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  چکیده

گذاران خارجی از یک سو و نیز مالی سرمایهتمایل به استفاده از تخصص و منابع 

قانون اساسی و سایر قوانین مربوطه از سوي  81و  80، 45، 44هاي ناشی از اصول  محدودیت

گذاران هاي اصلی براي جذب سرمایههاي اخیر، یکی از شیوهدیگر، سبب گردید تا در دهه

با ورود . متقابل باشدردادهاي بیعهاي قرا خارجی در صنعت نفت و گاز ایران، استفاده از ظرفیت

گذاران خارجی به ایران، نحوه اخذ مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده از چنین سرمایه

ي درصد پیشرفت پیمان و یا کار تکمیل شده براي ها روشپیمانکارانی با توجه به اتخاذ یکی از 

به دلیل . ان مالیاتی تبدیل گردیدانگیز در میان مأمورشناسایی سود، به یک موضوع چالش بر

عدم وجود وحدت رویه در میان مأموران مالیاتی، هدف پژوهش حاضر بررسی مسئله مزبور با 

هاي پژوهش حاکی از آن است که سازمان یافته. اي استاستفاده از روش مطالعات کتابخانه

- قراردادهاي بیع) ماهیت(هاي حاکم و محتواي  حسب سیاست تواند می امور مالیاتی کشور

و یا روش درصد ) رویکرد رجحان شکل بر محتوا(متقابل، از روش درصد پیشرفت پیمان 

) رویکرد رجحان محتوا بر شکل(پیشرفت پیمان و روش کار تکمیل شده به صورت همزمان 

بر این با توجه به روشی که براي وصول مالیات بر عملکرد مورد پذیرش افزون. استفاده نماید

  .  گیرد، مالیات بر ارزش افزوده نیز محاسبه و از این پیمانکاران مطالبه و وصول گرددمیقرار 

متقابل، روش کار مالیات بر عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده، قراردادهاي بیع: هاکلید واژه

  . هاي بلندمدت، نفت و گازشده و درصد پیشرفت کار، حسابداري پیمانتکمیل
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  مقدمه - 1

برداري بهینه از به وابستگی اقتصاد کشور ایران به درآمدهاي نفتی، بهرهبا توجه 

در حال حاضر، عمده موانع . دگرد می اي برخوردارمنابع فراوان نفت و گاز از اهمیت ویژه

هاي اجرایی سد راه توسعه صنعت نفت و گاز ایران، ناتوانی در تأمین منابع  و محدودیت

مؤمنی وصالیان و دیگران، (باشد  به دانش فنی الزم میی مالی موردنیاز و عدم دسترس

بر صنعت نفت و گاز همواره یکی از هاي سرمایهرو، تأمین مالی پروژهاز این). 1389

  . اندرکاران این حوزه بوده استو دست هاي دولتترین دغدغهاساسی

ري، هاي کالن هر کشونیاز در پروژه ي تأمین منابع مالی موردها روشیکی از 

هاي حاصل از  محدودیت). 1392ئی، کوده(باشد  هاي خارجی میاستفاده از سرمایه

چنین قوانین بودجه ساالنه و قوانین برنامه  و هم 1قانون اساسی 81و  80، 45، 44اصول 

مؤمنی وصالیان و دیگران، ( 1366قانون نفت مصوب سال  2پنجساله توسعه و نیز ماده 

گذار هاي اصلی براي جذب سرمایههاي اخیر، یکی از شیوهموجب شد تا در دهه) 1389

البته . متقابل باشدهاي قراردادهاي بیع خارجی در صنعت نفت و گاز، استفاده از ظرفیت

گذاران خارجی از گذار خارجی و استقبال سرمایهتصویب قانون تشویق حمایت از سرمایه

ها در  ان خارجی و مشاوران داخلی آنگذارمزایاي حمایت این قانون و نیز تالش سرمایه

چنین امکان استفاده  هاي قانونی یادشده و هممتقابل با پوششجهت تلفیق مقررات بیع

شنی براي تأمین مالی صنعت نفت و گاز ایجاد نموده است هاي رواز سایر قراردادها، افق

  ). 1389ایزدي فرد و کاویار، (

متقابل در زمینه  ن در قالب قراردادهاي بیعگذاران خارجی به ایرابا ورود سرمایه

 5به استناد بند . استخراج نفت و گاز، بالفاصله موضوع اخذ مالیات اهمیت پیدا نمود

) اعم از حقیقی یا حقوقی(هاي مستقیم، هر شخص غیر ایرانی  قانون مالیات 1ماده 

و باید مالیات نماید مشمول مالیات شده نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می

هاي  قانون مالیات 107چنین، بر اساس بند الف ماده  هم. متعلقه را پرداخت نماید

از طریق رسیدگی به دفاتر طبق  2مستقیم، درآمد مشمول مالیات چنین پیمانکارانی

  

 

هاي انتخاب گذاري خارجی و به ویژه محدودیتهاي قانون اساسی در مورد سرمایهدر بررسی موانع و محدودیت -1

کننـد  هـا اسـتناد مـی   ین اصولی که کارشناسـان حقـوق بـه آن   تر بیشنوع روش قراردادها در صنایع نفت و گاز، 

ترین محـدودیت   ه در این میان مهماست ک 153و  152، 125،139، 83، 81، 80، 77، 45، 44عبارت از اصول 

  ).1389مومنی وصالیان و دیگران، (دانند می 45مربوط به این نوع قراردادها را اصل 

متقابل اقدام به اکتشاف نفت و گـاز در  گذاران خارجی یا داخلی است که در قالب قراردادهاي بیعمنظور سرمایه -2

 .نمایندکشور ایران می
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تعیین و با اعمال نرخ ) م. م. ق 107ماده  5موضوع تبصره (این قانون  106مقررات ماده 

به منظور رعایت مفاد . دگرد می ها محاسبه م، مالیات آن. م. ق 105 موضوع ماده% 25

م الزم است این مؤدیان اصول و استانداردهاي حسابداري پذیرفته شده . م. ق 106ماده 

  . و نیز قوانین و مقررات مالیاتی موضوعه را رعایت نمایند

نفت و گاز تاکنون، در ایران، استاندارد حسابداري خاصی در زمینه حسابداري 

IFRS6همانند 
FAS19و یا  1

تدوین نشده است و تنها استاندارد حسابداري موجود و  2

ایران  9متقابل، استاندارد حسابداري شماره مرتبط با عملیات حسابداري قراردادهاي بیع

موجب این استاندارد، از میان به. است» هاي بلندمدتحسابداري پیمان«با عنوان 

و کار تکمیل شده، ) یا درصد پیشرفت کار(درصد تکمیل پیمان  ي حسابداريها روش

تنها استفاده از روش درصد تکمیل پیمان براي شناسایی درآمد مجاز شناخته شده 

بایست در هر دوره مالی متقابل میبدین معنا که پیمانکاران در قراردادهاي بیع. است

از آن را به دوره مذکور را برآورد و سهمی ) یا همان سود پیمان(ماحصل پیمان 

اختصاص دهند تا مالیات متناسب با آن را به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت 

  . نمایند

اي بر این باورند که با عنایت به ماهیت خاص چنین اما از سوي دیگر، عده

توان براساس نتایج روش درصد تکمیل پیمان قراردادهایی در حوزه نفت و گاز، نمی

زیرا . شناسایی ماحصل پیمان اقدام به اخذ مالیات موضوعه از این مؤدیان نمودبراي 

هاي پدیده چاه(ممکن است پس از اتمام عملیات اکتشاف، نفت یا گاز استخراج نگردد 

رو، از دیدگاه این از این. نباشد 3و یا مقدار محصول استخراج شده اصوالً تجاري) خشک

به این . کار براي شناسایی ماحصل پیمان استفاده شودافراد بهتر است از روش تکمیل 

نفت یا گاز استخراج شود و مقدار چه  چنانصورت که در پایان عملیات اکتشاف، 

محصول تولید شده تجاري نیز باشد، سود و زیان محاسبه و مالیات موضوعه مطالبه 

  . گردد

امور مالیاتی کشور  که هر دو دیدگاه در میان مأموران سازمان دهد می شواهد نشان

اي درخصوص رسیدگی به مالیات چنین قراردادهایی د و تاکنون وحدت رویهباش می رایج

  

 

1- International Financial  Reporting Standards 
2- Financial  Accounting Standards of USA 

بدین مفهوم که ممکن است نفت یا گازي اکتشاف شود اما میزان آن به قدري اندك باشد کـه اصـوالً برداشـت     -3

 .ها صرفه اقتصادي نداشته باشد آن
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که مشکل مشابهی درخصوص نحوه اخذ مالیات بر ارزش  جایی از آن. ایجاد نشده است

افزوده از قراردادهاي مذکور نیز وجود دارد، تحقیق حاضر درصدد است ضمن تبیین 

قراردادها را  گونه ایني مالیاتی مرتبط با ها چالشمتقابل، ردادهاي بیعابعاد مختلف قرا

صورت دقیق بررسی و در نهایت راهکار مناسبی را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه به

