا طر ني شسن چرخ ،عالياجي ليزينگها ر مزر اندظزا ا كزاهر مزي هزس بنزابراي ليزينگهزا

ايها نقر وا ط ،گري دزرو و بزراي زرعت بخوزيسن بز ،فرآينزس جرليزس و مصزرف ولثا ا ولرثقو ا رارث مكول ث ولث
ع زنحر هازمان ب ا جحريل كا ب ،مودري هم اعدبا ي (يير نقزسي ) ا جزامي و موزدري ا معزا و اصزل و فزر
اعدبا ي(جتهيال ) بسهكا مينااينس

اك ر مرا ليزينزگ هزا از يافزت دزير يافزت از موزدري خزر ا ي نازر ه و

صرفا جاييسي ،فروشنسه مبني بر يافت بخوي از بهاي فزروش كزا
متدقياا از انبا فروشنسه ب ،محل مودري حا ل و كا

ا مزال ك وزرا مزي هنزس

ايز نزر ورا ا هزا كزا

حضزر نااينزسه ليزينزگ ا موزدري و نااينزسه فروشزنسه جحريزل

مودري و صر جالت ،اي حاوي موخصا و جا يخ و محل كا ي جحزريلي امضزاء مزي گزر
عال اياا شسه

زهم

جحريزل و فزروش جخهيهزا ويزيه اي ا بزراي ليزينزگ هزا

فروشزنسگان بز ،ليزل زرعت

صر جحتزاب يزا وزرا ا هاكزا ي لحزا

مينااينس ثبت حتابسا ي اي عاليا ب ،شر زير ا ت:
ح كل

ز حث

****

ثاق لطيث

ح كل انثا ل رثا ثملثع

****

ص ل هل ثپ رادتنيثع زنحرث

****

ث

ر ممحثرزرثت هت

****

ر ممحثا ت للث وثر رث اح
ر ممحثصل زثا ثتفتتتل ثكلال ث اوذا

****

ث

ثاعم ررثرزرثت هت

مليتل ث ثعزا ضث ثا

تل كل

****

ث

بابت انعقادقرارداد اجاره به شرط تمليك يا فروش اقساطي با مشتري توسط ليزينگ

)ثعملتل ثا ا لرثق ا رارث لثمشت

ث( اوذا

ث)ث وثمكيثا ثصلال ث م ث ز

ثمتگت ر :ث

شركتهاي مالي و بانكها بر ا اس ماهيت كا نر عقس ا جعيي مي كننزس مز ال بانكهزا ا متزك
ماشي آ


ا باعقزس اجزا ه بز ،شزر جاليز

و

ا با عقس فروش اوتاطي جامي مالي مي كننس

ا ا لرثق ا رارثا ل رث وثز طثتملتكث(ا ل رثاعتتل
ما ه

در العال اجرائي اجا ه ب ،شر جالي

اجا ه ب ،شر جالي
منس ج

عقس اجا ه اي تت ك،

ورا ا عي متداجره ا مال

ما ه  071وانرن اعدبا مصرف كننسه

)

اباليي ب ،كلي ،بانكها آمسه ا ت:

آن شر شر متزداجر

دايز ان مزس اجزا ه

گر
انگلتدان اجا ه ب ،شر جالي
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– ك ،يير از بيم معلق ا زت -وزرا ا ي ا زت كز ،الزف) بزر ا زاس آن كزا

اجا ه ب ،شر جالي

ازاي در اخزت هزاي

اوتاطي جر ط متداجرا اجا ه ا ه ميور و ب) مالكيت كا زماني ب ،وي اندقاو مي يابزس كز ،شزرائط مزر جرافزق جر زط
متداجر اناام شر
ا نقزس و مزابقي ا بز،

بنابراي ب ،محض عقسا حق جصرف ب ،متداجر اندقاو مزي يابزس متزداجر بايزس صزسي از بهزاي كزا

اوتا در اخت كنس ب ،محض در اخت اوتا ا مالكيت ب ،متداجر مندقزل خراهزس شزس دزي ماهيزت ايز وزرا ا اجزا ه
بر ه و شر بيم جابعي از شر اجا ه ا ت و شر جالي
اجا ه ب ،شر جالي

