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تِ هٌظَر استفادُ در تَلیذ یا ػزضِ واال یا خذهات، اجارُ . الف
تِ دیگزاى یا تزای هماصذ اداری تَسط ٍاحذ تجاری ًگْذای 

هی ضَد ، ٍ 

دارایی هبی ثببت مشهود

.اًتظار رٍد تیص اس یه دٍرُ هالی هَرد استفادُ لزار گیزد. ب

:  دارایی ّای حاتت هطَْد تِ دارایی هطَْدی اطالق هی ضَد وِ
  



اجسای بهبی تمبم شذه داریی ثببت مشهود

 گوزوی ػَارض ضاهل خزیذ لیوت اس هتطىل هطَْد حاتت دارایی للن یه ضذُ توام تْای

  تزای وِ است هستمیوی هزتثط هخارد گًَِ ّز ٍ خزیذ استزداد غیزلاتل هالیاتْای

 خزیذ، لیوت هحاسثِ تزای .ضَد هی تحول تزداری تْزُ لاتل ٍضؼیت تِ دارایی رساًذى

  :اس ػثارتست هستمین هزتثط هخزد اس ّایی ًوًَِ .گزدد هی وسز تجاری تخفیفات
 

الف  وصة محل سازی آماده مخارج

ايلیه وقل ي حمل مخارج ب

ج  وصة مخارج

معماران ي مهىذسان الزحمه حق قثیل از فىی های الزحمه حق د

دارایی جاتجایی ي سازی پیاده مخارج هـ



خریذ مذت دار دارایی هبی ثببت

  هذتی در هطَْد حاتت دارایی للن یه اسای تِ ها چٌاًچِ

  تْای ضَد، پزداخت اػتثاری خزیذ هؼوَل ضزایط اس تیص

  تفاٍت .است دارایی ًمذی لیوت هؼادل آى ضذُ توام

 تِ اػتثار دٍرُ طی پزداختی هثالغ ول ٍ ًمذی لیوت تیي

.ضَد هی ضٌاسایی هالی تأهیي ّشیٌِ ػٌَاى



مخبرج بعذی دارایی هبی ثببت

 تِ سهاًی تٌْا هطَْد حاتت دارایی تا هزتثط تؼذی هخارد
  ضذُ اًجام هخارد وِ ضَد هی ضٌاسایی دارایی ػٌَاى

  استاًذارد تا همایسِ در دارایی ٍضؼیت تْثَد هَجة
  .گزدد آى اٍلیِ ضذُ ارسیاتی ػولىزد



 هٌافغ افشایص تِ هٌجز وِ ٍضؼیت تْثَد اس ّایی ًوًَِ
 :است سیز ضزح تِ  ضَد هی آتی التصادی

الف
اصالح فنی ماشیه آالت به منظور افسایش عمر مفیذ و افسایش  •

.در ظرفیت تولیذ آن

ب
بهسازی قطعات ماشیه آالت به منظور دستیابی به بهبودی  •

قابل مالحظه در کیفیت محصول

ج
بکارگیری فراینذهای تولیذی جذیذ که موجب کاهش قابل •

مالحظه در براورد قبلی مخارج عملیاتی گردد



تفکیک زمیه و سبختمبن 

 ًحَُ ٍ ّستٌذ هجشا ّای دارایی ساختواى، ٍ سهیي
 ضًَذ، تحصیل ّن تا اگز حتی ًیش ّا آى حساتذاری

  ًاهحذٍد ػوز هؼوَالً سهیي .گیزد هی صَرت جذاگاًِ
 دارد هحذٍد ػوز ساختواى .ضَد ًوی هستْله لذا ٍ دارد

 .است پذیز استْالن دارایی تٌاتزایي ٍ



زمیه
  هَرد استفادُ تزای را ضذُ تحصیل سهیي وِ هخارجی توام

 سهیي ضذُ توام تْای جشء تایذ ساسد، هی آهادُ ًظز
  ضذُ توام تْای هطخص اجشای اس تزخی .گزدد هٌظَر

  :اس ػثارتست سهیي

  سٌذ اًتمال ٍ هؼاهلِ تِ هزتَط هخارد -2 خزیذ لیوت -1
  حك ٍ هستغالت هالیات داللی، وارهشد :ًظیز هالىیت

 سهیي اس ًظز هَرد استفادُ تزای وِ هخارجی -3 الخثت،
 هخارد ٍ خاوزیشی تسطیح، هخارد :هاًٌذ گیزد اًجام تایذ