  . نماید

متقابل، ساختار و انواع آن و نیز تاریخچه در ادامه نخست، مفهوم قراردادهاي بیع

شده در ي انجامها پژوهشسپس، مروري از . شود می ایران تبییناین نوع قراردادها در 

هاي بعدي  در بخش. دگرد می متقابل در حوزه نفت و گاز ارائهرابطه با قراردادهاي بیع

متقابل ي مالیاتی مرتبط با قراردادهاي بیعها چالشترتیب حسابداري نفت و گاز و نیز به

  . گیردسی قرار میدر حوزه صنعت نفت و گاز مورد بحث و برر

  

  متقابلقراردادهاي بیع -2

  متقابلمفهوم قرارداد بیع -2- 1

 /گذار نفتی و دولتقراردادهاي نفتی از نظر میزان و نحوه مداخله شرکت سرمایه

شرکت دولتی میزبان، متنوع بوده و با گذشت زمان دستخوش تحوالت شگرفی گردیده 

آغاز و » 1قراردادهاي امتیازي«ت عین مال در تحولی که شروع آن از انتقال مالکی. است

قراردادهاي اجازه «در ادامه به انتقال مالکیت منفعت در قراردادهاي موسوم به 

» 3قراردادهاي خدماتی«هاي ملی به انجامید و سپس تحت تأثیر جنبش» 2برداري بهره

معاوضی و در ادامه این روند تکاملی، مفهوم مشارکت جایگزین رابطه . نزدیک گردید

عنوان به» 5مشارکت در تولید«کار قراردادي منبعث از صرف گردید و راه 4ايمغابنه

. مبناي بسیاري از قراردادهاي نفتی در کشورهاي در حال توسعه شکل گرفت

بندي ارائه شده از انواع قراردادهاي نفتی با توجه به رابطه حقوقی و قراردادي در  طبقه

  ). 1387ایرانپور، (است ) 1(ها به شرح شکل  آن

  

 

1- Concession Agreement 
2- License Agreement 
3- Service Agreement 

اي عقودي هستند که متعاقدین در مرحله انعقاد، با اعمال دقت و قصد تحصـیل حـداکثر امتیـازات    عقود مغابنه -4

جعفـري لنگـرودي،   (سازند و گذشت و ارفاق در ایـن قسـم از عقـود جایگـاهی نـدارد      -ممکن عقد را منعقد می

1378.(  
5- Production Sharing Agreement 
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  1توجه به رابطه حقوقی و قرارداديبندي قراردادهاي نفتی با تقسیم - 1 شکل

  

 

تحـول قراردادهـاي نفتـی از قراردادهـاي معاوضـی بـه سـوي        : انواع قراردادهـاي نفتـی  «، )1387(با انواع قراردادهاي ذکر شده، رجوع شود به ایرانپور، فرهاد  تر بیشبراي آشنایی   1-

  .2، شماره 38فصلنامه حقوق، دوره . »قراردادهاي مشارکتی

 قراردادهاي نفتی

 قراردادهاي مشارکتی اي یا تداینیقراردادهاي معاوضی و مغابنه

 ايمعاوضی و مغابنهقراردادهاي حقوقی 

قراردادهاي امتیازي و : انتقال مالکیت عین
برداري و انتقال قراردادهاي ساخت، بهره

)BOT(  

برداري از حق انتقال مالکیت منفعت یا بهره

 برداريقراردادهاي اجازه بهره: انتفاع

قراردادهاي  رابطه حقوقی تداینی: ایجاد تعهد انتقال مالکیت
 خدماتی

قراردادهاي خدماتی محض و یا 
  بدون خطر

  

قراردادهاي خدماتی با 

  متقابلبیع: خطرپذیري پیمانکار
  

ــد  ــارکت مفیـ مشـ

 مشارکت در مالکیت

 قراردادهاي خدماتی عملیاتی: عدم افاده مالکیت
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 سود ثابت

 قراردادهاي خالص خدمت

 قراردادهاي خدماتی ریسکی 
الزحمه شرکت توأم با ریسک آیا حق توأم با ریسک

 است یا مقدار ثابتی است؟

 قراردادهاي خدمت

 صورت درصدي از محصول تولید شدهبه

 هاي قرارداديسیستم

 هاي حق امتیازسیستم گذار خارجی در محصول شریک است؟آیا سرمایه
 بلی

 خیر

-صورت نقدي پرداخت میگذار خارجی بهالزحمه سرمایهآیا حق

 صورت درصدي از محصول تولید شده؟شود یا به

 قراردادهاي مشارکت در تولید

 پرداخت نقدي

- منظور تقسیمنیز در پژوهش خود چارچوبی کلی به) 1388(تاش و صبحی حسن

هاي میزبان در زمینه نفت و گاز در بخش باالدستی منعقد  بندي قراردادهایی که دولت

  . است) 2(کند، ارائه نمودند که به شرح شکل شماره  می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  بندي قراردادهاي نفت و گاز در بخش باالدستی تقسیم -2شکل 

  

هاي قراردادي باالدستی را تجربه کرده و پس از  صنعت نفت ایران تقریباً همه مدل

انقالب اسالمی، حفظ منافع و اعمال مالکیت و حاکمیت خود را در طراحی قراردادهاي 
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پژوهش موضوع بحث  چه که در این رو، آناز این. متقابل دیده استخدماتی به روش بیع

  . متقابل استگیرد، قراردادهاي بیعقرار می

  

  متقابلتعریف قرارداد بیع

متقابل نوعی قرارداد خدماتی توأم با ریسک، بلندمدت و پایاپاي است که قرارداد بیع

گذار خارجی مکلف است به هزینه خود و با پذیرش ریسک کار در آن شرکت سرمایه

براي این منظور، شرکت مذکور مکلف به . کتشافی اقدام نمایدنسبت به انجام عملیات ا

که  شود  می شرکت دولتی میزبان است و متعهد/ تأسیس بنگاهی در کشور دولت

شده و سود خود را از محل خرید کاالي تولیدي این بنگاه دریافت هاي انجامهزینه

موضوع قرارداد اول، . داد استمتقابل عمالً متشکل از دو قراررو، سیستم بیعاز این. نماید

ي فنی، استفاده از نیروي ها کمک االختراع، دانش فنی یاآالت، تجهیزات، حقماشین

منظور نصب و استقرار تسهیالت است که به) فناوري/تجهیزات(انسانی و نظایر آن 

گیرد و تولیدي براي خریدار جهت تحقق اهداف مندرج در قرارداد مورد استفاده قرار می

اي شامل خرید تجهیزات، هاي سرمایهقرارداد دوم مربوط به چگونگی بازپرداخت هزینه

 در قرارداد دوم فروشنده متعهد. هزینه مربوط به نیروي انسانی، سود و نظایر آن است

صورت برداشت تولیدات دریافت الزحمه و سود خود را بهها، حقکه این هزینه شود  می

و  شود  می صورت پول نقد پرداختربوط به محصوالت بههر دو جریان نقدي م. کند

تر از ارزش  ، مساوي و یا بیشتر کم تواند شود  می می ارزش محصوالتی که بازخرید

در ). 1387؛ زهدي، 1388تاش و صبحی، حسن(مربوط به معامله اولیه باشد محصوالت 

  . متقابل نشان داده شده استساختار یک قرارداد بیع) 3(شکل 
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  متقابلقرارداد بیعساختار یک  - 3شکل 

  

  :متقابل انواع مختلفی دارد که عبارتند ازاز نظر موضوعی قراردادهاي بیع

گذار خارجی صرفاً اقدام به قراردادهاي اکتشافی؛ در این نوع قراردادها سرمایه - 

 . نمایداستخراج نفت یا گاز می

قالب گذار خارجی در اي در یک بسته؛ سرمایهقراردادهاي اکتشافی و توسعه - 

قرارداد واحد، ضمن استخراج نفت یا گاز اقدام به توسعه میادین نفتی یا گازي 

 . نمایدنیز می

 :اي میادین نفتی شاملقراردادهاي توسعه - 

 شرکت دولتی میزبان/دولت

ارائه خدمات موضوع 
 قرارداد بیع متقابل

 گذار خارجی در کشور میزبانشعبه سرمایه

 گذار خارجیسرمایه

  وارد کردن موضوع قرارداد اول به نام کارفرما؛ -1
وجوه وام یا تسهیالت فاینانس از منابع اداره  -2

 .کننده دیگرتأمینگذار خارجی یا مرکزي سرمایه

 کننده مالیتأمین

 وام یا تسهیالت فاینانس

 دستیابی به محصول

عدم دستیابی به محصول و یا 

 تولید در سطح غیرتجاري

بازپرداخت بدهی از طریق 
فروش محصول تولید شده به 

 گذار خارجیسرمایه
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میادینی هستند که » میادین بکر«؛ 1قراردادهاي توسعه براي میادین بکر -1

ت ها به اثبات رسیده است، ولی اقدامی در جه ذخایر نفت و گاز در آن

 . ها صورت نگرفته است برداري از آنایجاد تأسیسات و بهره

میادین قبالً توسعه «؛ 2قراردادهاي توسعه براي میادین قبالً توسعه یافته -2

اند و هدف از برداري قرار گرفتهمیادینی هستند که قبالً مورد بهره» یافته

 . انعقاد قرارداد، توسعه این میادین و ازدیاد تولید است

  ). 1387زهدي، (اي میادین گازي ادهاي توسعهقرارد - 

  

