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هبلغ  استْالک پذیز 

ارسش اسقبط 

ارسش دفتزی 

استْالک اًببشتِ 

استٌبد قبًًَی استْالک 

اًَاع رٍشْبی  استْالک 

تعزیف استْالک



استْالک

  پذیز استْالک هبلغ سیستواتیک تخصیص اس است عبارت استْالک
آى هفیذ عوز طی دارایی یک

 هبالغ سایز یا دارایی شذُ توام بْای اس است عبارت پذیز استْالک هبلغ
آى اسقاط ارسش کسز بِ هالی، ّای صَرت در تواهشذُ بْای جایگشیي

 :اس عبارتست هفیذ عوز

.گیزد قزار تجاری ٍاحذ استفادُ هَرد دارایی، یک رٍد هی اًتظار کِ سهاًی هذت



 پایاى در رٍد هی اًتظار کِ خالصی هبلغ اس است عبارت اسقاط ارسش
 آى فزٍش اًتظار هَرد ّای ّشیٌِ کسز اس پس دارایی هفیذ عوز

.گزدد تجاری ٍاحذ عایذ دارایی،

دفتزی هبلغ

 تزاسًاهِ در هبلغ آى بِ اًباشتِ استْالک کسز اس پس دارایی کِ است هبلغی
.شَد هی هٌعكس

اًباشتِ استْالک

.است شذُ گزفتِ ًظز در ثابت دارایی جْت تاکٌَى کِ است استْالکی هبلغ



اًَاع رٍش ّبی استْالک

  هستقین خط رٍش-

  ًشٍلی هاًذُ رٍش-

سٌَات هجوَع رٍش-

کارکزد ساعات رٍش-

تَلیذ ًظام رٍش-

السٌیي قسط رٍش-



ماودٌ مستُلک وشدٌ 
یا ارزش دفتری

جمع استُالک
اوباشتٍ

ساالوٍ َسیىٍ استُالک سال

5.400.000 ریال 1.200.000 ریال 1.200.000 1

4.200.000 2.400.000 1.200.000 2

3.000.000 3.600.000 1.200.000 3

1.800.000 4.800.00 1.200.000 4

600.000 6.000.000 1.200.000 5

ریال 6.000.000

استْالک بِ رٍش خط هستقین



ارزش دفتری استُالک اوباشتٍ َسیىٍ استُالک ورخ سال

4.950.000 ریال 1.650.000 1.650.00( ;6.600.000 × 25)% 25% 1

3.712.500 2.887.500 1.237.00( ;4.950.000 × 25)% 25% 2

2.784.375 3.815.625 928.125( ;3.712.500× 25)% 25% 3

2.088.281 4.511.719 696.094( ;2.784.375× 25)% 25% 4

1.566.211 5.033.789 522.070( ;2.088.281× 25)% 25% 5

1.174.658 5.425.342 391.553( ;1.566.211×25)% 25% 6

880.993 5.719.007 293.665( ;1.174.658× 25)% 25% 7

660.745 5.939.255 220.248( ;880.993× 25)% 25% 8

495.559 6.104.441 165.186( ;6.600.000 × 25)% 25% 9

371.669 6.228.331 123.890( ;495.559 × 25)% 25% 10

استْالک بِ رٍش ًشٍلی



هَاد قبًًَی استْالک
مادٌ 149 قاوًن مالیات َای مستقیم:

در تطخیص درآهذ هطوَل هالیات هحاسثِ استْالکات دارایی ٍ ّشیٌِ ّای 
: تاسیس ٍ سزهایِ ای تا رػایت اصَل سیز اًجام هی ضَد

آى قسوت اس دارایی ثاتت کِ تز اثز استؼوال یا گذضت سهاى یا سایز –1
ػَاهل تذٍى تَجِ تِ تغییز قیوت ّا ارسش آى تقلیل هی یاتذ قاتل 

.استْالک است
.هأخذ استْالک، قیوت توام ضذُ دارایی هی تاضذ–2
استْالکات اس تاریخی هحاسثِ هی ضَد کِ دارایی قاتل استْالک آهادُ  –3

