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دالیل محاسبه استهالک: دالیل محاسبه استهالک به دو دستۀ زیر تقسیم می شود:
الف(عوامل فیزیکی ازجمله:

1  فرسودگی و خرابی ناشی از به کارگیری دارایی
2  پوسیدگی و زنگ زدگی دارایی

ب(عوامل کاربردی از جمله:
1  نابابی فنی دارایی ناشی از پیشرفت تکنولوژی

2  محدودیت های زمانی از قبیل تاریخ انقضای دارایی )پایان عمر مفید(
3  کفایت نداشتن: برخی اوقات با گسترش فعالیت های یک واحد تولیدی، برخی ماشین آالت آن نمی توانند 

پاسخگوی تقاضای مؤسسه باشند و کارایی الزم را ندارد

تاریخ 1396/8/1 آن را مورد فعالیت تاریخ 1396/6/16 ماشین آالتی خریداری کرد و در  ایالم در   شرکت  1
تاریخی است؟ دارایی چه  این  استهالک  مبنای محاسبۀ  داد،  قرار  بهره برداری 

 شرکت مهر اثاثه ای را در تاریخ 1395/9/12 خریداری کرد و مورد بهره برداری قرار داد. تاریخ شروع  2
محاسبۀ استهالک این دارایی کدام یک از موارد زیر است؟
الف(1395/9/1                              ب(1395/9/12
ج(1395/10/1                              د(1395/9/15

آیا تغییر ارزش دارایي ثابت در بازار می تواند از علل استهالک تلقی شود؟ دلیل آن را بیان کنید. فعالیت

محاسبۀ استهالک بر اساس کدام یک از اصول حسابداری ضرورت دارد؟

یک شرکت، ساختمانی را به ارزش 800،000،000 ریال خریداری کرد که 300،000،000 ریال آن فعالیت
مربوط به  عرصه و مابقی مربوط به  ارزش اعیانی آن است، حسابدار شرکت، ساختمان را چه مبلغی باید 

در دفاتر ثبت کند؟ دلیل آن را بیان کنید.

طبقه بندی دارایی ها براساس استهالک پذیری
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ب( دارایی های نامشهود:
گروهی از دارایی های مؤسسه هستند که فاقد ماهیت عینی و فیزیکی می باشند، این نوع دارایی ها در خود 
حقوق و امتیازاتی دارند که واحد تجاری ممکن است بتواند در دوره های جاری و آتی از آنها منتفع گردد.

فعالیت

الف(دارایي  ثابت مشهود:  

انبار فعالیت در  به دالیلی  ولی  است؛  برداری  بهره  آمادۀ  که  ثابت مشهودی  دارایی  برای  آیا حسابدار مؤسسه 
مؤسسه نگهداری شده، می توان استهالک آن را محاسبه نماید؟ دلیل آن را بیان کنید.

چند نمونه از دارایی های نامشهود را، با توجه به طبقه بندی آنها، نام ببرید.فعالیت

دارایی های نامشهود 
استهالک پذیر

دارایی های نامشهود 
استهالک ناپذیر

............................     ..........................   
............................     .......................... 

   ..........................   

دارایی های ثابت استهالک ناپذیر
.....................    

دارایی های ثابت استهالک پذیر
.......................     .....................    
.......................     .....................    
.......................     .....................    
.......................     .....................    

 .....................    

دارایی های ثابت تهی شونده
.....................    
.....................    
.....................    
.....................    
.....................    

............................     ..........................   
............................     .......................... 

   ..........................   

 با توجه به طبقه بندی دارایی های ثابت مشهود، چند مورد از آنها را نام ببرید.



96

عوامل مؤثر در محاسبه استهالک:
3  عمر مفید 2  ارزش اسقاط                     1  بهای تمام شده                

فعالیت
 براساس طبقه بندی دارایی های یک مؤسسه، جدول زیر را تکمیل نمایید.

مشهود   نام دارایی
استهالک پذیر

مشهود     
نامشهود نقصان پذیراستهالک ناپذیر

استهالک پذیر
نامشهود  

استهالک ناپذیر

زمین

ساختمان

معدن سنگ

حق انشعاب آب و برق

هزینه های تأسیس

ماشین آالت

سرقفلی محل کسب

عالئم تجاری

اثاثۀ اداری

حق انحصاری فروش

نرم افزارهای حسابداری

نرم افزار راه اندازی ماشین آالت

فعالیت
عوامل مؤثر در محاسبه بهای تمام شده را نام ببرید؟

.........

.........

.........
.........

.........

بهای تمام شده.........

بهای 
خرید هزینه

حمل
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مطلوب است: 
بهای تمام شده دارایی مذکور را محاسبه کنید.

بهای تمام شده به صورت واقعی اندازه گیری می شود و قابل محاسبه است. نکته

 آیا مالیات برارزش افزوده جزء بهای تمام شده دارایی ثابت محسوب می شود؟ با توجه به شرایط خرید، فعالیت
در مورد آن بحث نمایید.

در تاریخ 1395/8/8 شرکتی ماشین آالتی را به ارزش 40،000،000 ریال خریداری کرد و بابت حمل فعالیت
آن 3،000،000 ریال، بابت بیمه حمل 1،500،000 ریال و بابت نصب و راه اندازی آن 5،000،000 
ریال پرداخت کرد، این شرکت دارایی مذکور را با 5 درصد تخفیف تجاری خریداری کرده است )قیمت 

دارایی، حمل و بیمه آن مشمول مالیات بر ارزش افزوده است(.

با شرایط فعالیت بود،  ریال  نقدی آن 3،850،000  اثاثه ای که قیمت  تهران  تاریخ 1395/3/12 شرکت   در 
نسیه )تاریخ پرداخت وجه آن 1395/8/12( به ارزش 4،000،000 ریال خریداری کرد و بابت حمل 
آن 80،000 ریال به صورت نقد پرداخت نمود )قیمت دارایی و حمل آن مشمول مالیات بر ارزش افزوده 

نمی شود(.

مطلوب است:
ثبت خرید این دارایی در سند حسابداری 

شماره سند:                                                        شرکت تهران                                      شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                        سند حسابداری                                     تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع: 

شرح سند: 

تنظیم کننده:                                                تأیید کننده:                                           تصویب کننده:
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طبق مادۀ 80 قانون محاسبات عمومی، معامالت دولتی )اعم از خرید یا فروش( از نظر مبلغ مورد معامله 
)سقف معامله(  به سه دسته زیر تقسیم می شوند:

الف( خریدهای جزئی:
در خریدهای جزئی )خرید با تعداد و مبالغ کم( مسئول خرید، با توجه به شرایط معامله الزم است دربارۀ 
بهای آن تحقیق کند و ضمن کسب اطالع از حدود بهای اموال و با رعایت صرفۀ دولت و با هماهنگی و تأیید 
مسئول مافوق، با مراجعۀ مستقیم به فروشنده، اقدام به خرید نماید، مسئولیت این نوع خرید برعهده مسئول 

خرید است.
ب( خریدهای متوسط:

 مسئول خرید ابتدا باید از چند فروشنده )حداقل سه فروشنده( نسبت به اخذ بهای فروش )استعالم بها( اقدام 
کند، سپس از فروشنده ای که کمترین قیمت را پیشنهاد می کند، اقدام به خرید نماید.

ج( خریدهای عمده با تعداد و مبالغ زیاد )مناقصه(: 
در این حالت مسئول خرید باید با ذکر کلیه اطالعات کاالی مورد نیاز خود در جراید، امکان شرکت نمودن 

کلیه فروشندگان آن نوع کاال را در ارائه شرایط خود فراهم آورد.

عمر مفید: مدت زمانی است که انتظار می رود یک دارایی ثابت مورد استفادۀ مؤسسه قرار گیرد.
دارایی های ثابت مشهود، به غیر از زمین دارای عمر مفید محدودند، عمر مفید به صورت برآوردی )تخمینی( 

است، برآورد عمر مفید دارایی، مبتنی بر تجربۀ واحد تجاری که در مورد دارایی های مشابه است.
عمر مفید و معیارهای تعیین آن: تعیین عمر مفید به نوع، ماهیت و شیوۀ استفاده از دارایی بستگی دارد. 

برای محاسبۀ عمر مفید معیارهای زیر مورد توجه است:

1   دوره های زمانی مورد استفاده از دارایی )تعداد سال یا ماه های استفاده از دارایی(.
2   تعداد محصوالت قابل تولید بر حسب واحد اندازه گیری آن.

3   جمع ساعات مفیدی که می توان از دارایی ثابت بهره برداری نمود.

طبق قانون مالیات های مستقیم، چنانچه بهای تمام شده یک دارایی ثابت تحصیل شده یا ایجاد شده 
کمتر از 10درصد  حد نصاب معامالت کوچک در آن سال باشد، دارایی مذکور در سال تحصیل یا ایجاد 

به طور کامل قابل استهالک خواهد بود.

با توجه به آیین نامه معامالت، در سال جاری حد نصاب معامالت کوچک )جزئی( چند ریال می باشد؟ فعالیت
بهای تمام شده دارایی های ثابت تا چه مبلغی باید به طور کامل در سال جاری مستهلک گردد؟
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..............