  متقابل در ایرانقراردادهاي بیع -2-2

بار توسط کشورهاي داراي اقتصاد متمرکز متقابل نخستینقراردادهاي بیع

روسیه، چین و کشورهاي اروپاي شرقی جهت دستیابی به  چون هم) سوسیالیستی(

؛ 1990، 3هنارت(گرفت فناوري و دانش فنی کشورهاي صنعتی مورد استفاده قرار 

متقابل امروزه، قراردادهاي بیع). 1391؛ درویشی و فیاضی، 1389کاویار،  فرد وایزدي

هاي جهان با باشد و بسیاري از کشوردیگر محدود به کشورهاي سوسیالیستی نمی

اهداف گوناگون از جمله افزایش صادرات، کسب بازارهاي جدید و دسترسی به تکنولوژي 

اخوان و (دهند  متقابل انجام میپیشرفته حداقل بخشی از تجارت خود را در قالب بیع

   ).1387فرد، طاهري

 نامه معامالت متقابل در راستاي تحقق قانون برنامه اول توسعهآییندر ایران، 

قانون مذکور، در  29تبصره » ي«اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی و به استناد بند 

به تصویب وزراي عضو کمیسیون اقتصادي هیئت دولت رسید و نخستین  20/03/1369

بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت آمریکایی  1371متقابل در سال قرارداد بیع

علیه ایران در زمان ریاست جمهوري  منعقد گردید که با آغاز تحریم اقتصادي 4کونوکو

با  5شرکت فرانسوي توتال 1373در سال . کلینتون و پیش از اجرایی شدن ملغی شد

  

 

1- Green Field 
2- Brown Field 
3- Hennart 
4- Conoco Oil Company 
5- TotalOil Company 
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ایران جهت توسعه میدان سیري شرایط متفاوت، قرارداد کونوکو را با شرکت ملی نفت 

اخوان و (متقابل در ایران عملیاتی گردید امضا نمود و به این ترتیب نخستین قرارداد بیع

عنوان یک متقابل در ایران، بهروش بیع). 1389فرد و کاویار، ؛ ایزدي1387فرد، طاهري

متقابل در سایر گذاري غیراستقراضی، مدل اصالح شده قراردادهاي بیعشیوه سرمایه

هاي  کشورهاست که متناسب با منافع و احتیاجات کشور و ایجاد انگیزه براي شرکت

همراه آوردن سرمایه، تکنولوژي و دانش فنی به ایران مورد نفتی خارجی جهت به 

چند در قوانین باالدستی از  هر). 1389فرد و کاویار، ایزدي(استفاده قرار گرفته است 

ساله پنجم، قانون برنامه پنج 82ساله سوم و ماده قانون برنامه پنج 85جمله ماده 

حوزه استخراج نفت و گاز مورد تأکید  متقابل درهاي قراردادهاي بیع استفاده از ظرفیت

هاي اقتصادي مختلف علیه کشور ایران، قرار گرفته است، اما به دلیل اعمال تحریم

. گذاري در این بخش کاهش پیدا کرده استهاي خارجی به منظور سرمایه حضور شرکت

لی که هنوز م ماپذیر و ارتقاي نظاالیحه رفع موانع تولید رقابت 15با این وجود، در ماده 

چنان بر  تا تاریخ نگارش این مقاله به تصویب مجلس شوراي اسالمی نرسیده است، هم

متقابل به منظور گسترش میادین نفتی تأکید هاي قراردادهاي بیع استفاده از ظرفیت

  . شده است

  

  پیشینه پژوهش -3

توان  میمتقابل را ي انجام شده درخصوص قراردادهاي بیعها پژوهشدر ایران، عمده 

حقوقی و مطالعات اقتصادي  - در سه حوزه اصلی یعنی مطالعات تاریخی، مطالعات فقهی

ي انجام شده حاکی از آن است که تاکنون هیچ تحقیقی ها بررسی. بندي نمودطبقه

متقابل ننموده است، به هاي حسابداري و مالیاتی قراردادهاي بیعاقدام به بررسی جنبه

که قبل از تدوین استانداردهاي مصوب حسابداري ایران ) 1378(استثناي پژوهش هشی 

هاي مستقیم، به نگارش درآمده  قانون مالیات 27/11/1380و نیز پیش از اصالحیه 

ي ها روششامل (متقابل هاي حسابداري قراردادهاي بیعدر این مقاله به شیوه. است

ي پیش روي وزارت ها چالشو نیز به برخی ) درصد تکمیل پیمان و کار تکمیل شده

متقابل اشاره شده امور اقتصادي و دارایی در ارتباط با اخذ مالیات از قراردادهاي بیع

تصویب استاندارد (با عنایت به تصویب اصول و استانداردهاي حسابداري . است

االجرا شده است و به رسمیت الزم 1380ایران که از اول سال  9حسابداري شماره 
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ستانی از اشخاص و نیز تغییر در شیوه مالیات) رصد تکمیل پیمانشناختن تنها روش د

متقابل صورت پذیرد حقوقی خارجی الزم بود تحقیق جامعی در خصوص قراردادهاي بیع

در ادامه، خالصه . نمایدکه این موضوع براي اولین بار در این پژوهش تحقق پیدا می

  . شود می ه ارائهي پیشین در هر سه حوزه یاد شدها پژوهشهاي یافته

متقابل را مورد تجزیه و مختلف قرارداد بیعهاي جنبه) 1385(مقدم و مزرعتی 

سپس با استفاده از . تحلیل قرار دادند و آن را با شیوه مشارکت در تولید مقایسه نمودند

متقابل براي توسعه یک فاز میدان بندي قرارداد بیعسازي ریاضی به فرمولروش مدل

گذاري را داشته و هاي سرمایهجنوبی پرداختند تا قابلیت مقایسه با دیگر شیوهگاز پارس 

ها  هدف مدل آن. متقابل نیز فراهم گرددسازي شرایط قراردادهاي بیعامکان بهینه

ارزش (حداکثر کردن نرخ بازده داخلی کل پروژه و نیز حداقل کردن کل مقدار مطلق 

با مقایسه . خارجی در نظر گرفته شده بود گذاريبه سرمایه ها پرداختباز) جاري

هاي بازپرداخت سریع و بازپرداخت معمولی مشخص گردید که با افزایش هزینه  گزینه

گذار خارجی بایستی دیرتر انجام شود و هرگونه تغییر فرصت پول، بازپرداخت به سرمایه

را  ها پرداختازدر نرخ بازدهی مورد انتظار براي هر یک از طرفین، نظام متفاوتی از ب

  .  کند براي قرارداد پیشنهاد می

پرداخت و از منظر روابط به بررسی تحوالت قراردادهاي نفتی ) 1387(ایرانپور 

هاي این پژوهش، با گذشت موجب یافتهبه. بندي نمودها را طبقه حقوقی و قراردادي آن

گذار نفتی و دولت یا زمان، قراردادهاي نفتی از نظر میزان و نحوه مداخله شرکت سرمایه

تحولی که سرآغاز آن انتقال . شرکت دولتی میزبان دستخوش تحوالت شگرفی شدند

بوده و در ادامه به انتقال مالکیت منفعت در » قراردادهاي امتیازي«مالکیت عین مال در 

انجامید و سپس تحت تأثیر » برداريقراردادهاي اجازه بهره«قراردادهاي موسوم به 

در ادامه این روند تکاملی، . نزدیک شد» قراردادهاي خدماتی«ملی، به هاي جنبش

کار قراردادي اي صرف گردید و راهمفهوم مشارکت جایگزین رابطه معاوضی و مغاینه

عنوان مبناي بسیاري از قراردادهاي نفتی در به» مشارکت در تولید«منبعث از 

به ) 1389(گر، صادقیان یي دها پژوهشدر . کشورهاي در حال توسعه شکل گرفت

تأملی تاریخی و حقوقی بر قراردادهاي نفتی ایران در عصر قاجار و شکوهی و نادران، 

نیز به بررسی تحوالت قراردادهاي نفتی در صنعت نفت و گاز ایران با  1390- 1389

 دست آمده نشاننتایج به. پردازندرویکرد تخصصی از بعد تاریخی، اقتصادي و حقوقی می
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به شرایط، به تدریج تکامل  که الگوي قراردادهاي نفتی در بستر زمان و در پاسخ هدد می