 .تزای تْزُ تزداری، در اختیار هؤسسِ قزار هی گیزد



 

:قاوًن مالیات َای مستقیم 150مادٌ 
:  طزس هحاسثِ استْالک تِ ضزح سیز است

ایي قاًَى تزای استْالک ًزخ تؼییي   151در هَاردی کِ طثق جذٍل هذکَر در هادُ –الف 
ضَد ًزخْا ثاتت تَدُ ٍ در ّز سال ها تِ التفاٍت قیوت توام ضذُ هال هَرد استْالک ٍ  

هثلغی کِ در سال ّای قثل تزای آى تِ ػٌَاى استْالک هٌظَر ضذُ است اػوال هی  
.گزدد

ایي قاًَى هذت تؼییي ضذُ، در ّز سال   151در هَاردی کِ طثق جذٍل هذکَر در هادُ –ب 
. تطَر هساٍی اس قیوت توام ضذُ هال تِ ًسثت هذت هقزر استْالک هٌظَر هی گزدد

ّشیٌِ هزتَط تِ تغییز یا تؼویز اساسی دارائی قاتل استْالک جش قیوت توام ضذُ  –1تثصزُ 
  .دارائی هحسَب هی ضَد

:قاوًن مالیات َای مستقیم 151مادٌ 
جذٍل استْالکات تزاساس ضَاتط هصَب اس طزف ساسهاى اهَر هالیاتی کطَر تْیِ ٍ 

.پس اس تصَیة ٍسیز اهَر اقتصادی ٍ دارایی تِ هَقغ اجزا گذاردُ هی ضَد



68/5/5هصَة  66قبًَى هبلیتْبی هستقین  151جدٍل استْالک هَضَع هبدُ 

نرخ استهالك شر ح داراييهاي قابل استهالك 

هستقین تِ سال ًشٍلی تِ درصذ

25
25
30
30
35

ماشیه آالت (4گريٌ 
سیلٌذر ٍ تٌشیٌی  4اتَهثیل ٍ خَدرٍ تا  -
سیلٌذر تِ تاال ٍ تٌشیٌی 4اتَهثیل ٍ خَدرٍ اس  -
سیلٌذر ٍ تٌشیٌی   4ٍاًت ٍ تارکص ٍ تاکسی ٍ کزایِ تا  -
سیلٌذر تِ تاال ٍ تٌشیٌی   4ٍاًت ٍ تارکص ٍ کزایِ اس  -
اًَاع هَتَر سیكلت -

10
صىایع داريیي ي بُداشتي ي پسشكي( 11گريٌ 

ٍسایل اطالع ػول ٍ جزاحی ٍ اتشار ٍ تجْیشات  
ٍ پیزاپشضكی ٍ   ٍسایل دًذاًپشضكی)تیوارستاًی 

آسهایطگاّی ٍ رادیَلَصی ٍ رادیَتزاپی، فیشیَتزاپی ٍ  
(تیَْضی ٍ اهثالْن

10
سایر امًال ي اثاثیٍ (37گريٌ 

اهَال ٍ اثاثیِ ٍ هاضیي آالت دفتزی ٍ لَاسم اداری



 قزار استفادُ هَرد هذتی بزای استْالک قابل هال کِ هَاردی در
 %30 هعادل ًشذُ استفادُ کِ هذتی در آى استْالک هیشاى ًگیزد

.است شذُ تعییي جذٍل در کِ است استْالکی ًزخ

 سهاى اس استْالک قابل دارایی اساسی تعویز یا تغییز بِ هزبَط ّشیٌِ
 ایي در هقزر هذت کل ٍ ًزخ اساس بز هَرد حسب ّشیٌِ اًجام

.بَد خَاّذ استْالک قابل دارایی آى بزای جذٍل



استْالک صذٍر
00000ّا دارایی استْالک ّشیٌِ

0000000ساختواى استْالک ّشیٌِ

00000ّا دارایی اًباشتِ استْالک

00000  ساختواى اًباشتِ استْالک