.............. ..............

ارزش اسقاط: به ارزش مورد انتظار )برآوردی( دارایی در پایان عمر مفید، ارزش اسقاط گفته می شود، این 
ارزش به عنوان ارزش فرسودۀ دارایی یا ارزش معامالتی آن نیز معرفی می گردد.

تصویر روبه رو را با توّجه به معیارهای محاسبۀ عمر فعالیت
مفید، کامل کنید:

معیارهای
عمر مفید

محصوالت
تولید شده

 زمان 
مورد استفاده

استهالک دارایی های ثابت به سه عامل بستگی دارد: یک عامل واقعی )بهای تمام شده( و دو عامل دیگر 
برآوردی است )عمر مفید و ارزش اسقاط(.

مأخذ استهالک : مابه التفاوت بهای تمام شده و ارزش اسقاط دارایی ثابت را مأخذ استهالک می نامند، طبق 
قانون مالیات های مستقیم، برای محاسبۀ استهالک دارایی های ثابت، ارزش اسقاط آنها معادل صفر درنظر 

گرفته می شود.

 براساس کدام استاندارد حسابداری، ارزش اسقاط دارایی های نامشهود با عمر معین، صفر درنظر گرفته فعالیت
می شود؟

ارزش منصفانه: مبلغی است که خریدار و فروشنده ای مطلع و مایل می توانند در معامله ای حقیقی و در شرایط 
عادی، یک دارایی را در ازای مبلغ مزبور با یکدیگر مبادله کنند.

ارزش دفتری: به بهای تمام شدۀ دارایی پس از کسر استهالک انباشتۀ آن، ارزش دفتری گفته می شود.

ارتباط هریک از موارد زیر را با توجه به تعاریف آنها مشخص کنید:

تعریف اصطالحاتنام اصطالحات
ارزش دارایی در بازارارزش اسقاط
تفاضل بهای تمام شده از ارزش اسقاطبهای تمام شده
کلیه مخارج تحصیل یا ایجاد دارایی تا زمان بهره برداریمأخذ استهالک
بهای تمام شده پس از کسر استهالک انباشتهارزش منصفانه
مدت زمانی که یک دارایی مورد استفاده قرار گیردعمر مفید

ارزش مورد انتظار دارایی در پایان عمر مفیدارزش دفتری

فعالیت
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ارزشيابی      

شاخص های مورد ارزیابی ردیف
نظر هنرآموزخودارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در کالس و کارگاه آموزشی و رعایت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسایل آموزشی شخصی )کتاب، دفتر، ماشین حساب و...(2

شرکت فعال در بحث های گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری3

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل پیرامون آنها4

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی5

تعریف استهالک 6

تعریف دارایی های ثابت استهالک پذیر و استهالک ناپذیر 7

8
و  اسقاط  ارزش  شده،  تمام  )بهای  استهالک  محاسبۀ  عوامل  تعریف 

عمرمفید(

تعریف ارزش دفتری دارایی 9

تعریف مأخذ استهالک 10



101

صدور سند استهالک اموال

استهالک دارایی های ثابت مشهود:
روش های استهالک و اهمیت انتخاب روش مناسب : محاسبه و تعیین مبلغ استهالک دارایی ها به روش های 
مختلفی صورت می گیرد، با توّجه به ثابت بودن عوامل مؤثر در محاسبۀ استهالک، اعمال روش های مختلف نتایج 

متفاوتی را دربر خواهد داشت.

انتخاب روش محاسبۀ استهالک بـراساس استانداردهـای حسابداری امری قـضاوتـی است؛ ولـی طبق قـوانین 
مالیاتی، انتخاب روش استهالک، از اختیار مدیران خارج است و محدودیت برای افشای خط مشی و عملکرد 

واقعی مدیران مؤسسه های تجاری ایجاد می کند.

با مراجعه به استاندارد حسابداری شمارۀ 11 و مادۀ 149 قانون مالیات های مستقیم، روش های مجاز فعالیت
برای محاسبۀ استهالک را در جدول زیر بنویسید:

12345استانداردهای حسابداری

12345قوانین مالیات های مستقیم

روش محاسبۀ استهالک: محاسبه استهالک، روش های متفاوتی دارد که شاخص ترین آنها عبارت است از:
1   روش خط مستقیم : محاسبۀ استهالک بر اساس خط مستقیم  بر این فرض استوار است که با گذشت 
زمان، ارزش دارایی کاسته می شود و استهالک، ناشی از گذشت زمان است و ارتباطی به کارکرد و استفاده 

از دارایی ندارد.
این روش، ساده ترین روش محاسبۀ استهالک است و مبلغ آن برای همۀ دوره های عمر مفید دارایی مساوی 
و یکسان است، به عبارت دیگر در این روش، استهالک دارایی ثابت به نسبت مساوی بین سال های عمر مفید 

آن تخصیص می یابد.

براساس عمر مفید )درصدی
 از بهای تمام شده(

کارکرد

زمان

مبلغ استهالک

نزولی

زمان

مبلغ استهالک

خط مستقیم

زمان

مبلغ استهالک

   درصدی از ارزش دفتری
نزولی مضاعف، مجموع سنوات

  میزان تولید
ساعات کارکرد

اگر بهای تمام شدۀ اثاثه ای را 5،000،000 ریال و ارزش اسقاط آن را صفر درنظر بگیریم و طی 5 سال فعالیت
مستهلک شود، استهالک هر سال چند ریال است؟
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برای محاسبۀ استهالک براساس روش خط مستقیم  از عوامل زیر استفاده می شود:
1  بهای تمام شده
2  ارزش اسقاط 

3  عمر مفید
با توجه به عوامل فوق، فرمول محاسبۀ استهالک در این روش عبارت است از:

ارزش اسقاط - بهای تمام شده    
                   _____________________ = استهالک ساالنه به روش خط مستقیم

                                عمر مفید

اگر قیمت تمام شده اثاثه ای در شرکت شیراز معادل 6،500،000 ریال و ارزش اسقاط آن پس از 5 فعالیت
سال عمر مفید معادل 700،000 ریال باشد، استهالک این دارایی بر اساس روش خط مستقیم چند 

است؟ ریال 

? - 700،000              
                    ?=_____________________ = استهالک ساالنه به روش خط مستقیم

5                                        
ثبت استهالک: معموالً استهالک دارایی های ثابت در پایان سال مالی محاسبه و ثبت می گردد؛ مگر اینکه 

مؤسسه بخواهد دارایی ثابت  خود را به دالیلی در طی سال از دفاتر حذف کند.

شمارۀ سند:                                                             شرکت شیراز                                              شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                             سند حسابداری                                           تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

1،160،000هزینه استهالک اثاثه

1،160،000                            استهالک انباشته اثاثه

جمع:  یک میلیون و یکصد و شصت هزار ریال

xx شرح سند:  استهالک اثاثه در سال

تنظیم کننده:                                                            تأیید کننده:                                                       تصویب کننده:

دارایی در آن جمع  استهالک هر سال  مانند ظرفی می ماند که  این حساب  انباشته:  حساب استهالک 
انباشته نمی شود. برای مؤسسه  این حساب وجوهی  یابد، در  افزایش می  ماندۀ آن  می شود و 

استهالک انباشته ، یک حساب کاهندۀ دارایی ثابت مربوطه است.

اگر اثاثه ای با 6 سال عمر مفید در ابتدای سال 1391 خریداری شده باشد و هزینۀ استهالک آن هر فعالیت
سال 450،000 ریال محاسبه گردد، مانده استهالک انباشته این دارایی در ابتدای سال 1395 چند 

ریال است؟
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ارزش دفتری دارایی ثابت : عبارت است از بهای تمام شدۀ دارایی ثابت، پس از کسر مجموع مبالغ استهالک 
تا آن زمان )ماندۀ استهالک انباشته(.

 ارزش دفتری نشان دهنده سرمایه گذاری های باقیمانده در دارایی های ثابت می باشد و در واقع بخشی از دارایی 
که هنوز تبدیل به هزینه نشده است را نشان می دهد.

 ارزش دفتری از طریق رابطۀ زیر محاسبه می شود:

مانده استهالک انباشته آن ـ بهای تمام شده دارایی = ارزش دفتری دارایی ثابت

مراحل گردش حساب های یک دارایی )بهای تمام شده(، استهالک انباشته و ارزش دفتری آن به شکل زیر 
است:

ارزش دفتری

1،000،000
1،000،000
1،000،000
1،000،000

1،000،000
1،000،000

  1،000،000

1،000،000
  1،000،000

  1،000،000

1،000،000
  1،000،000

1،000،000

1،000،000
1،000،000

  1،000،000

1،000،000
1،000،000
1،000،000
1،000،000
1،000،000

1،000،000
1،000،000
1،000،000
1،000،000

استهالک انباشته

5،000،000

بهای تمام شده

5،000،000

5،000،000

5،000،000

5،000،000

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

سال پنجم
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همان طور که در تصاویر مشاهده می کنید، بهای تمام شده بدون تغییر است و با گذشت زمان و افزایش ماندۀ 
استهالک انباشتۀ دارایی ثابت، ارزش دفتری آن کاهش می یابد، البته در این مثال، از مبلغ ارزش اسقاط 

صرف نظر شده است.