شزر ندياز ،ا زت بز ،هزر حزاو وزرا ا

ضا اجز ا ه يز

با وصس بيم منعقس ناي شر بلك ،با وصس اجا ه منعقس مي گر

مرا ي ك ،شركت وا ط ،مالي كا وا ط ،گري مالي ا اناام مي هس وزرا ا اجزا ه بز ،شزر جاليز
زيرا واضم ا ت ك ،وصس واوعي اي ا زت كز ،كزا بز ،صزر
اوتا

حالزت بيزم ا

اوتزاطي اندقزاو يافدز ،ولزي بزراي فزرا از موزكال وصزرو

ردرش اجا ه وي آن گذاشد ،و لذا اجا ه حالت صر ي ب ،خر مي گيزر و عقزس جزابم احكزام بيزم ا زت حزاو اگزر
خر ا ب ،ليل كم بر ن مودري ب ،اجا ه واگذا كنزس و

كا خان ،اي محصر

ضزا بز ،متزداجر حزق اندخزاب خريزس

بسهس برخي از حقرق انان اي حالت ا اجا ه مدضا وعسه بيم و يا اجا ه ب ،اخديا جالي
حق جصرف و بهزره بزر ا ي

ورا ا اجا ه ب ،شر جالي

ناميسه انس

اخديزا متزداجر ا زت از هازي

و مالز

بز ،نبزاو آن

ا ت ك ،جا زمان جتري ،بسهي مالكيت ا حهظ كنس زيرا نرعي جضاي براي خر نگ ،اشد ،ا ت


ثاق لطيث

ا ا لرثق ا رارثع

ورا ا فروش اوتاطي ورا ا ي ا ت ك ،مدضا مالكيت فزر ي خريزسا دزي از عقزس مزيباشزس بزسي لحزا خريزسا بز،
محض خريس مال

مي شر شركت ليزينگ زمزاني كز ،ا ائزي هزاي ثابزت منقزرو كز ،مزسا  ك

نسا نس ا واگذا ميناايس از عقس فروش اوتاطي ا دها ه مي كنزس
درشر يت

ايز صزر

زاي و وزانرني مالكيزت ا

ليزينزگ از زاير وثزائق و ضزاانتهزا بزراي

عسم وصرو ا دها ه كر ه و مالكيت ا ب ،خريسا مندقزل مزيناايزس بزراي نارنز ،خريزس جاهيززا دزشزكي و

بياا داني گران ويات ك ،جر ط وا

كننسگان معدبر جامي مي شزر ا

والزب عقزس فزروش اوتزاطي و

وبزاو وثيقز،

ملكي يا ضاانتنام ،بانكي و اي ر وثائق معدبر وابل واگذا ي ا ت واعسجا اجكا بز ،مالكيزت بز ،عنزران حزق جزر بز ،ا ائزي
اينگرن ،جاهيزا كادر ا ت و لزي بزراي خزر و هزاي زنگي و ماشزي آ

و جصرف آن
احت جر صر

مي گير ب ،هر حاو ليزينگ ها

زيرا فروشنسه اصلي كا
ليزينگ يافت و

ج) تنویه مطال ا

عقس فروش اوتاطي نيز نقزر فروشزنسه ا بز ،صزر

ا ب ،مدقاضي جحريل ا ه و بهزاي آن ا
فاجر خر

زاخدااني جزر و جصزرف
صزر ي ميدذيرنزس

و بخزر دزير يافزت از موزدري و زهم جتزهيال

ر فصل فروش نقسي ثبت ميناايس

انتقال مال یت

مشتری لیزینگ و به ر ارتی مستأجر(در اراردادهای اجاره به شرط ت لیش ) و خریشدار در اراردادهشای فشرو

ااسشاطی در پایشا

مدت ارارداد می بایست کلیه ااسشاط اشرارداد را بشه حسشاا لیزینشگ واریشز ن شوده و تسشویه حسشاا ن اینشد .در ایشش صشورت ،در
اراردادهای اجاره به شرط ت لی  ،مالکیشت دارایشی مشورد اجشاره بشه مسشتأجر انتقشال مشییابشد .ه ننشیش در اراردادهشای فشرو
ااساطی وثیقه های دریافتی از مشتری ف

