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 حسابداری و حسابرسی نام کارگروه:

 

 علی رضا نوروزی: کارگروهدبیر   هادی امینی هراتییس کارگروه: ئر

 دستور جلسه : 

های ثبت حسابداری عملیات تهیه و تامین خودروهای کاردکس باز و همچنین دست دوم  بحث و بررسی پیرامون روش -1

 واگذاری به مشتریانو 

 سایر موارد  -2
 شرح مذاکرات:

روند مذاکرات صورت گرفته به منظور تهیه نظام نامه جامع در خصوص دبیرکل انجمن، برگزار گردید. ابتدا  انجمن لیزینگدر محل  روهجلسه کارگ
و همچنین پروپوزال تهیه شده و ارائه شده توسط یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی عملیات حسابداری صنعت لیزینگ و 

توضیحاتی ارائه  ...با توجه به ریسکهای مالیاتی و حقوقی و ،  کاراین مهم و نیاز ضروری صنعت به انجام این تدوین پیچیدگی های فرآیند عملیاتی 

 به ارائه نظرات پرداختند، زیر حبه شرلیزینگ خودرو  سناریو برایارائه شده حاوی چهار  های ه به دستور جلسه و فرمبا توجگروه اعضای کارسپس  .نمود
:  

تحویل خودرو ، فاکتور و مستندات خودرو به نام اقدام و توافق می گردد تا در زمان خرید تجمیعی خودرو پیش شرکت لیزینگ نسبت به  .1
 بعنوان مصرف کننده نهایی صادر گردد . )روش کاردکس باز(شخص حقیقی و یا حقوقی 

شرکت لیزینگ نسبت به پیش خرید خودرو از نمایشگاه ها به صورت دست دوم اقدام و توافق می کند که هر زمان مشتری را معرفی نمود  .2
 سند در قالب نوع قرارداد لیزینگ به وی انتقال دهند.

انتقال به پارکینگ مشتری تعدادی خودرو خریداری و اسناد خودرو ها به نام لیزینگ منتقل و پس از  شرکت لیزینگ با قصد واگذاری خودرو به .3
 در زمان معین و طبق شرایط بازار به مشتریان واگذار می نماید .

ست و پذیرش مشتری شرکت لیزینگ در قالب توافقنامه یا قرارداد همکاری با فروشنده توافق می کند که خودروهای وی را همزمان با درخوا .4
 در قالب یکی از قراردادهای خود واگذار نماید.

 بر این اساس تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

 ردیف شرح تصمیمات اقدام کننده مهلت انجام

روز 15 تخصصی اعضای کمیته   

از مرحله پرداخت منابع تا فوق  سناریوگردید اسناد حسابداری پیشنهادی در خصوص چهار مقرر
واگذاری توسط اعضای کارگروه تهیه و از طرق کانال ایجاد شده در فضای مجازی در مرحله 

 اختیار دبیر کارگروه ، جهت جمع بندی نظرات قرار گیرد .
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 دبیر و رئیس کارگروه 
موضوع حاکمیت شرکتی با توجه به ابالغ دستورالعمل حاکمیت شرکتی از طرف مقرر گردید 

 2 قرار گیرد . در دستور کارسازمان بورس و اوراق بهادار در جلسات آتی کارگروه 

 انجمن لیزینگ  
در ، مقررگردید با توجه به مطالبه همکاران در خصوص تعیین تکلیف رویه ثبت اسناد حسابداری

 تسریع گردد.فرآیند مذاکرات جهت تدوین نظام نامه مالی صنعت لیزینگ 
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