 بهای تمام شده وسایط نقلیه ای در شرکت نیشابور 125،000،000 ریال است، استهالک این دارایی فعالیت
در سال اول 15،000،000 ریال و در سال دوم نیز 15،000،000 ریال می باشد، ارزش دفتری این 

دارایی را در پایان سال اول و دوم محاسبه نمایید:
                   ؟ = 15،000،000-125،000،000= ارزش دفتری در پایان سال اول
؟= )15،000،000+15،000،000(-125،000،000= ارزش دفتری در پایان سال دوم

بهای تمام شده یک دستگاه فتوکپی در شرکت ساری 45،000،000 ریال و ارزش اسقاط آن پس از فعالیت
5 سال عمر مفید معادل 4،000،000 ریال است. جدول استهالک این دارایی را براساس روش خط 

مستقیم تکمیل نمایید:

ارزش دفتریاستهالک انباشتههزینه استهالکبهای تمام شدهسال های عمر مفید

145،000،0008،200،0008،200،00036،800،000

28،200،00016،400،00028،600،000

20،400،000؟38،200،000

؟؟؟4

4،000،000؟؟5
؟جمع

مبلغ 4،000،000 ریال پس از پایان عمر مفید دارایی معادل کدام یک از اطالعات اثاثه است؟فعالیت

ارزش دفتری در پایان سال دوم به دو صورت زیر قابل محاسبه است:

16،400،000-45،000،000  یا   36،800،000-8،200،000
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نمودار ارزش دفتری دارایی به شکل زیر است:
45،000،000

32،000،000

25،000،000

10،000،000

4،000،000

0                1                 2                 3                4                 5

S = 4،000،000

تذکر: 
لذا چنانچه  است،  دارایی  از  استفاده  زمان  براساس مدت  استهالک در روش خط مستقیم  محاسبۀ 
دارایی ثابت در طی سال خریداری شود، استهالک آن با توجه به قانون مالیات های مستقیم و بر اساس 

تعداد ماه های مورد استفاده، قابل محاسبه است.
 

مثال:
در تاریخ 1395/9/18 شرکت فجر اثاثه ای به بهای تمام شده 9،400،000 ریال خریداری نمود. اگر ارزش 
اسقاط آن 1،400،000 ریال و عمر مفید آن 4 سال برآورد شود، ثبت استهالک این دارایی در پایان سال 

1395 به شرح زیر است:
 

= استهالک سال 1395
)9،400،000 - 1،400،000(        3                   
500،000 = ـــــ × _____________________ 

   4                        12                    

شماره سند:                                                      شرکت  فجر                                      شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:  1395/12/30                              سند حسابداری                                    تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

500،000هزینه استهالک اثاثه

500،000                            استهالک انباشته اثاثه

جمع   :  پانصد هزار ریال

شرح سند  :  استهالک اثاثه در سال 1395

تنظیم کننده   :                                          تأیید کننده:                                         تصویب کننده:
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کار عملی2  

شرکت نوشهر در تاریخ1390/3/31 یک دستگاه صندوق مکانیزه فروش به بهای تمام شده 22،000،000 
ریال خریداری کرد، اگر دارایی فاقد ارزش اسقاط باشد و عمر مفید آن 5 سال برآورد شود. 

مطلوب است : 
تکمیل جدول استهالک این دارایی بر اساس روش خط مستقیم.

ارزش دفتریاستهالک انباشتههزینه استهالکمحاسباتبهای تمام شدهسال

139022،000،000

1391

1392

1393

1394

1395

جمع

کار عملی 3  

در تاریخ 1394/5/12 شرکت کاشان ساختمانی که قیمت نقدی آن 83،000،000 ریال بود با صدور سفته 
9 ماهه به ارزش 90،000،000 ریال خریداری نمود، حق کمیسیون بنگاه معامالت800،000 ریال است 
که پس از محاسبه مالیات برارزش افزوده، بهای آن با نرخ سال مذکور پرداخت شد، اگر ارزش اسقاط این 

دارایی پس از 10 سال عمر مفید معادل 5،300،000 ریال باشد.
مطلوب است : 

الف( محاسبه و ثبت استهالک در پایان سال مالی 1394 و 1395.
ب( نمایش حساب ساختمان به همراه استهالک انباشته آن در ترازنامه شرکت در تاریخ های 1394/12/29 

و 1395/12/30.

با توجه به مادۀ 149 قانون مالیات های مستقیم در مورد استهالک و منظور نشدن ارزش اسقاط در 
محاسبه کلیه روش ها، معموالً حسابداران برای کنترل تعداد دارایی های ثابت، مبلغ استهالک آخرین 
سال عمر مفید دارایی را یک ریال کمتر محاسبه می کنند، به این ترتیب در پایان عمر مفید، ارزش 
دفتری دارایی یک ریال خواهد بود، امروزه با ورود نرم افزارها برای ثبت رویدادهای حسابداری، این 

روش توصیه نمی شود.

نکته
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کار عملی 4 

جدول زیر از دفتر اموال مؤسسه قدس استخراج شده است، به جای عالمت سؤال، گزینۀ مناسب را بنویسید، 
کلیۀ دارایی ها براساس روش خط مستقیم مستهلک می شوند.

مبلغ استهالک عمر مفید)سال(ارزش اسقاطبهای تمام شدهتاریخ خریدنام دارایی 

؟1396/1/14،500،000200،00010آبگرمکن

10280،000؟1396/4/155،000،000کولر

600،0005770،000؟1396/5/18دستگاه پول شمار

67،500،000؟1396/6/20890،000،00080،000،000جرثقیل

51،497،000،000300،000،0001526،600.000/ ؟/1396ساختمان آجری

3450،000؟1396/9/305،400،000نرم افزارحسابداری
     

تذّکر: 
برای محاسبه استهالک در روش خط مستقیم، عالوه بر عمر مفید، می توان از یک نرخ ساالنه استفاده کرد، 
در این حالت درصورت یکسان بودن زمان استفاده، نتایج نیز یکسان خواهد بود و بهای تمام شدۀ دارایی قابل 

استهالک با نرخ ثابتی طی عمر مفید آن کاهش می یابد، این نرخ به صورت زیر محاسبه می شود:
                                                                                       عمر مفید                                                                                     100 × __________ = نرخ ساالنه محاسبه استهالک                                                                                            1

 اگر عمر مفید اثاثه ای در شرکت مهاباد 5 سال باشد، نرخ استهالک ساالنۀ آن در روش خط مستقیم فعالیت
چند درصد است؟

استهالک بر اساس نرخ ثابت در روش خط مستقیم به صورت زیر قابل محاسبه است :

نرخ استهالک ساالنه × )ارزش اسقاط-بهای تمام شدۀ دارایی( = استهالک ساالنه دارایی به روش درصدی از بهای تمام شده

بهای تمام شده تجهیزاتی در شرکت امید 15،000،000 ریال است، ارزش اسقاط آن 2،000،000 ریال فعالیت
این  این دارایی 25درصد بهای تمام شده است، استهالک ساالنه  برآورد شده و نرخ استهالک ساالنه 

دارایی را محاسبه کنید؟
=25% × )2،000،000-15،000،000(=استهالک ساالنه تجهیزات
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......................................................................................................عمر مفیداول

......................................................................................................نرخ ساالنهدوم

کار عملی 5  

درتاریخ 1388/9/1 شرکت ایران تعداد 5 صندلی فلزی به بهای هر صندلی 160،000 ریال به صورت نقدی 
خریداری نمود و بابت حمل کل محموله 30،000 ریال از حساب صندوق پرداخت نمود. اگر ارزش اسقاط 
هر صندلی 25،000 ریال و نرخ استهالک ساالنه 20درصد بهای تمام شده باشد، جدول استهالک زیر را 

کامل کنید.

ارزش دفتریاستهالک انباشتههزینه استهالکمحـاسبـاتبهای تمام شدهسال

جمع

 بهای تمام شدۀ ساختمان نیروگاه در شرکت بندرعباس 850،000،000 ریال و ارزش اسقاط آن پس فعالیت
از 20 سال عمر معادل 60،000،000 ریال است، جدول زیر را کامل کنید:

معموالً ارزش دفتری دارایی ثابت با بهای آن دارایی در بازار فاصله زیادی دارد.
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کار عملی6  

جدول زیر را کامل کنید.

مبلغ استهالکنرخ استهالکارزش اسقاطبهای تمام شدهنام دارایی

؟10%8،000،000600،000یخچال

182،556،000%؟15،000،000موتورسیکلت

5،375،000؟48،000،0005،000،000تجهیزات دندان پزشکی

کار عملی 7    

 اطالعات زیر مربوط به دارایی های ثابت شرکت کاشان می باشد، جدول زیر را کامل کنید.
یادآوری می شود ارزش اسقاط کلیۀ دارایی های این شرکت صفر است.