و ابطال میشود.
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 2- 2مال ال

مالیاتی

مالیا ار ارزش افز ه
شرکت های لیزینگ به دلیج اینکه ماهیت فعالیت آنها واسطه گری پولی در بشازار غیشر متششکج پشولی اسشت مشش ول بنشد  11از مشاده
 12اانو مالی ا ت بر ارز

افزوده بوده و خدمات ایش شرکتهشا مشش ول مالیشات بشر ارز

افشزوده ن شیباششد ولشی متاسشفانه سشازما

امور مالیاتی از ار شال ایشش معافیشت خشودداری کشرده و خشدمات ششرکت هشای لیزینشگ را مشش ول ایشش مالیشات مشیداننشد .درئشج و
توجیهات کافی برای اث ات حقانیت شرکتهای لیزینگ در ش ول ایش معافیت وجود دارد که اهم آنها به شرح زیر رنوا می شود :


دربند  11از ماده  12اانو مالیات بر ارز

افزوده ،خدما ت زیر معاف از مالیات بر ارز

"خدما اان ی امت اری اان هاا ،موسناا
خدما ماامال



افزوده ارالم شده است:

تااا نی هاای امت ااری صاند م هاای قارض التنانه مدااز

تنویه ا رام اها ار کاال راورسها اازارهای خارج از اورس "

کل ه موسسات در بند فوق به موسسات ارت اری و تعاونیهای ارت اری اشاره دارد.
بند  11ماده  12اانو مالیات بر ارز

افزوده ،خدمات موسسات ارت شاری را معشاف ارشالم ن شوده و ایشش موضشوق (معافیشت

برخی کار ها و خدمات ) در استفساریه مورخ  133۱/1۰/13بشه شش اره  ۵/4۰۰۰3مقشام معظشم ره شری از طریشق معاونشت
محترم نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم ره ری ج هت اطالق ر وم ارالم گردیده است ( .تصویر پیوست )


ط شق نظششر مشششورتی معششاو محتششرم اششوانیش مجلشی شششورای اسششالمی ب ششه ش ش اره  4۰۰1۱م ششورخ  13۱1/13/23ص ششراحتا
شرکتهای لیزینگ از مصادیق موسسات ارت اری به ش ار رفته و مش ول معافیت مقشرر در بنشد 11مشاده  12اشانو مالیشات
بر ارز



افزوده میباشند ( .تصویر پیوست )

در بند "ه" از ماده  1آئیش نامه اجرایی اانو م ارزه بشا پولششویی  ،در تعریشف موسسشات ارت شاری ،صشراحتا بشه ششرکتهای

لیزینگ به رنوا یکی از انواق موسسات ارت اری اشاره شده است .ه ننیش در انتهشای ه شیش بنشد ،سشایر اششخاح حقیقشی
و حقوای که به امر واسطه گری وجوه اادام مین ایند؛ تحت نام موسسات ارت اری ال داد شده اند ( .تصویر پیوست )


بان

مرکزی ج هوری اسشالمی ایشرا در نامشه شش اره  12۱11۱مشورخ  3۰/12/21بشه سشازما امشور مالیشاتی ،بشه اسشتناد

اانو تنظیم بازار غیر متشکج پولی مصشوا  33/11/23مجلشی ششورای اسشالمی ،ششرکت هشای لیزینشگ را جشزء موسسشات
ارت اری ال داد ن وده و به دلیج وجود ر لیات ارطای ارت ار در ماهیشت فعالیشت آنهشا  ،دلیشج ملشزم ن شود ایشش ششرکتهشا
به پرداخت مالیات بر ارز


افزوده را مورد سوأل ارارداده که تاکنو پاسخی دریافت نشده است ( .تصویر پیوست )

در ماده  2- 1از دستورالع ج بازرسی مالی و ر لیاتی و اخشک اطالرشات از موسسشات ارت شاری صشادره توسشط بانش

مرکشزی

ج هوری اسالمی ایرا  ،در تعریف موسسات ارت شاری ،صشراحتا بشه نشام ششرکتهشای لیزینشگ اششاره ششده اسشت ( .تصشویر
پیوست )
اا توجه اه موار فوم خدما