  خزیذاری سهیي در هستمز فزسَدُ ساختواى تخزیة
سهیي ساسی آهادُ هخارد -4 ٍ ضذُ



سبختمبن

  تِ ساختواى هالىیت تا ضَد هی اًجام وِ هخارجی توام
  ضَد آهادُ ًظز هَرد استفادُ تزای ٍ یاتذ اًتمال خزیذار

  .است ساختواى ضذُ توام تْای تِ اًتمال لاتل ػوَهاً



احذاث سبختمبن توسط واحذ

 استفادُ لصذ تِ تجاری ٍاحذ وِ ّایی ساختواى ضذُ توام تْای
 هؼمَل طَر تِ وِ تاضذ هخارجی تواهی ضاهل تایذ ساسد هی خَد

 اس ّایی ًوًَِ .ضَد هی هزتَط هشتَر ّای ساختواى احذاث تِ
 ٍ هستمین دستوشد ٍ هَاد :اس است ػثارت هخارد گًَِ ایي

 وارگاُ احذاث هخارد هٌْذسی، طزاحی، الشحوِ حك غیزهستمین،
 ٍ آیذ هی تَجَد ساخت دٍرُ طَل در وِ تاسیساتی سایز ٍ

 ًیاسی طزح ایي اجزای ػذم صَرت در وِ دیگزی هخارد ّوچٌیي
 ساختواى، پزٍاًِ تحصیل هالیات، ٍ تیوِ هاًٌذ ًثَد آى اًجام تِ

 ساختواى احذاث دٍرُ در وِ تجْیشاتی ٍ آالت هاضیي استْالن
.است گزفتِ لزار استفادُ هَرد



احذاث سبختمبن از طریق اوعقبد پیمبن

 ضَد، هی احذاث پیواى اًؼماد طزیك اس وِ ّایی ساختواى هَرد در
 تزای را ساختواى وِ اساسی ٍ ػادی هخارد ٍ پیواى ول تْای

 ساختواى ضذُ توام تْای جشء وٌذ هی آهادُ ًظز هَرد استفادُ
.آیذ هی حساب تِ

 ساختواى در اگز وتاتخاًِ ٍ پارتیطي تٌذی، لفسِ :ًظیز ّایی دارایی
 جشء ضَد ساختواى ًمص یا خزاتی تاػج آى اًتمال ٍ ًمل ٍ ًصة

 ضذُ توام تْای حساب تِ آى هخارد ٍ آیذ هی حساب تِ تٌا
 در هشتَر ّای دارایی وِ صَرتی در .گزدد هی هٌظَر ساختواى

 حساب در ٍ هحسَب هٌمَل اهَال جشء تاضذ ًطذُ ًصة تٌا
.ضَد هی حثت تجْیشات یا هٌصَتات احاحِ،



 در هَجَد تاسیساتی ّای ّشیٌِ تفىیه اهىاى وِ هَاردی در
 تأسیسات ضذُ توام تْای است تْتز دارد ٍجَد ساختواى
 .ضَد تٌذی طثمِ جذاگاًِ سزفصل در ساختواى

 لاتلیت ٍ گزدد هی ًصة ساختواى داخل در وِ هٌصَتاتی ولیِ
 ٍرتیطي، دیَاری، ووذ ًظیز ًذارد را هحل تغییز ٍ جاتجایی
.گزدد هی اضافِ ساختواى توام تْای در ...ٍ واتیٌت



مبشیه آالت
 اجشای اس تجْیشات ٍ آالت هاضیي الالم اس یه ّز ضذُ توام تْای

 :ضَد هی تطىیل سیز

ًمذی ٍ تجاری تخفیفات ولیِ وسز اس پس خزیذ لیوت -1

تارگیزی ٍ تیوِ ٍ ًمل ٍ حول ّشیٌِ -2

ٍاردات تاسرگاًی سَد ٍ گوزوی حمَق ػَارض، -3

 ضَد هی  اًجام تزداری تْزُ هزحلِ تا دارایی اًذاسی راُ تزای وِ هخارجی -4
فٌی خذهات الشحوِ حك ٍ سیزساسی ًصة، ساسی، هحَطِ :هاًٌذ

 آالت هاضیي ساختي استفادُ لاتل تزای وِ هزهت ٍ تاسساسی هخارد -5
.ضَد هی اًجام ضذُ خزیذاری دٍم دست