ف
ردی

تاریخ نام دارایی
بهره برداری

بهای
 تمام شده

 )اول دوره(

بهای تمام شده خرید طی دوره
آخر دوره

استهالک 
انباشته 
اول دوره

ماه های 
بهره برداری

مدت 
استهالک 

)سال(

روش 
استهالک

استهالک 
سال 
جاری

استهالک 
انباشته 
آخر دوره

ارزش 
دفتری 
پایان 
دوره

مستقیم450،0000450،00018،7501210ــصندلی چوبی1

مستقیم1،200،00001،200،00080،000126ــتلفن رومیزی2

مستقیم5،600،00005،600،000280،000125ــچاپگر3

ساختمان 4
آجری

مستقیم95/05/030708،750،000708،750،0000715

مستقیم95/09/189،600،0009،600،0000310میز مدیریت5

؟؟؟؟جمع
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کارت زیر مربوط به یکی از دارایی های ثابت شرکت ایران است، بخش حسابداری آن را کامل کنید:

مشخصات داراییشماره دارایی

ردیف
حساب معینمرکز هزینهگروه دارایی

شماره برگه ایجاد وتحویل دارایی ثابت جارو برقی
تاریخ      /     /    

خریداری از فروشگاه امید صورتحساب  شماره 11 تااز
در تاریخ  1395/3/12

تعداد:  یک دستگاه              قیمت واحد: 2،600،000جاروبرقیاداریاثاثه اداری1415

تاریخ خرید  95/3/12          تاریخ بهره برداری 14/ 3 /95شمارۀ بارکد: 789654321شمارۀ پالک: 12345
روش استهالک: 

   نزولی                درصد                 
 مستقیم             4 ساله              

محل استقرار:
بخش اداری ــ اتاق 402

سند حسابداری
بهای تمام شدهشرح

)ریال(

استهالک دارایی

ارزش دفتری استهالک سالتاریخشماره
ساالنه

استهالک 
انباشته

جمع

سایرتوضیحات:
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2 محاسبۀ استهالک به صورت نزولی )کاهش پذیر(:

 استهالک به روش نزولی به چه معنی است و دلیل استفاده از این روش را بیان کنید؟فعالیت

 برای محاسبه استهالک به روش مانده نزولی از کدام عوامل محاسبه استهالک، استفاده نمی شود؟ فعالیت

مثال:
 بهای تمام شده ماشین آالت چاپ فلزات در شرکت تولیدی 
سال  چهار  استهالک  است،  ریال  گرمسار 550،000،000 
این دارایی به روش مانده نزولی و با نرخ 12درصد به صورت 

روبه رو است:

سال اول 66،000،000

سال دوم 58،080،000

سال سوم 51،110،400

سال چهارم
44،977،152 

 برای محاسبۀ استهالک به روش ماندۀ نزولی، مبلغ ارزش اسقاط هیچ کاربردی ندارد.

در روش نزولی فرض بر این است که دارایی ثابت در سال های اول عمر مفید خود منافع بیشتری نسبت به 
سال های آخر ارائه می کند، بنابراین بازده دارایی نو بیش از دارایی کهنه می باشد. درنتیجه هر سال که از عمر 

مفید دارایی مي گذرد هزینۀ استهالک آن نسبت به سال قبل کاهش مي یابد.
برای محاسبۀ استهالک به صورت نزولی از روش های زیر استفاده می کنند:

الف( روش درصدی از ارزش دفتری )ماندۀ نزولی(: برای محاسبۀ استهالک به روش ماندۀ نزولی، نرخ ثابتی 
در طی سال های عمر مفید دارایی ثابت، در ارزش دفتری آن )بهای تمام شده منهای مانده استهالک انباشته( 

ضرب می شود.
این روش در قانون مالیات هاي مستقیم ایران به رسمیت شناخته شده است.

اطالعات الزم برای محاسبه استهالک براساس روش مانده نزولی به همراه فرمول آن به صورت زیر است:
  قیمت تمام شده          

  عمر مفید دارایی      
  نرخ استهالک ساالنه    

 نرخ ثابت × )ماندۀ استهالک انباشته - بهای تمام شدۀ دارایی ( = استهالک دارایی به روش مانده نزولی 



مطلوب است:
 ثبت استهالک دارایی در اولین سال استفاده از دارایی.

شماره سند:                                                   تولیدی مهران                                      شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                     سند حسابداری                                   تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:  
شرح سند:  

تنظیم کننده:                                              تأیید کننده:                                                 تصویب کننده:

شرکت تهران تجهیزاتی را در ابتدای سال 1394 به بهای تمام شده 140،000،000 ریال خریداری فعالیت
کرد، استهالک این دارایی به روش مانده نزولی با نرخ 12% است،استهالک سال های 1394 ، 1395 و 

1396 را محاسبه کنید.
                   ?=12% × )0-140،000،000 (= استهالک سال 1394
   ?=12% ×)16،800،000-140،000،000 (= استهالک سال 1395
  ?=12% ×)31،584،000-140،000،000 (= استهالک سال 1396

گردش حساب استهالک انباشته تجهیزات در پایان سالهای 1394 الی 1396 به صورت زیر است، به جای 
عالمت سؤال مبلغ صحیح را بنویسید.

استهالک انباشته-1396استهالک انباشته-1395استهالک انباشته-1394

16،800،000 16،800،000
؟

 31،584،000

؟

؟16،800،00031،584،000

استهالک تجهیزات شرکت تهران را در پایان سال 1397 به روش مانده نزولی محاسبه کنید.فعالیت

 اگر بهای تمام شدۀ یک دستگاه ماشین تراشکاری در شرکت تولیدی مهران 34،500،000 ریال باشد فعالیت
و این دارایی به روش مانده نزولی و با نرخ 20% مستهلک گردد.
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   تذکر:
 در روش درصدی از ارزش دفتری، هنگامی که مانده ارزش دفتری دارایی به کمتر از 5درصد بهای تمام 

شده دارایی برسد، کل ماندۀ ارزش دفتری در سال بعد یکجا قابل استهالک است.

مثال: 
شرکت کاشف تجهیزاتی به بهای تمام شده 42،500،000 ریال در ابتدای سال 1393 خریداری نمود. نرخ 
استهالک این دارایی به روش مانده نزولی 35 درصد است. جدول استهالک این دارایی تا پایان عمر مفید به 

شرح زیر است.

ارزش دفتریاستهالک انباشتههزینه استهالکبهای تمام شدهسال

139342،500،00014،875،00014،875،00027،625،000

13949،668،75024،543،75017،956،250

13956،284،68830،828،43811،671،563

13964،085،04734،913،4857،586،515

13972،655،28037،568،7654،931،235

13981،725،93239،294،6973،205،303

13991،121،85640،416،5532،083،447

14002،083،44642،499،9991

با توجه به اینکه ارزش دفتری در پایان سال 1399 کمتر از 5 درصد بهای تمام شده دارایی است، بنابراین 
در سال مالی بعد، کل ارزش دفتری دارایی منهای یک ریال، مستهلک می گردد. چنانچه دارایی دارای 
ارزش اسقاط بوده و مبلغ آن بیشتر از 5 درصد بهای تمام شده دارایی باشد، محاسبه استهالک تا رسیدن 

به مبلغ ارزش اسقاط صورت می گیرد و تذکر قانونی در مورد 5 درصد کاربردی ندارد.

تمام شده فعالیت به بهای  لوله سازی  تاریخ 1395/4/30 یک دستگاه ماشین آالت  تولیدی سمنان در  شرکت 
960،000،000 ریال مورد بهره برداری قرار داد، اگر ارزش اسقاط آن 60،000،000 ریال و هزینه 
استهالک سال اول دارایی با توّجه به روش مانده نزولی معادل 76،800،000 ریال محاسبه شده باشد، 

نرخ استهالک را محاسبه کنید؟



114

کار عملی 9   

در تاریخ 1394/6/6 شرکت خوزستان یک دستگاه ماشین آالت ریلی به ارزش 16،000،000 ریال خریداری 
و وجه آن را پس از محاسبه مالیات بر ارزش افزوده براساس نرخ سال مذکور محاسبه و از طریق حساب 

جاری پرداخت نمود.
در تاریخ 1394/6/24 شرکت مذکور معادل 4،000،000 ریال بابت تعمیرات اساسی این دارایی با صدور 

سفتۀ 6 ماهه تسویه حساب نمود )تعمیرات مشمول مالیات نشده است(.
دارایی براساس مانده نزولی با نرخ 20% مستهلک می شود.

مطلوب است: 
تنظیم جدول استهالک این دارایی در طی سال های 1394 الی 1398

بهای تمام شده سال
هزینه استهالک  محاسبات)ریال(

)ریال(
استهالک انباشته                     

)ریال(
ارزش دفتری 

)ریال(

1394

 جمع

 استهالک ماشین آالت شرکت خوزستان تا چه سالی باید محاسبه گردد؟فعالیت
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کار عملی10   

شرکتی در ابتدای بهمن ماه 1389 قراردادی برای خرید و نصب آسانسور با شرکت دیگری منعقد کرد، بهای 
تمام شدۀ آن 340،000،000 ریال و ارزش اسقاط آن صفر است، اگر این دارایی با روش مانده نزولی و با 

نرخ 30 درصد مستهلک شود )تاریخ بهره برداری 1389/11/25 است(.