اسطه گری جوه توسط شرکتهای لیزینگ از مالیا ار ارزش افز ه ماا است.
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آثار زیان ار مد اممال این ماافیت ر اقتفا مالی کالور:


بانکها ت امی نیاز های متقاضیا وام را برآورده ن ی کنند .متقاضشیا وام بشرای تک یشج نیازهش ای خشود بخصشوح در بخشش
تامیش دارائیها و کاری سرم ایه ای بشه ششرکتهای لیزینشگ روی مشی آورنشد .این ونشه متقاضشیا ر شدتا فعشار ااتصشادی،
صاح ا کسب و کار و اشخاح حقیقی و حقوای دارای بن اههشای کوچش

و متوسشط بشوده و خانوارهشای بشا درآمشدهای

متوسط و پاییش نیز ب ه ایش متقاضیا اضافه شده که ه شی متقاضشی تسشهیالت خشرد و بلنشد مشدت هسشتند .ن ونشه هشایی
از ایش متقاضیا شامج رانندگا وسائط نقلیه سشن یش و سش

ر شومی ،خانوارهشای متقاضشی خریشد خشودرو ،پی انکشارا

معاد  ،راه و ساخت ا  ،پزششکا  ،پیراپزششکا و متخصصشا بخشش درما ،کارگاههشای تولیشدی کوچش

و سشایر مششاغج

میباشند.


ای ت ت ام شده تامیش مالی از طریشق لیزینشگ بشرای ایشش مششتریا بشه دلیشج محاسش ه و دریافشت مالیشات و رشوارب بشر
ارز

افزوده ،به مراتب بارتر از موسسات ارت اری دی ر و بانکها بوده وایشش افشزایش ای شت بشر خانوارهشا ی ضشعیف جامعشه

تح یج و منجر به کاهش ادرت خرید آنا خواهد شد .از طرف دی ر آثشار آ در افشزایش ای شت ت شام ششده محصشورت و
خدمات بن اهها اجتناا ناپکیر بوده و به تدریج موجب حکف آنا از صحنه کسب و کار خواهد شد.


تاثیر محاس ه مالیات بر ارز

افزوده در ی

تسهیالت  3۱ماهشه بشرای مششتری لیزینشگ ،حشدود  ۵درصشد بشارتر از نشرخ

سایر موسسات ارت اری و بانکهاست و ایش موضشوق اشدرت راشابتی لیزینشگ هشا را کشاهش داده و ایشش ابشزار تشاثیر گشکار در
سالمت واسطه گری پولی را مج وربه انزوا و خروج تدریجی از صحنه ااتصاد مالی کشور خواهد کرد.

مالیا ممل ر
معیارهای رزم برای شناسایی درآمشد مشش ول مالیشات ششرکتهشای لیزینشگ فرآینشدهای ر لیشاتی آنهاسشت کشه بشه اسشتناد اشانو
مالیات های مستقیم و استانداردهای حسابداری اابلیت اث شات و رسشیدگی دارد .ه ننشیش اسشتفاده کننشدگا از خشدمات ششرکتهشای
لیزینگ نیز هزینه هایی را بابت ایش خدمات متح ج می شوند که اساسا ه ا سشود تسشهیالت رقشود م ادلشهای لیزینشگ اسشت .در ایشش
ارت اط ردم پکیر

هزینه های مالی ایشش اراردادهشا در دفشاتر اسشتفاده کننشدگا از خشدمات لیزینشگ منجشر بشه افشزایش هزینشههشای

مالیاتی آنها می شود درحالیکه سود ه یش تسهیالت(رقود م ادلهای) دریافتی از بان ها و موسسشات ارت شاری مجشا ز جشزء هزینشههشای
اابج ا ول مالیاتی میباشد.
مالیا ممل ر ارای شرکت های لیزینگ
شرکت های لیزینگ در مقشام اجشاره دهنشده و مشوجر(در اراردادهشای اجشاره بشه ششرط ت لیش ) و فروششنده(در اراردادهشای فشرو
ااساطی) اادام به تأمیش مالی کارها و دارایی های مورد نیشاز متقاضشیا مشین اینشد .در اراردادهشای اجشاره بشه ششرط ت لیش