  . پیدا کرده است و نقش ایران در این تحول جهانی قابل توجه بوده است

هنگام عقد قرارداد براي توسعه که به نشان دادند) 1388(تاش و صبحی حسن

هاي جهانی نفت  روندهاي آتی قیمتمیادین نفتی، باید به شرایط زمانی و انتظارات از 

هاي  المللی انتظار افزایش روند قیمتهاي بین که شرکت زیرا در زمانی. توجه داشت

تر خواهد بود که  جهانی نفت را دارند، تمایل به عقد قراردادهاي مشارکت در تولید بیش

نداشته ها جذابیتی  متقابل براي آندر این صورت ممکن است قراردادهاي خدماتی بیع

هاي جهانی نفت  که انتظار کاهش یا حفظ روند جاري قیمت باشد و بالعکس در زمانی

متقابل رسد که تمایل پیمانکار براي عقد قرارداد خدماتی بیعوجود دارد، به نظر می

اي از عوامل از قبیل ها، مجموعه هاي پژوهش آنموجب یافتهچنین به هم. تر است بیش

هاي مختلف جغرافیایی با توجه به استخراج نفت در مکانهاي اکتشاف و هزینه

گذاري در صنعت نفت که از آن هاي سرمایهها، هزینهشناسی این مکانهاي زمین ویژگی

ساختار رژیم مالی منابع موردنظر پیمانکار را شود،  می یاد» حباب مضاعف«تحت عنوان 

ها به موازات  توجه به تمام آننماید که مصمم به انتخاب یک گزینه قراردادي خاص می

کنند که به دلیل وجود ها بیان می البته آن. رسدنظر مییکدیگر ضروري به

اي و محدودیت در منابع داخلی ایران، مسئوالن به سوي هاي قانونی و بودجه محدودیت

 ها نشان داد که ي آنها بررسیچنین نتایج  هم. اندمتقابل سوق داده شدهقراردادهاي بیع

محدودیت قوانین و احتمال مغایرت با قانونی  قراردادهاي مشارکت در تولید به واسطه

اساسی و منافع ملی ممنوع اعالم شده است؛ هر چند که این نوع قراردادها براي 

  . تري برخوردار است گذاران خارجی از جذابیت بیشسرمایه

پیمانکار خارجی  شی به بررسی وضعیت مالکیت شرکتطی پژوه) 1389(ایرانپور 

نسبت به منطقه اکتشافی و استخراجی و نیز نسبت به منابع زیرزمینی نفت و گاز 

الملل پردازد تا ماهیت و جایگاه این نهاد در حقوق خصوصی و حقوق تجارت بین می

البته تردیدي وجود ندارد که در قراردادهاي نفتی، حق انحصاري شرکت . روشن گردد

درخصوص عملیات اکتشاف و توسعه و حسب مورد در پیمانکار نفتی خارجی 

  . دباش می قراردادهاي استخراجی همواره محدود به مکان و دوره معینی

حقوقی ماهیت  - پژوهش خود به بررسی فقهی در) 1389(فرد و کاویار ایزدي

المللی را از متقابل پرداخته و تالش نمودند تا مشروعیت این قرارداد بینقرارداد بیع

ها در این پژوهش اذعان  آن. دگاه فقه پویاي اسالم و حقوق ایران اثبات نماینددی
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ها و الزمات  توان نتیجه محدودیت نمایند که مکانیسم معامالتی به شکل فعلی را می می

گذاري قانونی، سیاسی و اقتصادي موجود در ایران دانست که راه را بر هر گونه سرمایه

در ) 1391(درویشی و فیاضی . ز سد نموده استو گا ویژه در صنعت نفتخارجی به

  . پژوهشی مشابه به نتایج یکسانی دست یافتند

مصادیق قاعده غرور در چهار قراردادهاي  به بررسی) 1387(فرد اخوان و طاهري

، طرح توسعه »آ«و » ئی«طرح توسعه میادین نفتی سیري (متقابل در صنعت نفت بیع

وسعه میادین نفتی سروش و نوروز و توسعه میادین نفتی میدان گازي پارس جنوبی، ت

انجام کار، به وجود آمدن (ها حاکی از وجود عناصر قاعده غرور یافته. پرداختند) درود

چه که طرف  در هر چهار قرارداد فوق بوده و بین آن) زیان و وجود فریب و آثار آن

البته، پیگیري . سی وجود داردشده است تفاوت اسا چه که محقق قرارداد ادعا کرده و آن

  . باشد المللی و نتیجه آن تابع شرایط مندرج در قرارداد میهاي بیناین زیان در دادگاه

با هدف تعیین روش بهینه قراردادها در تأمین ) 1388(مؤمنی وصالیان و همکاران 

گاز ها در بخش باالدستی براي میادین مستقل و مشترك نفت و مالی و اجراي پروژه

متقابل و مشارکت در اي دو گزینه قراردادي، قراردادهاي بیعایران، به بررسی مقایسه

دهند  ها نشان مییافته. تولید با استفاده از مدل تحلیل فرایند سلسله مراتبی پرداختند

درصد و در  7/65کارگیري روش قراردادهاي مشارکت در تولید در میادین مستقل که به

  . متقابل برتري دارنددرصد نسبت به قراردادهاي بیع 3/68میادین مشترك 

گذاري خارجی در هاي سرمایه با هدف شناسایی فرصت) 2007(برکسندرف و یول 

گذاري خارجی و ت نفت و گاز ایران، به مرور تاریخچه سرمایههاي مختلف صنع بخش

وجود یکسري از  متقابل در این صنعت پرداختند که در نهایت بهتحلیل قراردادهاي بیع

گذاري خارجی و نیز مشکالت ناشی از ضعف هاي قانونی بر سر راه سرمایه محدودیت

  .  اي ایران پی بردندنظام مالیاتی و بیمه

  

  متقابل در دفاتر پیمانکارحسابداري قراردادهاي بیع -4

بایست مطابق با متقابل در دفاتر پیمانکار میعملیات حسابداري قراردادهاي بیع

صورت عام هاي پذیرفته شده بهها و دستورالعملاصول و استانداردهاي حسابداري، رویه

منظور روشن با این وجود به. المللی براي فعالیت موضوع قرارداد باشددر عرصه بین

هاي  شدن خطوط کلی و قرار دادن موضوع در چارچوب حقوقی، اغلب، شرکت

موجب آن دفاتر پیمانکار خاص خود هستند که بهنامه مالی پیمانکاري معتبر داراي نظام
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نامه در کشور میزبان مکلف است عملیات حسابداري مربوط به پروژه را در قالب نظام

مالی شرکت مادر با توجه به قوانین و مقررات مالی و حسابداري کشور میزبان اداره و 

 دامه، عملیاتدر ا). 1387زهدي، (قبول را طراحی نماید یک سیستم تلفیقی قابل 

  . گیردمتقابل از ابعاد گوناگون مورد بحث و بررسی قرار میحسابداري قراردادهاي بیع

  

  الزامات استانداردهاي حسابداري ایران  -4- 1

  از افزایش  است  درآمد عبارتموجب تعریف مفاهیم نظري گزارشگري مالی ایران، به

و  شود می  مربوط  سرمایه  صاحبان  آورده  به  که  جز موارديه ب  سرمایه  صاحبان  در حقوق

  و مستمر واحد تجاري  اصلی  هاي از فعالیت  هـک  است  درآمدي،  عملیاتید منظور از درآمـ

 درآمد عملیاتی  حسابداري). 1392مفاهیم نظري گزارشگري مالی، ( گردد می  حاصل

  درآمد عملیاتی  شناخت  نزما  تعیین  عمدتاً به، 3موضوع استاندارد حسابداري شماره 

هاي واحد تجاري که مولد  حاصل از فروش کاال، ارائه خدمات و استفاده دیگران از دارایی

 3بند (باشد  می  معطوف، استشده، درآمد حق امتیاز و سود سهام سود تضمین

موجب این استاندارد، ارائه خدمات متضمن اجراي به). 3استاندارد حسابداري شماره 

  ماحصل  هرگاهتجاري است و  اي مورد توافق طی مدتی معین توسط واحدوظیفه

رد کرد، درآمد آواتکاپذیر بر  اي گونه به  بتوان  را است  خدمات  ارائـه  متضمن  که  اي معامله

،  معامله  ماحصل. شود  شناسایی  معامله  آن  تکمیل  میزان  به  باید با توجه  مربوط  عملیاتی

  :باشد  احراز شده زیر  شرایط  همه  که  ورد استآبر  اتکاپذیر قابل  اي ونهگ به  زمانی

 باشد  محتمل  واحد تجاري  درون  به  با معامله  مرتبط  اقتصادي  منافع  جریان - 

  ). شرط اساسی(

  . کرد  گیري اتکاپذیر اندازه  اي گونه به  را بتوان  درآمد عملیاتی  مبلغ - 

  . باشد  گیري اندازه  اتکاپذیر قابل  اي گونههب  معامله  تکمیل  میزان - 

  اي گونه یا خواهد شد، به  شده  تحمل  خدمات  با ارائـه  درارتباط  که  مخارجی - 

  . باشد  گیري اندازه  اتکاپذیر قابل

د، گرد می هاي خدماتی تلقی جایی که عملیات پیمانکاري از نوع فعالیت از آن

حاصل از ارائه خدمات طبق این استاندارد از اهمیت بنابراین نحوه شناسایی درآمد 

برخی از ، 3استاندارد شماره  22و  7، 5اما به استناد بندهاي . شود می اي برخوردار ویژه

  تجویز نحوههاي بلندمدت هستند که هاي ارائه خدمات ماهیتاً از نوع پیمانپیمان
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، موضوع پیمانکار  مالی  يها صورتدر ها  با آن  مرتبط  هاي درآمدها و هزینه  حسابداري

  . دباش می »هاي بلندمدتحسابداري پیمان«با عنوان  9استاندارد حسابداري شماره 

، تولید یا  طراحی  براي  که  است  پیمانی،  بلندمدت  پیمانموجب این استاندارد، به

ها یا  ز داراییا  یا ترکیبی(  خدمات  یا ارائـه  مالحظه  منفرد قابل  دارایی  یک  ساخت