مطلوب است: 
محاسبه استهالک دارایی تا پایان عمر مفید آن.

ب(روش نزولی با نرخ مضاعف: 
یکی دیگر از روش های کاهش پذیر، روش مانده نزولی با نرخ مضاعف است، در این روش نیز مانند روش ماندۀ 

نزولی برای محاسبۀ هزینۀ استهالک هر سال، یک نرخ ثابت در ارزش دفتری دارایی ثابت ضرب می شود.
برای محاسبه نرخ استهالک به روش نزولی مضاعف عدد 2 بر عمر مفید دارایی ثابت تقسیم می شود، این نرخ 

معادل دو برابر نرخ استهالک به روش خط مستقیم است.
به طور مثال اگر عمر مفید دارایی 8 سال باشد، محاسبۀ نرخ مضاعف به صورت زیر است:

2
                                                                      

                                                  25% = 100× ـــــ = نرخ مضاعف برای محاسبه استهالک 
8                                                                      

اگر عمر مفید تجهیزات دندان پزشکی 5 سال باشد، نرخ مضاعف برای محاسبه استهالک این دارایی فعالیت
چند درصد است؟ 

پس از محاسبه نرخ مضاعف، استهالک ساالنه دارایی براساس رابطه زیر قابل محاسبه است:

 نرخ مضاعف × ارزش دفتری = استهالک ساالنه روش نزولی با نرخ مضاعف
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فعالیت
 در ابتدای سال1394 شرکت قمصر وسایط نقلیه ای را به بهای تمام شده 65،000،000 ریال خریداری نمود، 
عمر مفید آن 10 سال و روش محاسبه استهالک، نزولی با نرخ مضاعف است، استهالک سال های 1394، 

1395 و 1396 به همراه ارزش دفتری دارایی را در پایان سال 1396 محاسبه کنید.

ارزش دفتری در پایان سال 1396 = ؟       

استهالک وسایط نقلیه
روش نزولی مضاعف  ?= استهالک سال 1394

استهالک سال 1395 = ؟

  ? = استهالک سال 1396

کار عملی11   
 

ریال  شده 290،000،000  تمام  به  بهای  ماشین آالت  دستگاه  یک  نطنز  شرکت   1390/8/18 تاریخ  در 
نرخ مضاعف مستهلک گردد، با  نزولی  براساس روش  و  دارایی 16 سال  مفید  اگر عمر  کرد.  خریداری 

مطلوب است: 
تنظیم جدول استهالک دارایی در سال های 1390 الی 1395.

  اگر عمر مفید یک دارایی ثابت 6 سال باشد، کسرهای این دارایی برای محاسبه استهالک به روش فعالیت 1
مجموع سنوات را محاسبه کنید؟

  اگر مجموع سنوات یک دارایی ثابت معادل رقم 78 باشد، عمر مفید این دارایی چند سال است؟ 2



117

صدور سند استهالک اموال

استهالک دارایی های ثابت به روش مجموع سنوات ازطریق رابطۀ زیر محاسبه می شود:

 کسر سال مورد نظر × )ارزش اسقاط -  بهای تمام شده(= استهالک ساالنه دارایی ثابت  در روش مجموع سنوات

مثال: 
شرکت سقز در ابتدای سال 1393 یک دستگاه وسایط نقلیه به بهای تمام شدۀ 97،000،000 ریال خریداری 
نمود، اگر ارزش اسقاط 7،000،000 ریال و عمرمفید آن9سال باشد، استهالک دارایی در طی سال های 

1393 الی 1396 به شرح زیر محاسبه می شود:

 × )7،000،000-97،000،000(= استهالک سال 1393  9
45

 =18،000،000

 × )7،000،000-97،000،000(= استهالک سال 1394  8
45

 =16،000،000

× )7،000،000-97،000،000(= استهالک سال 1395  7
45  

 =14،000،000

× )7،000،000-97،000،000(= استهالک سال 1396  6
45  

 =12،000،000

بهای تمام شده اثاثه ای 22،000،000 ریال و ارزش اسقاط آن پس از 3 سال عمر مفید معادل 4،000،000 
ریال برآورد گردید، اگر روش محاسبه استهالک، مجموع سنوات در نظر گرفته شود، استهالک دارایی را طی 

عمر مفید محاسبه نمایید.

 × )4،000،000-22،000،000( = استهالک سال اول  3 __
6  =9

،000،000

 × )4،000،000-22،000،000( = استهالک سال دوم 2 __
6  = ?              

  ? =    ?    ×   )4،000،000-22،000،000( = استهالک سال سوم

فعالیت

استهالک
سال اول

18،000،000

استهالک
سال دوم

16،000،000

استهالک
سال سوم

14،000،000

استهالک
سال چهارم

12،000،000
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بهای تمام شده ماشین آالت در مؤسسه آفرین معادل 68،000،000 ریال و عمر مفید آن 6 سال است، 
اگر ارزش اسقاط آن 5،000،000 ریال برآورد گردد، جدول استهالک این دارایی را بر اساس روش 

مجموع سنوات تکمیل کنید:

بهای تمام شده   سال
)ریال(

هزینۀ استهالک  محاسبات
)ریال(

استهالک انباشته                     
)ریال(

ارزش دفتری    
)ریال(

                                     جمع

فعالیت

آن فعالیت نقدی  قیمت  که  را  ریخته گری  ماشین آالت  دستگاه  یک  خرمشهر  شرکت   1395/10/1 تاریخ  در 
بابت  با صدور سفته 9 ماهه به ارزش 29،850،000 ریال خریداری کرد و  29،400،000 ریال بود 
حمل و نصب آن 600،000 ریال از حساب صندوق شرکت پرداخت نمود، )فروشنده در سامانۀ مالیات 
بر ارزش افزوده ثبت نام نکرده است(، اگر ارزش اسقاط دارایی 3،000،000 ریال و عمر مفید آن 8   سال 

باشد.

مطلوب است: 
تنظیم سند حسابداری ثبت استهالک دارایی به  روش مجموع سنوات در تاریخ 1395/12/30.

شماره سند:                                                 تولیدی خرمشهر                                      شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                   سند حسابداری                                       تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:  
شرح سند:  

تنظیم کننده:                                              تأیید کننده:                                                 تصویب کننده:
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در تاریخ 1391/4/1 مؤسسۀ تولیدی کاوش یک دستگاه ژنراتور به بهای تمام شده 130،000،000 ریال 
خریداری کرد، اگر ارزش اسقاط دارایی 10،000،000 ریال و عمر مفید آن 5 سال برآورد گردد، سال 

مالی این مؤسسه XX/1/1 الی XX/12/29 است.
مطلوب است:

 تنظیم جدول استهالک دارایی در طی سال های 1391 الی 1396 به روش مجموع سنوات.

هزینۀ استهالک  محاسباتسال
)ریال(

استهالک انباشته                     
)ریال(

ارزش دفتری    
)ریال(

91

92

93

94

95

96

                                جمع

فعالیت

با توجه به اطالعات دارایی فوق و جدول تنظیم شده، عمر مفید دارایی در چه تاریخی به پایان خواهد فعالیت
رسید؟ ارزش دفتری دارایی پس از پایان عمر مفید با چه مبلغی برابر است؟

چه شباهت و تفاوتی بین روش های مجموع سنوات و مانده نزولی وجود دارد؟فعالیت
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کار عملی12 
بهای تمام شدۀ یک دستگاه موتورسیکلت 25،000،000 ریال و ارزش اسقاط آن پس از 10 سال عمر مفید 

معادل 3،000،000 ریال است.
مطلوب است: 

مقایسه استهالک این دارایی براساس روش های نزولی مجموع سنوات و نرخ مضاعف در طی عمر مفید.

هزینۀ استهالک در روش  نرخ مضاعفهزینۀ استهالک درروش مجموع سنواتسال

1

2

3

4

3  استهالک بر اساس کارکرد

 اگر یک دستگاه از ماشین آالت تولید لیوان پالستیکی در سال 1396 تعداد 30،000 عدد لیوان تولید فعالیت
کند، فرسودگی آن بیشتر است یا دستگاهی که 60،000 لیوان تولید کرده باشد؟ دلیل آن را بیان کنید.

محاسبۀ استهالک در روش کارکرد ، فرض بر این است که استهالک دارایی براساس مقدار محصول تولید 
شده، ساعات کارکرد و یا مسافتی که طی می کند محاسبه می شود.

در این روش، عمر مفید براساس میزان کارکرد مورد انتظار از دارایی محاسبه می گردد و سپس هزینه استهالک 
ساالنه براساس کارکرد واقعی ثبت می شود، معموالً از این روش برای ماشین آالت، کامیون و هواپیما استفاده 

می شود.