ششرکت

لیزینگ صرفا مالکیت دارایی را از نظر اانونی به نام خود ن وده اما در متش ارارداد اختیشار بهشره بشرداری را بشه مسشتأجر مشیدهشد .لشکا
ت ام منافغ حاصج از بهره برداری متعلق بشه مسشتأجر اسشت .ه ننشیش هزینشه هشای تع یشرات و ن هشداری و دخشج و تصشرف در آ بشا
مستأجر بوده و در طول مدت ارارداد موجر حق مداخله در دارایی را نشدارد م شر اینکشه مسشتأجر بشه تعهشدات خشود در اشرارداد ر شج
نکند.
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ط ق استانداردهای حسابداری در اراردادهای اجاره به شرط ت لی



:

اجاره دهنده باید دارایی مرت ط با اجاره سرمایهای را در ترازنامه به رنوا یش

راشم دریشافتنی و بشه م لعشی معشادل سشرمایه

گکاری خالص در اجاره منعکی کند( .بند  2۵از استاندارد )21


در اجاره های سرمایهای ،اجاره دهنده تقری ا ت ام مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیشت دارایشی را بشه اجشاره کننشده ،منتقشج
می کند و بنابرایش با م الغ اجاره دریافتنی به صورت بازیافت اصشج و درآمشد مشالی سشرمایه گشکاری برخشورد مشی ششود (.بنشد

 2۱از استاندارد )21
با توجه به دریج فوق شرکت های لیزینگ ن ی بایست بهای کار را به رنوا خرید در دفاتر خرید ث ت ن ایند.
مالیا ممل ر ارای مالتری(خریدار یا منت جر)
واگکاری کار و دارایی به مستأجر توسط لیزینگ ،در دفاتر لیزینگ ماهیت فشرو
منت جر و فر شنده ث ت می گردد .ه ننیش مالیات بشر درآمشد حاصشج از فشرو
انجام میش ود .بنابرایش شرکت لیزینشگ منشافعی بابشت فشرو

نشدارد زیشرا ر لیشات خریشد و فشرو

در دفشاتر

از طریشق رسشیدگی بشه دفشاتر فروششنده کشار

کشار بشه دسشت ن شی آورد .ه ننشیش هزینشهای را بابشت خریشد کشار

متح ج ن ی شود .در اینجا به بند  ۱استاندارد حسابداری ش اره ( 3بهای ت ام شده موجودی مواد و کار) اشاره می شود:

بهای ت ام شده موجودی مواد و کار باید دربرگیرنده مخارج خرید ،مخارج ت شدیج و سشایر مخشارجی باششد کشه واحشد تجشاری در
جریا فعالیت مع ول خود ،برای رساند کار یا خدمات به مکا و شرایط فعلی آ متح ج شده است.

با توجه به بند فوق شرکت لیزینگ در صورتی که مخارجی را بابشت خریشد متح شج نششود ،ن ایشد ر لیشاتی را تحشت رنشوا خریشد
در دفاتر خود ث ت ن ایشد .ث شت چنشیش معشامالتی در دفشاتر مصشداق ث شت معشامالت غیشر وااعشی اسشت .از طرفشی ط شق بنشد 11
استاندارد حسابداری ش اره : 21
اجاره های سرمایه ای باید تحت رنوا دارایی و بدهی و به م لعی معادل ارز
ارز

منصفانه دارایشی مشورد اجشاره در آغشاز اجشاره یشا بشه

فعلی حدااج م الغ اجشاره ،هشر کشدام ک تشر اسشت ،در ترازنامشه اجشاره کننشده مشنعکی ششود .بشرای محاسش ه ارز

فعلشی

حدااج م الغ اجاره ،از نرخ ض نی سود تض یش شده اجاره و در صورتی که تعییش نشرخ ضش نی سشود تضش یش ششده اجشاره امکشا
پکیر ن اشد از نرخ فرضی استقراب برای اجاره کننده استفاده میشود.
در نتیجشه مسششتأجر نیششز ر لیشات تحصششیج دارایششی را در دفشاتر خششود ث ششت مشی ن ای ششد و اس ششتهالا آ را نیشز طی ششق اس ششتاندارد
حسابداری محاس ه می کند .با توجه به موارد فشوق در صشورتی کشه مقامشات و رسشیدگی کننشدگا مالیشاتی ،دفشاتر ششرکت هشای
لیزینگ را به دلیج ردم ث ت خرید و فرو