  براي  الزم  زمان  شود و مدت منعقد می) دهد  را تشکیل  پروژه  تواماً یک  که  خدمات

 قرار  متفاوت  مالی  هاي در دوره  پیمان  فعالیت  که  است  عمدتاً چنان  پیمان  تکمیل

  مدتی  طولگردد، معموالً در  می  تلقی  استاندارد بلندمدت  این  طبق  که  پیمانی. دگیر می

  پیمان  یک  اصلی  مشخصه  از یکسال بیش  مدت ، اماخواهد شد  انجام  از یکسال  بیش

  . )9استاندارد  3بند ( 1نیست  بلندمدت

چنین تغییر در میزان کار  درآمد پیمان شامل مبلغ اولیه درآمد مورد توافق و هم

پیمان تا میزانی که  هاي تشویقی در ارتباط با عملیاتپیمان، ادعا و سایر دریافت

اي قابل گونهها را به رود این موارد منجر به کسب درآمد گردد و نیز بتوان آناحتمال می

  ازاي مابه  منصفانه  ارزش  به که) 9استاندارد  7بند (د باش می گیري کرد،اتکا اندازه

تأثیر   تحت  پیماندرآمد   گیري اندازهالبته، . شود می  گیري اندازه  یا دریافتنی  دریافتی

  مبلغ  ترتیب  ینه اب. دارد  بستگی  آتی  رویدادهاي  نتیجه  به  که  است  گوناگونی  ابهامات

  . )9استاندارد  8بند ( دیگر تغییر کند  دوره  به  اي از دوره  است  ممکن  درآمد پیمان

  :)9استاندارد  12بند (عبارت است از   پیمان  مخارجاز سوي دیگر،  

  یک  مستقیم  مخارج.  است  مرتبط  مشخص  پیمان  مستقیماً با یک  که  خارجیم - 

، ) مستقیم  و نظارت  سرپرستی  شامل(  کار مستقیم  از قبیل  مواردي  گیرنده دربر  پیمان

مواد،   جابجایی  ، مخارج و تجهیزات  آالت ماشین  و اجاره  ، استهالك مصرفی  مواد اولیه

  کارهاي  ورديآبر  ، مخارج فنی  و کمک  طراحی  مستقیم  ، مخارج تجهیزاتو   آالت ماشین

  میزان به  توان می را  مخارج  این.  است  ثالث  اشخاص  و ادعا توسط  و تضمینی  اصالحی

  از فروش  درآمد حاصل  از قبیل(  درآمد پیمان  تعریف  از شمول  خارج  اتفاقی  درآمدهاي

 . )9استاندارد  13بند ( داد  کاهش)  اضافی  آالت مواد و ماشین

  

 

  باشـد کـه    نسـبی   اهمیت  چنان  ، داراي دوره  نظر فعالیت از  ، هرگاه تر ازیکسال کم  با مدت  هايپیمان  برخی زیرا -1

و   عملیـاتی   درآمـد و هزینـه    شـدن   مخـدوش   منجر به  آن  به  و سود مربوط  عملیاتی  درآمد و هزینه  انعکاس  عدم

  محسـوب   بلندمـدت   پیمان  عنوانگردد، باید به  مالی  هايصورت  توسط  مطلوب  تصویري  ارائـه  و عدم  دوره  نتایج

  .گردد  اعمال  طور یکنواختدیگر به  سال  به  از سالی  در واحد تجاري  متخذه  رویـه  کهبر این  مشروط ؛شود
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  جداگانه  هايپیمان  به  آن  و تسهیم  بوده  مشترك هاپیمان  بین  که  مخارجی - 

بر   مشتمل  مختلف  هايپیمان  بین  تسهیم  قابل  مشترك  مخارج. پذیر است امکان

  تهیه  مخارج  از قبیل(  نو سربار پیما  فنی  و کمک  طراحی  مستقیم غیر  ، مخارج بیمه  حق

  آن  ماهیت  برحسب  مخارج  این.  است)  پیمان  اننکارک  حقوق  لیست  و پردازش

  معمول  بر سطحمبتنی، و معقول  سیستماتیک  يها روش  یکنواخت  اعمال و با  بندي طبقه

  چنین هم  مشترك  مخارج. یابد می  تخصیص  مختلف  هايپیمان  به ، واحد تجاري  فعالیت

  . )9استاندارد  14بند ( ها نیز باشدبا پیمان  مرتبط  استقراض  مخارج  د دربرگیرندهتوان می

سایر .  از کارفرماست  مطالبه  مشخصاً قابل  مفاد پیمان  موجب به  که  سایر مخارجی - 

بند ( دباش می  توسعه  و مخارج  عمومی  اداري  مخارج  از قبیل  مواردي  گیرنده دربرمخارج 

 . )9استاندارد  15

  

  هاي بلندمدتي شناسایی درآمد در پیمانها روش -2-4

هاي بلندمدت معموالً پیمانکار درآمد پروژه را بر اساس عرف حسابداري، در پیمان

  :نمایدبه یکی از دو روش زیر در دفاتر خود ثبت می

  روش کار تکمیل شده) الف

» هزینه پروژه در جریان«عنوان ان هر سال بههاي پروژه در پایدر این روش هزینه

هاي پروژه همراه با سود به و پس از پایان کار، کل هزینه شود  می به سال بعد منتقل

که این روش مورد قبول مقامات  د؛ مشروط بر اینگرد می بدهکار حساب کارفرما منظور

عنوان درآمد در در نهایت، سود خالص عملیات پیمانکاري به. مالیاتی قرار گیرد

البته امکان دارد شرکت خارجی سود عملیات . شود می هاي سال آخر شناسایی حساب

برداري قطعی از پروژه و دریافت مطالبات از کارفرما ول مدت بهرهپیمانکاري را در ط

الف؛ - 1378هشی، (شناسایی و به حساب سود و زیان دوران وصول وجوه منطور نماید 

  ). 1387زهدي، 

  وش درصد تکمیل پیمان و یا روش درصد پیشرفت کارر) ب

در این روش، در طول انجام پروژه و براساس درصد پیشرفت کار، در پایان هر سال 

شناسایی و بهاي تمام شده پروژه و سهم سود  شود  می سود عملیات پروژه شناسایی

- 1378، هشی( شود  می شده در طول مدت قرارداد به بدهکاري حساب کارفرما منظور

  ). 1387الف، زهدي، 
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متقابل از جمله قراردادهاي خدماتی درآمدزا هستند که طور کلی، قراردادهاي بیعبه

صورت عملیات پیمانکاري بلندمدت به نیابت از طرف کارفرما انجام شده و براي به

د که مشمول گرد می منجر به کسب سود) پیمانکار(گذار خارجی شرکت سرمایه

جا آن است که  نکته بسیار مهم در این. شود می ایران 9حسابداري شماره  استانداردهاي

براساس الزامات این استاندارد، تنها روش درصد پیشرفت کار براي شناسایی درآمد در 

  یک  ماحصل  بتوان  هرگاهطبق این روش، . هاي بلندمدت پذیرفته شده استپیمان

  از درآمد و مخارج  مناسبی  ورد کرد، باید سهمآتکا برا قابل  اي گونه  را به  بلندمدت  پیمان

و   عملیات  با نوع  و متناسب  ترازنامه  در تاریخ  پیمان  تکمیل  میزان  به  با توجه(  پیمان  کل

استاندارد  19بند ( شود  شناسایی  درآمد و هزینه  عنوانبه  ترتیب  به)  مورد فعالیت  صنعت

  را نتوان  بلندمدت  پیمان  یک  ماحصل  هرگاهاین استاندارد،  21چنین طبق بند  هم). 9

  :ورد کردآاتکا برقابل  اي گونه به

رد وجود دا  آن  بازیافت  احتمال  که  اي شده   تحمل  مخارج  درآمد باید تا میزان - الف

  و )روش سود صفر( شود  شناسایی

  . شود  شناسایی  هزینه  عنوان  به  وقوع  باید در دوره  پیمان  مخارج - ب

  ماهیت  به  باتوجه ) درصد پیشرفت کار(کار   تکمیل  میزانهاي بلندمدت، در پیمان

  ):9استاندارد  31بند (که عبارتند از  است  تعیین  قابل  مختلف  طرق  به  پیمان

  کل  به  ترازنامه  تا تاریخ  شده  انجامکار   براي  پیمان  شده تحمل  مخارج  نسبت - 

از   بخش  ، تنها آندر این روش). روش هزینه به هزینه( پیمان  ورديآبر  مخارج

  شده تحمل  در مخارج  است  شده  کار انجام  کننده منعکس  که  پیمان  مخارج

  . گردد منظور می  ترازنامه  تا تاریخ  پیمان

  . هاي ارسالی به کارفرمااساس صورت وضعیت بر  شده  کار انجام  ارزیابی - 

  .  کار پیمان  کل  به  شده  کار انجامفیزیکی مقدار   نسبت - 

کند  می  گیري اتکا اندازهقابل  اي گونه را به  شده  کار انجام  را که  ، روشی واحد تجاري

کار و نیز   پیشرفت  بابت  و دریافتنی  دریافتی  مبالغالبته ناگفته نماند که . دگیر می کار به

  . باشدمین  شده  کار انجام  کننده معموالً منعکس  از کارفرمایان  دریافت پیش

  