کاربرد استهالک براساس کارکرد، زمانی نتیجه مطلوب دارد که :
 بتوان قدرت و میزان فعالیت یک دارایی را در طول عمر مفید آن با دقت برآورد کرد.  

 میزان فعالیت واقعی دارایی ثابت قابل اندازه گیری باشد.  
 کهنگی و نابابی ناشی از پیشرفت های فناوری عامل مهمی  در استهالک نباشد.  

برای محاسبۀ استهالک براساس کارکرد می توان از روش های زیر استفاده کرد:
الف( روش ساعات کارکرد: 

در این روش استهالک دارایی برحسب ساعات کارکرد واقعی آن محاسبه می گردد، برای مثال ماشین آالتی که 
در یک کارخانه، روزانه فقط در یک نوبت 8 ساعته کار می کند دیرتر از ماشین آالتی که در دو نوبت 8 ساعته 

کار می کنند، فرسوده می شود و می توان گفت هزینۀ استهالک ماشین آالت دوم بیشتر خواهد بود.
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مراحل محاسبه استهالک بر اساس ساعات کارکرد:

  ارزش اسقاط ـ بهای تمام شده
1  استهالک هر ساعت کارکرد:             

                                                       کل ساعات کارکرد براوردیـــــــــــــــــــــــــــــــــ = استهالک هر ساعت کارکرد
2  استهالک دارایی در سال مورد نظر:

 مقدار ساعت کارکرد واقعی در سال مورد نظر × استهالک هر ساعت کارکرد = استهالک دارایی در سال مورد نظر

مثال: 
بهای تمام شده یک ماشین آالت که در تولید اسباب بازی مورد استفاده قرارمی گیرد 58،000،000 ریال و 
ارزش اسقاط آن 7،000،000 ریال است، اگر کل ساعات کارکرد این دارایی در طی عمر مفید آن معادل 
30،000 ساعت برآورد گردد و این دارایی در سال 1395 و 1396 به ترتیب 2،800 و 3،100 ساعت کار 

کرده باشد،
مطلوب است:

 استهالک دارایی در سال های 1395 و 1396.
                                  ریال  1700  = ـــــــــــــــــــــــــــــــــ = استهالک هر ساعت کارکرد                                                    7،000،000 ـ 58،000،000

30،000                                                                     
4،760،000=2800 × 1700= استهالک دارایی در سال 95
   5،270،000=3100 × 1700= استهالک دارایی در سال 96

شماره سند:                                                          شرکت                                          شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:  1395/12/30                              سند حسابداری                                  تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

4،760،000هزینه استهالک ماشین آالت

4،760،000                            استهالک انباشته ماشین آالت

جمع:  چهارمیلیون و هفتصد و شصت هزار ریال

شرح سند:  استهالک دارایی در سال 1395

تنظیم کننده:                                      تأیید کننده:                                    تصویب کننده:
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شماره سند:                                                          شرکت                                            شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:  1396/12/29                                سند حسابداری                                   تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

5،270،000هزینه استهالک ماشین آالت

5،270،000                            استهالک انباشته ماشین آالت

جمع : پنج میلیون و دویست و هفتاد هزار ریال

شرح سند:  استهالک دارایی در سال 1396

تنظیم کننده:                                       تأیید کننده:                                      تصویب کننده:

کار عملی 13  
بهای تمام شده ماشین آالت و تجهیزات ریخته گری معادل 82،000،000 ریال و ارزش اسقاط آن پس از 
50،000 ساعت کارکرد معادل 7،000،000 ریال تخمین زده شد، جدول استهالک دارایی را تکمیل کنید:

کارکردساالنه 
ارزش دفتریاستهالک انباشتههزینۀ استهالکمحاسبات)ساعت(

13،650،000 = 9100 × ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                     7،000،000 - 910082،000،000
50،000                                                   

13،650،00013،650،00068،350،000

7450……………………………………………………………………………

8800……………………………………………………………………………

8250……………………………………………………………………………

7500……………………………………………………………………………

8900……………………………………………………………………………
جمع

به محاسبۀ  نیازی  فعالیت،  براساس  استهالک  رویکرد  دارایی در طی سال خریداری شود، در  چنانچه 
استهالک براساس ماه های مورد استفاده نیست.

نکته
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کار عملی 14  

بهای تمام شده یکی از تجهیزات شرکت خاتم 76،000،000 ریال است، ساعات کارکرد این دارایی در طی 
عمرمفید 28،000 ساعت و ارزش اسقاط آن 6،000،000 ریال برآورد شده است.

مطلوب است:
 تکمیل جدول استهالک دارایی در طول عمر مفید آن )سال های 1389 الی 1396(.

ارزش دفتریاستهالک انباشتههزینه استهالکمحاسباتکارکرد ساالنه )ساعت(سال

893600
903800
913450
923200
933550
943900
953500
963300

                                                  جمع

در تاریخ 1395/8/30 شرکت کاشان یک دستگاه ماشین پرس به بهای تمام شدۀ 48،500،000 ریال فعالیت
خریداری کرد. اگر ارزش اسقاط آن 5،000،000 ریال، کل ساعات کارکرد این دارایی در طی عمر مفید 

20،000 ساعت برآورد گردد و در سال 1395 معادل 1400 ساعت فعالیت کرده باشد.

مطلوب است: 
محاسبه استهالک در سال 1395 و ثبت آن در سند حسابداری در تاریخ 1395/12/30.

شماره سند:                                                 تولیدی کاشان                                       شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                  سند حسابداری                                     تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:  
شرح سند:  

تنظیم کننده:                                              تأیید کننده:                                                 تصویب کننده:
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ب( روش میزان تولید: 
دراین روش که بیشتر در مؤسسات تولیدی کاربرد دارد، عمر مفید دارایی ثابت بر اساس مقدار تولید برآوردی 

تعیین می گردد.
مراحل محاسبه استهالک براساس میزان تولید:

1  استهالک هر واحد تولید:  

                                                                  ارزش اسقاط - بهای تمام شده
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = استهالک هر واحد تولید

                                            کل تولید برآوردی دارایی در طی عمر مفید
2  استهالک دارایی در سال مورد نظر:

تولید واقعی دارایی در سال مورد نظر × استهالک هر واحد تولید= استهالک دارایی در سال موردنظر

اگر استهالک یک دارایی پس از 850 ساعت کارکرد معادل 1،020،000 ریال محاسبه شده باشد و فعالیت
ارزش اسقاط و کل ساعات کارکرد این دارایی به ترتیب 1،400،000 ریال و 6،000 ساعت برآورد شده 

باشد، قیمت تمام شدۀ این دارایی چند ریال است؟

ساعات کارکرد واقعی دارایی ها را با توّجه به اطالعات ارائه شده محاسبه کنید، )اطالعات هر ردیف به طور فعالیت
مستقل است(.

بهای تمام شده   
)ریال(

ارزش اسقاط
 )ریال(

ساعات کارکرد 
برآوردی

هزینه استهالک                     
)ریال(

ساعات کارکرد
 واقعی

8،500،0001،200،000 36،500820،000…………

…………50،0001،839،200    صفر12،100،000

28،620،0002،700،000   48،0003،412،800…………

30،850،0001،650،000   73،0003،256،000…………

…………60،0003،348،000    صفر37،200،000
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هزینه استهالک هر دوره برحسب میزان تولید تغییر پیدا مي کند، در این روش، مبلغي که بابت استهالک به 
هر واحد محصول تعلق مي گیرد، ثابت است.

مثال: 
شرکت آبادان در تاریخ 1395/9/18 یک دستگاه ماشین بافندگی به ارزش 76،000،000 ریال خریداری 
نمود، اگر ارزش اسقاط آن 6،000،000 ریال و در طی عمر مفید خود قادر باشد معادل 800،000 متر 

پارچه تولید کند، دارایی مذکور در سال 1395 معادل 12،000 متر پارچه تولید کرده است.
مطلوب است :

 محاسبه و ثبت استهالک در پایان سال 1395 

ریال  87/5 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ = استهالک تولید هر متر پارچه                                                                 6،000،000 - 76،000،000
800،000                                                                                  

                                           1،050،000 = 12000 × 87/5 = استهالک دارایی در سال 95

شماره سند:                                                      شرکت  آبادان                                  شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:  1395/12/30                                سند حسابداری                                تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

1،050،000هزینۀ استهالک ماشین آالت

1،050،000                         استهالک انباشتۀ ماشین آالت

جمع:  یک میلیون و پنجاه هزار ریال

شرح سند:  استهالک دارایی در سال 1395

تنظیم کننده:                                               تأیید کننده:                                             تصویب کننده:
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کار عملی 15   

درابتدای تیرماه 1386 مؤسسه حمل و نقل قائم یک دستگاه کامیون به بهای تمام شدۀ 140،750،000 ریال 
خریداری کرد، ارزش اسقاط دارایی پس از طی نمودن 350،000 کیلومتر معادل 20،000،000 ریال 

است، در طی سال های 1386 الی 1395 مقدار کارکرد این دارایی بر اساس جدول زیر است.
مطلوب است: 

تنظیم جدول استهالک دارایی در طی عمر مفید آن.