یا ردم ن هداری حساا موجودی کشار ،رلشی الشراع ارشالم کننشد ،ااشدامی بشر خشالف

مفاد اانو مالیات ها و استانداردهای حسابداری انجام دادهاند و منجر به شناسایی مالیات مضارف و مجدد خواهد شد.
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 - 1نتیده گیری
با توجه به مشخص شد ابعاد مشکالت شرکت های لیزینگ در رابطه بشا اجشرای صشحیح اشوانیش مالیشاتی ضشروری اسشت مسشؤور
محترم ااتصادی کشور در رابطه با نحوه برخورد مقامات و رسیدگی کنندگا مالیشاتی بشه دفشاتر ششرکت هشای لیزینشگ و اسشتفاده
کنندگا از خدمات آنا ارم از ارز

افزوده و ر لکرد تجدید نظر ن ایند .بشدیهی اسشت هشر گونشه کوتشاهی و رشدم ااشدام مشؤثر در

ایش زمینه آثار زیان اری را برای صنعت واسطه گری مالی در بخش لیزینشگ بشه دن شال خواهشد داششت .در صشورتی کشه بن شاه هشای
متوسط و کوچ

و خانوارهشا نتواننشد از خشدمات ششرکت هشای لیزینشگ دارای مجشوز اسشتفاده کننشد خودبخشود بشه سش ت بشازار

واسطه گری غیر رس ی هدایت شده و ض ش متح ج شد هزینه های تشأمیش مشالی بشار دچشار پدیشده هشای کاله شرداری و ار شال
متقل انه خواهند شد.

 - 4پیالنها ا
 - 1تهیه متش پیشنهادی تعییرات اانو مالیات بر ارز

افزوده ،جهت ار ال در اشانو جدیشد بشه ششرح گشزار

متعاا ا از طریق انج ش به مدیر کج تشکج های اتشاق ارسشال خواهشد ششد .در ایشش گشزار

ششده کشه

ت شامی تعییشرات پیششنهادی

به شرح فرمت درخواستی اتاق درج شده است.
 - 2ارائه نامه کت ی و ابالغ نتشایج مشکاکرات و مصشوبات ک یسشیو سشرمایه گشکاری و تشأمیش مشالی اتشاق بشه سشازما امشور
مالیاتی م نی بر پکیر

سود تسهیالت شرکتهای لیزینگ به رنوا هزینههای اابج ا ول مالیاتی.

 - 3ارائه نامه کت ی و ابالغ نتشایج مشکاکرات و مصشوبات ک یسشیو سشرمایه گشکاری و تشأمیش مشالی اتشاق بشه سشازما امشور
مالیاتی م نی بشر رشدم الشزام ششرکت هشای لیزینشگ بشه ث شت خریشد و فشرو
(ه کاری با فروشندگا ).
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منااع:
] [1ک یته تدویش استانداردهای حسابداری ،اصول ضوااط حنااداری حناارسی :استاندار های حنااداری (استاندار های شماره  3تا
 ،) 12تهرا  ،سازما حسابرسی (ک یته تدویش استانداردهای حسابداری)13۱1 ،
] [2بخشنامه ها و مقررات بان

مرکزی ج هوری اسالمی ایرا www.cbi.ir ،
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پیوستها:

جناب آقای دکتر پدرام سلطانی
عضو محترم هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی ایران

با سالم
احترامااا رواارت رساااتعا ی اب ااات را ناسااو تااص اسا ا ت
اايموم مااات ا اااع معقااعر ناااای صاارتت ا تو ا اا
 ۳۰/۳۰/۳۰انجماام صاارتت ا تو ا اا
تو ا ا

اا مااعا  ۳۰/۳۰/۳۰تمساااوعس ساارماار ا ا اا ت

را اااموم مااات ت روااارت ناماار صااماا  ۱۱۱اتاال  ۳۰/ /ماااعا

تباار استرساااا ماا اسااان س ر اار اا اا

سااو

ص اساا ماتوااا

اا و

ی ااو اااهاار باار ا اااع را رسااو واار م ا باصاا ستت ا را حااا /حاقاار رااررا تم باار معقااعر ع ا م اعمااا /م ا وااو

اا ماش صاارتت ا تو ا اا
م تظر تاتر

اا ماتواااش ت عااعااا باار ااا

ماش یبراس نار ار بر روکر

و تو ا

ا اا تر بسااواا قاارتا اسااو ت را ااعاش اا اتم س باااا
تاعا باصوم.