  هاي نفت و گاز ها در شرکت ي شناسایی آنها روشها و انواع هزینه - 3-4

) 4(هاي نفت و گاز به شرح شکل  هاي اصلی فرایند تولید در شرکت فعالیت

ارائه شده ) 1(برخی از فازهاي اصلی تولید در جدول هاي مربوط به باشد که هزینه می

  ). FAS 19( است
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  هاي نفت و گاز هاي اصلی در فرایند تولید شرکت فعالیت -4 شکل

  

  هاي برخی از فازهاي اصلی فرایند تولید هزینه - 1جدول 

فرایند تولید در   ها هزینه

هاي نفت  شرکت

  و گاز

ها؛  ي تحصیل داراییها روشهاي مربوط به خرید و اجاره و دیگر هزینه

هایی هاي ثبتی و دیگر هزینههاي کارگزاري؛ هزینههاي قانونی؛ هزینه هزینه

  . شوندها متحمل می که براي تحصیل دارایی

  ها تحصیل دارایی

  

- هاي معدنهاي مربوط، همان هزینه از تحصیل داراییمخارج اکتشاف پیش 

  . کاوي است

  معدن کاوي

نمایی و مخارج مربوط به تحصیل مجوزهاي اکتشاف؛ مطالعات مکان

هاي اکتشافی؛ اخد مجوزها براي دسترسی به تمام آن شناختی؛ حفاري زمین

مطالعات الزم است؛ کندن و مستحکم کردن  گونه اینچیزهایی که براي انجام 

سنجی فنی و ارزیابی هاي امکان گیري و مخارج مربوط به فعالیتها؛ نمونهچاه

  . سودمندي استخراج منابع طبیعی از منظر تجاري و غیره

اکتشاف و 

  ارزشیابی

مخارجی که صرف دستیابی به منابع اثبات شده و ایجاد تجهیزات و امکانات 

شوند؛ آوري و ذخیره نمودن نفت و گاز میاستخراج، پمپاژ، جمع الزم براي

استهالك و مخارج عملیاتی مربوط به پشتیبانی از تجهیزات و امکانات و دیگر 

هاي چاه سازي مکاندسترسی و آماده: اي از قبیلهاي توسعه مخارج فعالیت

سازي زمین؛ زهکشی؛ ساختن جاده و تغییر مسیر جهت حفاري؛ پاك

هاي عمومی؛ تحصیل، ساخت و نصب امکانات و تجهیزات تولید شامل  جاده

  .  ها، تجهیزات حرارتی و غیرهاجاره خطوط انتقال، جداکننده

  توسعه

  

مخارج تولید آن دسته از مخارجی هستند که از بابت فعالیت و نگهداشتن 

: باشند یدهند و شامل موارد ذیل م ها و تجهیزات و امکانات مربوطه رخ میچاه

استهالك و مخارج عملیاتی پشتیبانی از تجهیزات و امکانات؛ باال آوردن نفت و 

سازي در هاي زمینی و ذخیرهآوري و انجام پردازشگاز به سطح زمین و جمع

هاي قابل استفاده هاي نفت و گاز بر روي زمین؛ مالیات بر اموال و بیمهمیدان

  . ها و غیره براي دارایی

  تولید

  FAS 19: عمنب

 خاتمه و احیاء تولید توسعه ارزشیابی اکتشاف کاوي معدن
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متقابل، معموالً بهاي تمام شده پروژه از اقالمی به طور کلی در قراردادهاي بیع

  ):   الف - 1378هشی، (زیر تشکیل شده است  شرح به

  اي؛آالت و کاالهاي سرمایهبهاي خرید تجهیزات، ماشین - 

هاي الزحمه پیمانکاران دست دوم، مدیریت و هزینهالزحمه اجراء، حقحق - 

مرکزي مشتمل بر هزینه حقوق و دستمزد پرسنل شاغل در اجراي اداره 

  پروژه؛

هاي اداره مرکزي اندازي و هزینه هاي جاري عملیات اکتشاف و راههزینه - 

  پیمانکار؛

  ؛)درصورت لزوم(آوري هزینه دانش فنی و فن - 

  و) سود تسهیالت فاینانس و بهره وام(هزینه تسهیالت فاینانس دریافتی  - 

  ). مالیات، عوارض و غیره(بی هاي جانهزینه - 

ي ها روشها، از  اندازه و ناحیه عملیاتی آن هاي نفت و گاز، بسته به ر شرکتد

دو روش اصلی . شود می ها استفادهحسابداري مختلفی براي به حساب گرفتن هزینه

و حسابداري  1آمیزهاي موفقیت هاي نفت و گاز عبارت از حسابداري تالش براي شرکت

ي بسیاري بین این دو روش حسابداري وجود دارد اما یکی از ها تفاوت. است 2بهاي کامل

آمیز، هاي موفقیت ها این است که در روش تالش ي موجود بین آنها تفاوتترین  مهم

هاي مربوط به اکتشاف ناموفق، هزینه دوره تلقی شده و در صورت سود و زیان هزینه

هاي مربوط به اکتشاف هاي کامل، هزینهکه در روش ب در حالی. شود می نشان داده

هایی که از  آالت و تجهیزات در شرکتدر نتیجه، رقم ماشین. دگرد می ايناموفق سرمایه

هاي  هایی که از روش تالش نمایند در مقایسه با شرکتروش بهاي کامل استفاده می

ي در آن تر رو، استهالك بیشاز این. تر است کنند، بیشموفقیت آمیز استفاده می

  . دگرد می ها شناسایی شرکت

المللی فعال در حوزه منابع طبیعی از روش هاي بین البته بسیاري از شرکت

نمایند، زیرا در صورت استفاده از روش بهاي کامل، آمیز استفاده میهاي موفقیت تالش

 آالت و تجهیزات باالتر است امااگرچه میزان سود عملیاتی، سود خالص و رقم ماشین

تر خواهد بود که باعث کاهش سود  ها بیش هاي ناشی از کاهش ارزش داراییهزینه

به این ترتیب، استفاده از روش . دگرد می هاي آتی عملیاتی و نیز سودخالص در سال

. ده مبدل خواهد نمودبهاي کامل، یک شرکت را از حالت سودآور به حالت زیان
  

 

1- Full Cost Accounting 
2- Successful Efforts Accounting 
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نیز استفاده از روش بهاي ) IFRS 6(اري المللی حسابددهاي بینچنین، استاندار هم

ویژه هاي نفت و گاز، به رو، بسیاري از شرکتاز این. کامل را محدود نموده است

هاي بزرگ فعال در این حوزه، تمایلی براي استفاده از روش بهاي کامل نشان  شرکت

هاي هایی که قیمت کاالها نوسان زیادي دارد و هزینهدهند؛ مخصوصاً در زمان نمی

ي دو روش حسابداري بهاي کامل و ها تفاوتسایر . دباش می کاهش ارزش زیادي محتمل

  . است) 2(آمیز به شرح جدول هاي موفقیت حسابداري تالش

  
  آمیزهاي موفقیت ي دو روش حسابداري بهاي کامل و حسابداري تالشها تفاوت - 2جدول 

  موضوع  آمیزهاي موفقیت تالش  بهاي کامل

  تحصیل و تملک دارایی  ايسرمایه  ايسرمایه

اکتشاف ناموفق   هزینه دوره ايسرمایه

  )هاي خشک چاه(

  اکتشاف موفق ايسرمایه ايسرمایه

  توسعه ايسرمایه  ايسرمایه

  تولید هزینه دوره  هزینه دوره

  هاي عملیاتیهزینه هزینه دوره  هزینه دوره

  مرکز هزینه  واحدیک چاه یا میدان نفتی و گازي   کل ناحیه یا شرکت

  کنندگاناستفاده  هاي بزرگ شرکت  هاي کوچک یا تازه تأسیس شرکت

آزمون کاهش ارزش   . معمول نیست  . مکرر و معمول است

  دارایی

  

الزم به ذکراست تاکنون در کشور ایران استاندارد حسابداري خاصی درخصوص 

. تدوین نشده استهاي نفت و گاز  نحوه حسابداري مخارج عملیات پیمانکاري شرکت

و نیز استاندارد  6المللی حسابداري شماره این در حالی است که استاندارد بین

کشور ایاالت متحده، رهنمودهاي الزم را درخصوص نحوه  19حسابداري شماره 

  . اندقراردادها ارائه نموده گونه اینحسابداري مخارج 

  

  لمتقابها در قراردادهاي بیعبندي هزینهطبقه - 3-4
هاي مالی تعریف و متقابل، با توجه به شرایط قرارداد، دورهدر قراردادهاي بیع

هاي مالی و سپس با توجه به دوره شود می صي حسابداري مربوطه مشخها روش

بندي در این طبقه). 1387زهدي، (بندي نمود هاي قراردادي را طبقهتوان هزینه می

  . رسیم شده استبه صورت خالصه ت) 5(شکل 
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  هاي حسابداريهاي قراردادي با توجه به دورهبندي هزینهطبقه -5شکل              