سال
کارکرد دارایی

)کیلومتر(
هزینه محاسبات

استهالک
استهالک 

انباشته
ارزش
دفتری

1386 22،000

1387 30،000

1388 36،000

1389 39،000

1390 41،500

1391 28،000

1392 34،000

139338،500

1394 44،000

1395 37،000

   جمع

کار عملی 16   

بهای تمام شده یک دستگاه ماشین تولید پتو 480،000،000 ریال و ارزش اسقاط آن 30،000،000 ریال 
و میزان تولید این دارایی در طی 8 سال عمر مفید معادل 150،000 پتو برآورد شده است، اگر این دارایی در 
طی سال های اول و دوم به ترتیب 16،000 و 15،200 پتو تولید کرده و نرخ مانده نزولی آن 12درصد باشد.
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مطلوب است : 
تعیین روش محاسبه استهالک برای دارایی مذکور براساس جدول زیر: 

هزینۀ استهالکهزینۀ استهالکهزینۀ استهالکهزینۀ استهالکسال

56،250،000100،000،00048،000،00057،600،000اول

56،250،00087،500،00045،600،00050،688،000دوم

روش .............................روش .............................روش .............................روش .............................جواب

استهالک مستحدثات زمین: 
مستحدثات زمین عبارت اند از دارایي هایي که جهت حفاظت و محصور کردن زمین و یا ایجاد محوطه جهت 

استفادۀ بهینه از تأسیسات و ساختمان ها، ایجاد فضاي سبز و تسهیل در رفت و آمد ایجاد می شوند.

مواردی را که می توان به عنوان مستحدثات فعالیت
زمین شناسایی کرد، نام ببرید:

شرکت گلستان در تاریخ 1395/9/18 یک قطعه زمین به ارزش 300،000،000 ریال خریداری کرد و بابت فعالیت
دیوارکشی آن 40،000،000 ریال، نرده کشی 15،000،000 ریال و آسفالت آن 25،000،000 ریال 
پرداخت نمود، اگر عمر مفید مستحدثات 12 سال و روش محاسبه استهالک مانده نزولی با نرخ 15 درصد 

باشد.

.................

.................

.................

مستحدثات
زمین

نرده

فضای سبز

.................
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شماره سند:                                                      شرکت گلستان                                 شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 1395/12/30                                 سند حسابداری                                تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:  

شرح سند:  

تنظیم کننده:                                               تأیید کننده:                                           تصویب کننده:

منابع طبیعي    

چند نمونه از منابع طبیعی را نام ببرید؟ چه عواملی باعث نقصان منابع طبیعی می شوند؟

از لحاظ تئوری، منابع طبیعي به گروهی از دارایي هاي ثابت در تملک واحد اقتصادی گفته مي شود که در 
طبیعت وجود داشته و داراي منافع آتي هستند.

معموالً منابع طبیعي به عنوان دارایي هاي تهی شونده شناخته می شوند که به طور فیزیکي در فرایند تولید 
نسبت  به  و  شود  می  فیزیکي  تغییر  موجب  آنها  از  بهره برداري  یا  استخراج  مي گیرند،  قرار  استفاده  مورد 
بهره برداري، ارزش خود را از دست مي دهند، جنگل ها، منابع نفت و گاز طبیعي و انواع معادن )طال، نقره و 

زغال سنگ( نمونه هایی از منابع طبیعی هستند.
استهالک منابع طبیعي:  عبارت است از سرشکن کردن و تخصیص مبلغ استهالک پذیر یک منبع طبیعي 

به مقدار محصولي که از آن استخراج یا بهره برداري مي شود.
تفاوت استهالک دارایی های مشهود با منابع طبیعي در نحوه مستهلک شدن دارایی است، به این معنی 
به دلیل استفادۀ زیاد،  با گذشت زمان و  که دارایی های مشهود مانند ساختمان، ماشین آالت و تجهیزات 
نابابی، پوسیدگی و کفایت نداشتن، توان اولیه خود را از دست می دهند درحالی که استخراج از منابع طبیعی 

و کاهش ذخیره آنها موجب استهالک مي شود.

فعالیت

مطلوب است : 
محاسبه و ثبت استهالک مستحدثات زمین در پایان سال 1395.
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عوامل محاسبه استهالک منابع طبیعي:
 بهای تمام شده: بهای تمام شدۀ منابع طبیعی شامل 
مخارج تحصیل، اکتشاف و استخراج ، تولید، تکمیل 
عملیات، مخارج مربوط به تهیه امکانات و تجهیزات 

پشتیبانی و خرید اراضی و آماده سازی آن است.
برآورد میزان ذخایر منابع طبیعی: تخمین مقدار کل 
محصولی که از یک منبع طبیعی می توان استخراج 

کرد.
برآورد ارزش خالص بازیافتنی: تخمین خالص مبلغی که 
در پایان بهره برداری از منابع، از طریق واگذاری یا فروش 
ابتدای  در  مبلغ  این  گردد،  می  تحصیل  به دیگران  آن 
بهره برداری از منبع طبیعی برآورد می گردد، معموالً این 
مبلغ در استهالک دارایی های مشهود به عنوان ارزش 

اسقاط شناخته می شود.

بهای تمام شده

عوامل محاسبۀ 
استهالک

منابع طبیعی
برآورد

میزان ذخایر

برآورد
ارزش خالص 

بازیافتنی

استهالک هر واحد 
                                                      ارزش خالص بازیافتنی - بهای تمام شده 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = استهالک هر واحد 
                                                             مقدار محصول قابل استخراج

محاسبه مبلغ استهالک و ثبت حسابداری آن :

میزان تولید یا استخراج از منبع طبیعی در سال × استهالک هر واحد = مبلغ استهالک ساالنه

طرف بدهکار ثبت استهالک منابع طبیعی براساس محصول استخراج شده و نوع طبقه بندی آن در دفاتر یک 
مؤسسه شناسایی و درج می گردد.

شماره سند:                                                               شرکت                                     شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                          سند حسابداری                                تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف
××موجودی .....

××                         استهالک انباشته
جمع:  

شرح سند: ثبت استهالک منابع طبیعی.....

تنظیم کننده:                                  تأیید کننده:                                                تصویب کننده:
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مطلوب است:
محاسبه استهالک این دارایی و تکمیل سند حسابداری

   محاسبات: 
 

شماره سند:                                                 شرکت  البرز                                          شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                 سند حسابداری                                       تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

موجودی سنگ آهن

                   استهالک انباشته معدن سنگ آهن

جمع:  

شرح سند: 

تنظیم کننده:                                          تأیید کننده:                                            تصویب کننده:

 بهاي تمام شده یک معدن سنگ آهن در شرکت البرز اعم از  قیمت خرید اراضي و کلیه مخارج اکتشاف فعالیت
و فراهم آوردن امکان بهره برداري از معدن بالغ بر300،000،000 ریال است، اگر توان استخراج از این 
معدن یا در واقع ذخیره اقتصادي آن طبق نظر کارشناسان فني 500،000   تن سنگ  آهن برآورده شده 
باشد و ارزش خالص بازیافتني این معدن در پایان بهره برداري  معادل 20،000،000 ریال برآورد گردد 

و شرکت در سال جاری معادل 60،000 تن از این معدن استخراج نموده باشد.

از آن فعالیت برآورد میزان استخراج  بهاي تمام شدۀ یک چاه نفت در شرکت کیش 480،000،000ریال و 
طبق نظر کارشناسان فني 300،000 بشکه و نیز برآورد ارزش تخلیه زمین در پایان بهره برداري معادل 
بشکه  جاري 16،000  مالي  دوره  نفت طي  چاه  استخراج  میزان  چنانچه  است،  ریال   30،000،000
باشد، مبلغ تحلیل چاه نفت )استهالک( را در سال جاري محاسبه و در سند حسابداری آن را تنظیم و 

ثبت کنید:

محاسبات:
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شماره سند:                                                 شرکت کیش                                          شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                 سند حسابداری                                      تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:  

شرح سند: 

تنظیم کننده:                                          تأیید کننده:                                        تصویب کننده:

استهالک دارایی های نامشهود: 
نامشهود  دارایی های  برای  مبلغ سرمایه گذاری  تخصیص 
طی عمر مفید آنها به هزینه که غالباً برای اهداف حسابداری 
و مالیاتی صورت می گیرد، استهالک دارایی های نامشهود 

گفته می شود.
......................

...........