رالهااو ت عیو اااش تااا باارا انباااش حاانوااو صاارتت ا تو ا اا
صرح اار ع عاس م

ررر:

 راب اا  ۱۱اا مااار  ۱۱قااانعس مات واااش باار ااا
ص

را صاامع /اااام م ا وااو تیااعر راار تاار ا اام ن ااا باار

ا اا تر ت اا ماش اااار م اااب اا ماتواااش باار ااا

ا اا تر اعااالم

اسو:

" خدددماب بددان ی و اعت دداری بان ددا ،موسسدداب و تعدداونی هددای اعت دداری و صددندوق هددای قددر
الحسددنه مزدداز و خدددماب معددامیب و تسددویه اوراق ب ددادار و کدداز دربورسدد ا وبازارهددای خددار
از بورس "
 تلمر معسساش را ب

عع بر معسساش اعتباا ت اتنو ا اعتباا اصاا راار.
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 ب اا  ۱۱مااار  ۱۱قااانعس ماتواااش باار ااا

ا اا تر ت اا ماش معسساااش اعتباااا اا م اااب اعااالم نمااعر ت اااام

معقااعر عم ا وااو بر اا تاااال ااا ت اا ماش ی را است سااااار مااعا  ۱۰۰۳/۳۰/۱۰باار صااماا  ۵/۸۰۰۰۰ماااام
م ظاام ا باار

اا رااا م اتنااو مرتاارم نظااااش ت حسابرساا ر تاار ماااام م ظاام ا باار ی ااو ا ااالر عمااعم

اعالم ررا اسو .ع


عار روعسو ی
م اااتس مرتاارم قااعانوم مجلااب صااعاا اسااالم باار صااماا  ۸۰۰۳۳ماااعا ۱۰۳۱/۳۰/۱۰

باا نظاار ماااعا

اا م ااارا معسساااش اعتباااا باار صااماا ا تاار ت مااامع /م ا واا و مااارا را ب اا

ااراحتا صاارتت ا تو ا اا
۱۱مار  ۱۱قانعس ماتواش بر ااا

ا تر م باص  .ع عار روعسو ی

 را ب اا " " اا مااار  ۱هااوم ناماار ایراااا قااانعس مبااااا بااا رعتاااعا ت را رااال معسساااش اعتباااا  ،ااراحتا
باار صاارتت ا تو ا اا

باار ع ااعاس اکاا اا انااعار معسساااش اعتباااا اصاااا صاا اسااو .م ااوم را انت ااا

مااوم ب اا ت ساااار اصاا ای حاوااا ت حاااعق تاار باار اماار تاساامر اار تیااع اقاا ام ماا نماا اا س رااو نااام

معسساش اعتباا قلم ار ص ان  .ع عار روعسو ی
 باناام مرتاا

یم ااعا اسااالم ااااراس را ناماار صااماا  ۱۱۳۳۱۰مااعا  ۰۰/۱۱/۱۱باار سااااماس امااعا ماتوااا

تباار اساات ار قااانعس ظااوم باااااا پواار متاااکو رااعت م ااع  ۰۰/۱۳/۱۰مجلااب صااعاا اسااالم تصاارتت ا
تو ا ا

اا ی ا س معسساااش اعتباااا قلم ا ار نمااعر ت باار رتوااو تیااعر عملواااش اعمااا اعتباااا را ما وااو اتوااو

ن ااا ت رتوااو ملاا م نمااعرس اااام صاارتت ا باار رررا ااو ماتواااش باار ااا
ات عس راس