 )هاي بلندمدتحسابداري پیمان(دوره اجرایی قراداد 

  :قرارداد تاریخ خاتمه

شود به زمانی اطالق می

که قرارداد تکمیل و 

طور اقساط نیز بهبازپرداخت 

 .کامل انجام پذیرفته باشد

شروع و  تاریخ تحویل

  :پرداختبازدوره 

شود که به زمانی اطالق می

طبق قرارداد تولید اولیه به 

وقوع پیوسته و پروژه به 

 .شودکارفرما تحویل داده می

  :تاریخ رسیدن به تولید زود هنگام
به شود که قبل از دسترسی به زمانی اطالق می

شده در قرارداد، به تولید اولیه یا اهداف تعریف

واسطه عملیات ارزیابی و قسمتی از عملیات 

ها و تأسیسات اي، تولید از تعدادي از چاهتوسعه

- اولیه قبل از تکمیل پروژه در یک سطح پیش

بینی و توافق شده در طرح جامع توسعه آغاز 

روز کار  28روز از  21گردیده و حداقل 

 .ادامه یافته و مورد تأیید کارفرما باشدپیوسته 

  :مؤثر شدن قرارداد تاریخ
االجرا شدن یا تاریخ به تاریخ الزم

 .شودانعقاد قرارداد اطالق می

حسابداري (دوره بازیافت قرارداد 

دوره بازیافت دوره بازیافت 

که  ،قراردادي در دوره اجراهاي هزینه

  :عبارتند از ،گذاري پیمانکار استدوره سرمایه

  ايمخارج سرمایه -1

به استثناي مالیات بر  ايمخارج غیر سرمایه -2

اقساط بازیافتی و پرداختی که از زمان وقوع تولید 

  .شودزودهنگام یا اولیه و تحصیل درآمد محقق می

یا بر مانده  که بر سر جمع هاي بانکیهزینه -3

طور کلی هاي مفتوحه حسب قرارداد یا بهحساب

  .گرددطلب پیمانکار محاسبه و اعمال می

 

 موقت هاي مرتبط به دوره بازیافتهزینه
شوند، در واقع نامیده می هاي عملیاتیهزینهکه 

رود شمار میگذاري پیمانکار بهقسمتی از سرمایه

بدون تعلق (طور خالص صورت جاري و بهکه به

الزحمه و بهره در صورت پرداخت گرفتن حق

هاي هزینه. شودپرداخت می) ظرف سه ماه

هاي تولید محصول، هزینه عملیاتی شامل هزینه

عملیات تولید و قطعات یدکی است که ساختار و 

مراکز هزینه قابل تعریفی بوده و مستلزم استفاده از 

  .دباش می حسابداري تولیداصول متداول در 

 

  قطعی هاي دوره بازیافتهزینه
مدت سه ها به شکل تأمین مالی کوتاهاین هزینه

ماهه براي خریدهاي عملیاتی یا حقوق و دستمزد 

پرسنل خارجی در قالب قرارداد همکاري فنی 

چنانچه در تاریخ مقرر، پروژه . شوندپرداخت می

به کارفرما تحویل نشود پیمانکار اقدام به ایجاد 

- بینی نشده میهاي عملیاتی پیشهزینه سرفصل

یکی از مطالبات قراردادي در این مرحله  .نماید

باشد که بعد از تحویل پروژه بر  الزحمه میحق

صورت اقساط هاي واصله بهاساس صورتحساب

شود و مبناي تعیین و پرداخت ماهانه پرداخت می

 .آن بستگی به توافق طرفین طبق قرارداد دارد
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  متقابل و قوانین و مقررات مالیاتیقراردادهاي بیع -5

طوري که از عنوان این مقاله پیداست هدف اصلی تحقیق حاضر ضمن تبیین  همان

ي مالیاتی چنین ها چالشهاي مختلف، بررسی متقابل از جنبهقراردادهاي بیع 

قراردادهایی و در نهایت ارائه راهکاري براي سازمان امور مالیاتی به منظور اخذ مالیات 

از این رو . ها با رعایت قوانین و مقررات مالیاتی موضوعه است فعالیت گونه اینمنصفانه از 

 ستانی از قراردادهاي بیعیت موجود نظام مالیاتالزم است در این بخش در ابتدا به وضع

اجراي قانون مالیات بر  1387که از نیمه دوم سال  جایی اما از آن. متقابل اشاره گردد

ارزش افزوده نیز براي اشخاص حقوقی الزامی شده است در این بخش، نحوه 

مالیات بر (ي مستقیم ها متقابل از دو جنبه قانون مالیات ستانی از قراردادهاي بیع مالیات

افزون بر این، به . گیردو قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد بررسی قرار می) عملکرد

هاي ایرانی و خارجی انجام شده  که چنین قراردادهایی تاکنون به وسیله شرکت دلیل این

  .شود می ستانی از اشخاص حقوقی ایرانی و خارجی به تفکیک ارائهاست، وضعیت مالیات

  

  هاي مستقیم  قانون مالیات - 5- 1

گذاران خارجی معموالً از طوري که قبالً اشاره شد در راستاي جذب سرمایه همان

آید، اما متقابل دعوت به عمل میهاي خارجی براي انجام قراردادهاي موضوع بیع شرکت

هاي اقتصادي با توجه به شرایط سیاسی خاص حاکم بر ایران به دلیل اعمال تحریم

هاي داخلی نیز در زمینه نفت و گاز اقدام به انعقاد  مختلف، تاکنون برخی شرکت

از این رو، در این قسمت به نحوه اخذ مالیات از عملکرد . اندقراردادهاي مذکور نموده

- هاي موضوع قراردادهاي بیع پیمانکاران ایرانی و خارجی که به فعالیت) سود شرکت(

  . دگرد می هنمایند، اشارمتقابل اقدام می

  

  اشخاص حقوقی ایرانی -1-5- 1

ها و درآمد ناشی  هاي مستقیم، جمع درآمد شرکت قانون مالیات 105به استناد ماده 

از  انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج  هاي  از فعالیت

کسر  غیرمعاف و هاي حاصل از منابع  شود، پس از وضع زیان ایران تحصیل می

 اي مقررات این قانون داراي نرخ جداگانه هاي مقرر به استثناي مواردي که طبق  معافیت
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چنین بر  هم. خواهند بود%) 25(به نرخ بیست و پنج درصد  د، مشمول مالیات باش می

به (اشخاص حقوقی  م، درآمد مشمول مالیات در مورد . م. ق 106اساس مفاد ماده 

براي تشخیص آن مقرر  مقررات این قانون نحوة دیگري  استثناي درآمدهایی که طبق

)  الف(و بند ) 94(از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات مادة )  شده است

الرأس  طور علی این قانون، به) 97(این قانون و در موارد ذکر شده در مادة ) 95(مادة 

مالیات اشخاص حقوقی  بنابراین به طور خالصه، درآمد مشمول. گردد تشخیص می

نمایند از طریق متقابل فعالیت میایرانی که در زمینه عملیات موضوع قراردادهاي بیع

  . است% 25ها  رسیدگی به دفاتر تعیین شده و نرخ مالیات بر درآمد آن

که مکانیزم تشخیص مالیات این اشخاص مشابه سایر اشخاص حقوقی  به دلیل آن

، لذا سایر موضوعات مالیاتی )وه تعیین درآمد مشمول مالیاتبه استثناي نح(ایرانی است 

ي ها چالشکه  ضمن این. گیردو نیز تکالیف قانونی این اشخاص مورد بحث قرار نمی

اشخاص همانند اشخاص حقوقی خارجی بوده که  گونه اینتعیین درآمد مشمول مالیات 

  . در ادامه به تفصیل بررسی شده است

  

  خارجیاشخاص حقوقی  - 2-1-5

و اصالحات بعدي آن  1366هاي مستقیم مصوب اسفندماه سال  در قانون مالیات

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی خارجی همانند ) 27/11/1380اصالحات مصوب (

بوده، لیکن نحوه % 25قانون مذکور  105ماده  2اشخاص حقوقی داخلی، طبق تبصره 

ات مقیم خارج از ایران مؤسس رجی وتعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خا

بر اساس . از اشخاص حقوقی ایرانی تفکیک شده است) من جمله پیمانکاران خارجی(

قانون مذکور، اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به سه  107ماده 

  :ها به شرح زیر تعیین شده است بخش تقسیم و درآمد مشمول مالیات هر کدام از آن

  شخاص موضوع بند الفا - 1

، تأسیسات  در مورد پیمانکاري در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی

فنی و تأسیساتی شامل تهیه و نصب موارد مذکور، و نیز حمل و نقل و عملیات تهیۀ 

، دادن  ، نظارت و محاسبات فنی کشی، نقشه برداري، نقشه ها و تأسیساتطرح ساختمان
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موارد، درآمد   سایر خدمات در تمام ، انتقال دانش فنی و ي فنیها مکک تعلیمات و 

  . دگرد می محاسبه  کل دریافتی ساالنه%) 12(مشمول مالیات به مأخذ دوازده درصد 

  اشخاص موضوع بند ب -2

که   هاي سینمایی بابت واگذاري امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاري فیلم

شود، درآمد مشمول مالیات  ها می نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آن به عنوان بها یا حق

وجوهی که ظرف یک سال  مجموع %) 40(تا چهل درصد %) 20(بیست درصد  به مأخذ

هریک از  مشمول مالیات  ضریب تعیین درآمد . دباش می گردد، ها  می عاید آن مالیاتی 

ور اقتصادي و دارایی و تصویب هیأت موارد مذکور در این بند بنا به پیشنهاد وزارت ام

  . شود وزیران تعیین می

  اشخاص موضوع بند ج -3

اشخاص حقوقی و مؤسسات  هایی که  برداري از سرمایه و سایر فعالیتدر مورد بهره

ها در ایران انجام  ، کارگزار و امثال آن ، نماینده شعبه مزبور به وسیلۀ نمایندگی از قبیل 