فاقد 
موجودیت 

عینی

     ویژگی های
      دارایی

      نامشهود

ویژگی های دارایی نامشهود را در شکل روبه رو بنویسید.فعالیت

برخی از دارایی های ثابت نامشهود، قابل شناسایی بوده و موجودیت و حقوق آنها از مؤسسه مجزاست، مانند 
حق اختراع و حق تألیف و برخی دیگر قابل شناسایی نیستند و موجودیت آنها از مؤسسه مجزا نیست مانند 

سرقفلی حق کسب و عالئم تجاری.
عوامل محاسبه استهالک دارایی های نامشهود همانند دارایی های مشهود، سه عامل قیمت تمام شده، عمر 

مفید و ارزش اسقاط است.
1  بهای تمام شده: بهاي تمام شده یک دارایي نامشهود واحد اقتصادی شامل تمام مخارج ضروري است 
که به طور مستقیم یا براساس مباني تخصیص معقول و یکنواخت قابل انتساب به ایجاد، تولید و آماده سازي 

دارایي براي استفاده مورد نظر مدیریت است.
2 عمر مفید: عمر مفید عبارت  است  از مدت  زماني   که  انتظار مي رود یک  دارایي، مورد استفاده  واحد تجاري  
قرار گیرد یا تعداد تولید یا سایر واحدهای مشابه که انتظار می رود در فرایند استفاده از دارایی توسط واحد تجاری 

تحصیل شود.
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دارایی های نامشهود از لحاظ عمر مفید به دو دسته زیر قابل تقسیم می باشند:

الف( دارایی های نامشهود با عمر مفید معین:
اگر عمر مفید دارایی نامشهود معین یا محدود به قرارداد یا قوانین باشد، دارایی مزبور باید در طول این مدت 

مستهلک گردد، مانند حق تألیف، حق اختراع، فرانشیز و نرم افزارهای رایانه ای.
مبلغ استهالک پذیر دارایي نامشهود با عمرمفید معین باید برمبناي سیستماتیک طي عمر مفید آن مستهلک 
شود، محاسبه استهالک باید از زماني شروع شود که دارایي براي استفاده آماده باشد، یعني زماني که دارایي 

در موقعیت و شرایط الزم براي استفاده مورد نظر مدیریت قرار دارد.

ب( دارایی های نامشهود با عمر مفید نامعین:
برخی دارایی های نامشهود، عمر مفید نامعین دارند و استهالک برای این نوع دارایی ها محاسبه نمی شود، 

مانند سرقفلی حق کسب، حق امتیاز آب و برق.
3  ارزش  اسقاط :

 معموالً ارزش اسقاط دارایی نامشهود با عمر مفید معین، صفر درنظر گرفته می شود.

روش های محاسبه استهالک و ثبت آن : روش هاي  متفاوتي  را مي توان  جهت  تخصیص  مبلغ  استهالک پذیر 
یک  دارایي  نامشهود طي  عمر مفید آن  به کار گرفت ، این  روش ها شامل  خط  مستقیم ، مانده نزولي  و کارکرد 

است.
هم زمان با مصرف  منافع  اقتصادي  دارایي  نامشهود توسط  مؤسسه، مبلغ  دفتري  آن  دارایي  کاهش  مي یابد، و 

این کاهش تحت عنوان استهالک به صورت زیر ثبت می شود:

شماره سند:                                                    شرکت ………                                        شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                    سند حسابداری                                      تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

          ××هزینه استهالک دارایی نامشهود

××                             استهالک انباشته دارایی نامشهود

جمع:  

13xx شرح سند: استهالک دارایی نامشهود در سال

تنظیم کننده:                                      تأیید کننده:                                          تصویب کننده:

با توجه به تغییرات سریع در فناوری، احتمال می رود عمر مفید بسیاری از دارایی های نامشهود کوتاه 
باشد.
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مطلوب است: 
ثبت استهالک این دارایی  در سال  اول به روش خط مستقیم.

شماره سند:                                                      شرکت  قشم                                    شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                      سند حسابداری                                 تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

هزینه استهالک حق تألیف

                              استهالک انباشته حق تألیف

جمع:  

شرح سند: استهالک حق تألیف 

تنظیم کننده:                                         تأیید کننده:                                       تصویب کننده:

بهای تمام شده حق تألیف در شرکت قشم معادل 125،000،000 ریال است، اگر عمر مفید آن 4 سال فعالیت
و فاقد ارزش اسقاط باشد.

شرکت تبریز در ابتدای خرداد ماه 1395 با سرمایه ای معادل 5،000،000 ریال تشکیل شد، در تاریخ 1395/3/8 فعالیت
هزینه های تأسیس این شرکت معادل 1،200،000 ریال از حساب جاری پرداخت شد.

 مطلوب است: 
ثبت پرداخت هزینه تأسیس در خرداد ماه 1395

شماره سند:                                                    شرکت تبریز                                       شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                  سند حسابداری                                     تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:  

شرح سند: 

تنظیم کننده:                                        تأیید کننده:                                         تصویب کننده:

طبق مادۀ 149 قانون مالیات های مستقیم، هزینۀ تأسیس در سال تأسیس به میزان صد    در  صد قابل استهالک  است. نکته

هزینۀ تأسیس در طبقه بندی حساب ها، جزء کدام طبقه قرار می گیرد؟فعالیت
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ارزشيابی      

شاخص های مورد ارزیابی ردیف
نظر هنرآموزخودارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در کالس و کارگاه آموزشی و رعایت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسایل آموزشی شخصی )کتاب، دفتر، ماشین حساب و...(2

شرکت فعال در بحث های گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری3

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل آنها4

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی5

ــای 6 ــون مالیات ه ــاده 149 قان ــق م ــتهالک )مطاب ــدول اس ــف ج تعری
مســتقیم( 

توانایی محاسبه استهالک دارایی های ثابت 7

توانایی تکمیل جدول استهالک دارایی های ثابت8

تعریف هزینه استهالک و استهالک انباشته 9

توانایی ثبت سند حسابداری استهالک دارایی های ثابت 10
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استفاده از دارایی های کاماًل مستهلک شده:
دارایی کاماًل مستهلک شده ، شامل آن دارایی می باشد که به پایان عمر مفید برآوردی خود رسیده است، 
به طور معمول در چنین شرایطی باید این دارایی کنار گذاشته شود ولی امکان دارد مؤسسه نتواند دارایی 
اینکه عمر  یا  این دارایی استفاده نماید  از  باشد  جدیدی را جایگزین دارایی مستهلک شده نماید و مجبور 
مفید واقعی این دارایی بیشتر از عمر مفید برآوردی آن باشد. در این حالت، مؤسسه می تواند از دارایی مذکور 

استفاده کند ولی هزینۀ استهالک جدیدی برای دارایی مذکور محاسبه و ثبت نمی شود.

تذکر:
جمع هزینۀ استهالک یک دارایی نمی تواند بیشتر از بهای تمام شده آن دارایی باشد؛ اما امکان دارد یک 

مؤسسه استفاده از یک دارایی را بعد از پایان عمر مفید آن نیز ادامه دهد.

عدم استفاده از دارایی ثابت به صورت موقت:
امکان دارد در مواقعي از یک قلم دارایي هاي ثابت به دالیلي، موقتاً استفاده نشود، از لحاظ نظري این سؤال 

مطرح است که آیا در این زمان استهالک باید محاسبه شود یا خیر؟
از یک طرف، تخصیص بهاي تمام شدۀ دارایي هاي ثابت به دوره هاي مختلف استفاده از آن در اجراي اصل تطابق 
هزینه ها با درآمد صورت مي گیرد و چون در مدت استفاده نکردن، درآمدي از این دارایي تحصیل نمي شود 

طبیعتاً باید استهالک متوقف و محاسبه نگردد.
ازطرف دیگر، عالوه بر به کارگیری، عوامل دیگري نظیر گذشت زمان و نابابي در محاسبۀ استهالک دارایي ها 
مؤثراست که استفاده نکردن موجب ازبین رفتن آثار آنها نمي شود، در نتیجه استهالک باید ادامه و محاسبه 

گردد.
گردد،  غیرفعال  یا  بالاستفاده  موقت  به طور  دارایي  که  زماني  در  حسابداری،   11 شماره  استاندارد  طبق   
استهالک آن متوقف نمي شود مگر اینکه کاماًل مستهلک شده باشد، ولی اگر روش های استهالک مبتنی بر 

نشود. محاسبه  تواند  می  استهالک  باشد  نداشته  وجود  تولید  که  درصورتی  باشد،  کارکرد 
در اجرای مقررات ماده 149 قانون مالیات های مستقیم، در تبصرۀ مادۀ 6 این قانون بیان شده است که مؤسسات 
توانند در موارد غیرفعال یا بالاستفاده ماندن موقت دارایی بیش از شش ماه متوالـی در یک دورۀ مالی،  می 
هزینۀ استهالک دارایی مزبور در مدت بالاستفاده را به میزان 30 درصد محاسبه کنند، در این صورت چنانچه 
محاسبه استهالک برحسب مدت باشد، معادل 70درصد مدت زمانی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته است، 
به باقی ماندۀ مدت تعیین شده برای استهالک دارایی در این جدول اضافه خواهد شد، حکم این تبصره در مورد 

ساختمان ها و تأسیسات ساختمانی و دارایی های نامشهود با عمر مفید معین جاری نیست.

عمر مفید یک خودرو در مؤسسه قم 10 سال می باشد، آیا مؤسسه می تواند از این دارایی بیش از10 سال فعالیت
استفاده نماید؟ در این مورد بحث کنید.