تجْیشات ٍ آالت هاضیي سفارش تِ هزتَط استزداد لاتل غیز ٍجَُ -6



دارایی هبی وبمشهود
دارایی ًاهطَْد تِ یه دارایی غیز پَلی ٍ فالذ هاّیت ػیٌی 

:  اطالق هی ضَد وِ
 



ومووه ای از دارایی هبی وبمشهود

 ًوایص یا تىخیز حك تألیف، حك اختزاع، حك ، ای رایاًِ افشارّای ًزم
 یا وسة حك) وسة هحل سزلفلی ٍیذیَیی، ٍ سیٌوایی ّای فیلن

 اهتیاس حك ػوَهی، خذهات اس استفادُ اهتیاس حك ،(تجارت یا پیطِ
لالی ّای ًمطِ ٍ خذهات یا تَلیذ



اجسای بهبی تمبم شذه

 خزیذ تْای اس هتطىل ًاهطَْد دارایی للن یه ضذُ توام تْای
  گًَِ ّز ٍ (خزیذ استزداد لاتل غیز هالیات ٍ ػَارض ضاهل)

 جْت دارایی ساسی آهادُ تزای وِ است هستمیوی هزتثط هخارد
 خزیذ، تْای هحاسثِ تزای .ضَد هی تحول ًظز هَرد استفادُ

 .ضَد هی وسز تجاری تخفیفات



سرقفلی ایجبد شذه در واحذ

 جزیاى تِ رٍد هی اًتظار چِ اگز تجاری ٍاحذ در ضذُ ایجاد سزلفلی
 لاتل جذاگاًِ طَر تِ لیىي وٌذ ووه آتی التصادی هٌافغ

.ضَد ًوی ضٌاسایی دارایی ػٌَاى تِ اساساً لذا .ًیست تطخیص



 لزار استفادُ هَرد هذتی تزای استْالن لاتل هال وِ هَاردی در
 %30 هؼادل ًطذُ استفادُ وِ هذتی در آى استْالن هیشاى ًگیزد

.است ضذُ تؼییي جذٍل در وِ است استْالوی ًزخ

 سهاى اس استْالن لاتل دارایی اساسی تؼویز یا تغییز تِ هزتَط ّشیٌِ
 ایي در همزر هذت ول ٍ ًزخ اساس تز هَرد حسة ّشیٌِ اًجام

.تَد خَاّذ استْالن لاتل دارایی آى تزای جذٍل



(اهَال رسیذ صذٍر) اهَالی واالی خزیذ

00000 هطَْد حاتت ّای دارایی

00000 ّا دارایی سایز
000000اًثار در هَجَد اهَال

 0000تجاری ضثِ پزداختٌی اسٌاد ٍ حساتْا

0000  خزیذ وٌتزل

00000واال خزیذ وٌتزل



  حَالِ صذٍر هَلغ در

00000 هطَْد حاتت ّای دارایی

00000هٌصَتات ٍ احاحِ
000000صٌذلی ٍ هیش

00000  هطَْد حاتت ّای دارایی 

00000 ّا دارایی سایز

00000اًثار در هَجَد اهَال



پیواى طزیك اس ساختواى ساخت

00000 هطَْد حاتت ّای دارایی

00000ساخت جزیاى در ّای دارایی
000000هصزفی هصالح ٍ هَاد

00000ًمذ هَجَدی 

00000ّا تاًه ًشد هَجَدی

 پزٍصُ تحَیل هَلغ در
00000 هطَْد حاتت ّای دارایی

00000ساختواى

000000آهَسضی ّای ساختواى

00000  هطَْد حاتت ّای دارایی

00000ساخت جزیاى در ّای دارایی

000000هصزفی هصالح ٍ هَاد



اهاًی طزیك اس ساختواى ساخت

00000واال هَجَدی

00000ّا هَجَدی سایز
000000ساختواًی لَاسم هَجَدی

00000خزیذ وٌتزل 

اًثار حَالِ صذٍر هَلغ در
00000ساخت جزیاى در دارایی

00000واال هَجَدی

ٍجِ پزداخت هَلغ در
00000خزیذ وٌتزل

00000تاًه



 ستاد اس ًملیِ ٍسیلِ دریافت

00000حاتت دارایی

00000 ًملیِ ٍسائط
00000تستاًىار راتط حساتْای 

00000اهَال راتط