رااا و نا

اسو .ع عار روعسو ی

 را مااار  ۱- ۱اا رسااتعاات مو باااساا مااات ت عملوااا
باناام مرتاا

ا اا تر اا مااعار سااعر /قااراارار تاار

ت ا اا ا العاااش اا معسساااش اعتباااا

ااارا عساا

یم ااعا اسااالم ااااراس ترا رااال معسساااش اعتباااا ت ااراحتا باار نااام صاارتت ا تو ا اا

اصاا ص اسو .ع

عار روعسو ی

 با توجه به مدوارد ودوق خددماب واسدطه گدری وجدو توسد ردرکت ای لینیندز از مالیداب بدر
ارزش اونود معاف است.
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 آثار زیان ار عدم اعمال این معاویت در اقتصاد مالی کشور:
۱ی بانک ااا مااام نواا ااا متااقااواس تام اا باار تار نماا ت اا  .متااقااواس تام باارا
ب

ااعی را ب اای اااموم رااااو ااا ت تاااال ساارماار ا باار صاارتت ا تو ا اا

متااقاااواس عمااا ا ااااالس اقت اااار  ،ااااحباس تسااا

کموااو نواا ااا
ات م ا

ااعر

تاناا  .اا عناار

ت تااااا ت اصااا ای حاواااا ت حااااعق رااا

ب ا ااا تع اام ت متعساا بااعر ت انعاا ااا بااا را ماا ا متعساا ت رااااوم نواا باار اااام متااقااواس
اقااا ر ص ا تاار م ا متااق ا س ا والش اارر ت بل ا م ا ش ساات  .نمعناار اااا اا اااام متااقااواس صااامو
اان ا ا اس تسااااه نالوااار سا ا وم ت سااابم عماااعم ت انعاا اااا متااقا ا
م اااار س تاا ت ساااا تماس تر صاااکاست رورار صاااکاس ت مت

راا ا

اااعرات ت رومانکااااااس

ااااس ب ااای رامااااس تتاا ا اااا

عتوااا

تع م ت ساار مااپو م باص .
۱ی قوماو مااام ص ا
عااعااا باار ااا

بارا اااام ماااترااس باار رتواو مراساابر ت رااا ااو ماتواااش ت

ااموم مااات اا را ا تو ا ا

ا اا تر تباار مرا اا باااال ر اا معسساااش اعتباااا را اار ت بانک ااا بااعر تاااام ا اا اای

قومااو باار انعاا ااا قاا ول یام اار رموااو ت م جاار باار تااا ی قاا اش رااا ناااس عا اا صاا  .اا
اارب را اار ناااا س را ا اا اای قومااو مااام صاا مر ااعالش ت اا ماش ب ا ااا ایت ااا ناراا ار بااعر
ت بر ااج معی

ح ب ناس اا ر ر تس

۰ی ااانور مراساابر ماتواااش باار ااا

ت تاا عا

ص .

ا اا تر را ااام ساا والش  ۰۰ما اار باارا ماااتر تو ا اا

تحاا تر ۵

را اا باااال ر اا ناار ساااار معسساااش اعتباااا ت بانک اسااو ت اااام معقااعر قاا اش اقااابت تو ا
تااا ی رار ت اااام اباا اا ااانور اا اا را سااالمو تاساامر اار رااعت اا مجبعاباار اناا تا ت اارت
اا ر ر اقت ار مات تاعا عا

اا ااج

ترر.

با تزدید احترام
محمدهادی موقعی
دبیرکل انزمن ررکت ای
لینینز ایران
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-

جناا آاای امیش آزاد مدیرکج محترم نظارت بر بانکه ا و مؤسسات ارت اری بانش

مرکشزی ج هشوری اسشالمی ایشرا جهشت

استحضار و دستور مساردت های رزم
-

مدیرا رامج محترم کلیه شرکتهای محترم رضو انج ش شرکتهای لیزینگ ایرا جهت استحضار

-

جناا آاای دکتر شیروانی دبیر کج محترم کانو شرکتهای لیزینگ جهت استحضار جنابعالی و ارضاء محترم کانو

-

جناا آاای مهندع بهرامش ریاست محترم خانه معد پیرو مکاکرات جلسه مورخ  ۱3/1۰/12جهت استحضار
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