  . دگرد می تعیین  این قانون) 106(مقررات مادة  ل مالیات طبق دهند، درآمد مشمو می

درآمد مشمول مالیات عملیات پیمانکاري اشخاص حقوقی خارجی  -2-1-5- 1

  متقابلموضوع قراردادهاي بیع

مادة )  الف(موضوع بند  هاي فعالیت ، درآمد مشمول مالیات107ماده  5طبق تبصرة 

و به بعد منعقد   1382ها از ابتداي سال  کاري آناین قانون که قرارداد پیمان) 107(

حکم این تبصره . گردد تشخیص می این قانون ) 106(مقررات مادة  گردد، طبق می

ها قبل از  قراردادهاي پیمانکاري که تاریخ انعقاد آن هاي موضوع  نسبت به ادامۀ فعالیت

  . ، جاري نخواهد بود است بوده  1382سال 

هاي پیمانکاري موضوع بند الف  متقابل از نوع فعالیتقراردادهاي بیعکه  به دلیل آن

م آن است که براي قراردادهاي بیع . م. ق 106د، مفهوم ماده باش می م. م. ق 107ماده 

ند محاسبه درآمد مشمول مالیات گرد می منعقد 1382متقابلی که پس از ابتداي سال 

و نه معادل دوازده درصد کل دریافتی (بوده مودي بر اساس دفاتر و اسناد و مدارك آن 

ها، احکام اصول و استانداردهاي حسابداري و  که الزم است در تهیه و تنظیم آن)  ساالنه

چنین در محاسبه درآمد مشمول  هم. نیز قوانین و مقررات مالیاتی رعایت شده باشد

  :مالیات چنین اشخاصی باید مالحظاتی به شرح زیر رعایت گردد
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)  الف(م، در مورد عملیات پیمانکاري موضوع بند . م. ق 107ماده  2بصرة طبق ت - 

دولتی یا  هاي  ها، مؤسسات و شرکت ماده در صورتی که کارفرما، وزارتخانه این

خرید داخلی یا خارجی  باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق ها شهرداري

که در قرارداد یا  ر آنرسد، مشروط ب به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می

لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر  اصالحات و الحاقات بعدي آن مبالغ 

  . قرارداد درج شده باشد، از پرداخت مالیات معاف خواهد بود اقالم 

م، درمواردي که پیمانکاران خارجی تمام . م. ق 107ماده  4بر اساس حکم تبصرة  - 

این ماده را به پیمانکاران دست دوم )  الف(د قسمتی از پیمانکاري موضوع بن یا 

اشخاص حقوقی ایرانی واگذار کنند، معادل آن مبلغ از لوازم و تجهیزات مذکور در  

گردد، از دریافتی  خریداري می قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم 

  . بر درآمد معاف خواهد بود پیمانکار دست اول از پرداخت مالیات 

حقوقی  ، در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص 105ماده  3ا تبصره مطابق ب - 

است، با رعایت مقررات   هایی که قبالً پرداخت شده ، مالیات اعم از ایرانی یا خارجی

مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل 

  . استرداد است

اشخاص حقوقی خارجی موضوع قراردادهاي 1برخی تکالیف قانونی -2-2-1-5

 متقابلبیع

همانند اشخاص حقوقی ایرانی، پیمانکاران خارجی نیز مکلف به رعایت قوانین و 

  : شود  می ها اشاره مقررات خاصی هستند که در این قسمت به برخی از آن

، در مواردي که تمام یا قسمتی از عملیات پیمانکاري 107ماده  1طبق تبصرة  - 

گردد،  پیمانکار ایرانی واگذار می به اشخاص حقوقی  107ماده )  الف(وع بند موض 
  

 

ایـن مـاده   )  الـف (وجـوه مـذکور در بنـد     کننـدگان  م پرداخـت .م.ق 107ماده » ب«به استناد قسمت اخیر بند  -1

اند کسـر و   کرده متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت  اند در هر پرداخت، مالیات مکلف

کننـدگان  در غیر ایـن صـورت، دریافـت   . خود پرداخت کنند امور مالیاتی محل اقامت  ظرف مدت ده روز به ادارة

بخشنامه مالیـاتی   13همچنین، بر اساس بند . متضامناً مشمول پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود

اشخاص حقـوقی خـارجی و مؤسسـات     پیمانکاري قراردادهاي 18/07/1385مورخ  28345/2401/232شماره 

به بعد منعقـد شـده باشـند و داراي      1/1/82که از تاریخ . م.م.ق 107مقیم خارج از ایران موضوع بند الف ماده 

  .خواهند بود. م.م.ق 104درصد مالیات تکلیفی موضوع ماده  5شعبه یا نمایندگی در ایران نباشند، مشمول کسر 
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وجه باید از هر پرداخت به پیمانکاران ایرانی دو و نیم درصد  کنندةپرداخت

ها کسر و ظرف سی روز از  الحساب آنمالیات علی به عنوان %) 5/2(

لیاتی کشور واریز حساب تعیین شده از طرف سازمان امور ما پرداخت به   تاریخ 

  . کند

اند اظهارنامه، ترازنامه و م اشخاص حقوقی مکلف. م. ق 110به استناد ماده  - 

حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارك خود را حداکثر تا چهار ماه 

حقوقی  مالیاتی به ادارة امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص  پس از سال 

محل تسلیم . مالیات متعلق را پرداخت نمایند م و در آن واقع است، تسلی

از  مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج  اظهارنامه و پرداخت 

  . باشند، شهر تهران است که در ایران داراي اقامتگاه یا نمایندگی نمی  ایران

کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص  م پرداخت. م. ق 86بر اساس ماده  - 

قانون محاسبه و کسر و  این ) 85(اند مالیات متعلق را طبق مقررات مادة آن مکلف

کنندگان حقوق  متضمن نام و نشانی دریافت فهرستی  ظرف سی روز ضمن تسلیم 

هاي بعد فقط تغییرات را  و میزان آن به ادارة امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه

  . دهند  صورت

  

عیین درآمد مشمول مالیات اشخاص ایرانی و ي اساسی تها چالش -3-1-5

 متقابلخارجی موضوع قراردادهاي بیع

طوري که قبالً اشاره گردید درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ایرانی و  همان

م که قرارداد پیمانکاري . م. ق 107نیز اشخاص حقوقی خارجی موضوع بند الف ماده 

م از طریق . م. ق 106طبق ماده شود،  می به بعد منعقد 1382ها از ابتداي سال  آن

بدین مفهوم که این اشخاص مکلفند بر اساس . دگرد می رسیدگی به دفاتر تشخیص

اصول و استانداردهاي حسابداري و نیز قوانین و مقررات مالیاتی، دفاتر و اسناد و مدارك 

  . الزم براي تعیین درآمد مشمول مالیات را نگهداري نمایند

چنین پیشتر این موضوع مورد تأیید قرار گرفت که به دلیل نبود استاندارد  هم

حسابداري خاص براي عملیات پیمانکاري در زمینه استخراج نفت و گاز در ایران 

- و نیز با توجه به ماهیت عملیات موضوع قراردادهاي بیع) FAS 19و  IFRS 6همانند (
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ایران، اشخاص حقوقی که در کشور ایران در  3استاندارد شماره  5متقابل و تصریح بند 

نمایند، صرفاً مشمول متقابل میزمینه استخراج نفت و گاز اقدام به عقد قراردادهاي بیع

این استاندارد  19طبق بند . ندگرد می ایران 9رعایت مفاد استاندارد حسابداري شماره 

همان سود پیمان یا (تنها روش درصد تکمیل پیمان براي شناسایی ماحصل پیمان 

؛ این در حالی است که شواهد تجربی و 1مورد پذیرش قرار گرفته است) بلندمدت

هاي عملی به کار گرفته شده توسط برخی  مالیاتی حاکی از آن است که به دالیل  رویه

متقابل از روش کار تکمیل شده توان در شناسایی سود قراردادهاي از نوع بیع زیر می

  :استفاده نمود

ایران، استفاده از روش درصد تکمیل  9استاندارد حسابداري شماره  19بند  طبق - 

کل درآمد پیمان پس از (پذیر است که بتوان ماحصل پیمان پیمان زمانی امکان

این در حالی است که با . اي اتکاپذیر برآورد نمودرا به گونه) کسر کل مخارج آن

ست پیمانکار در نهایت نفت یا متقابل، ممکن اتوجه به ماهیت قراردادهاي بیع

از دید . گازي را استخراج نکرده و بنابراین از بابت آن درآمدي نیز کسب ننماید

ترین حالت براي محاسبه سود حاصل از اجراي پیمان، بینانهاین گروه، در خوش

بدین ترتیب که معادل مخارجی که در طی . باید از روش سود صفر استفاده نمود

د، درآمد شناسایی شده تا میزان سود یا زیان گرد می محققیک دوره مالی 

  ). ایران 9استاندارد شماره  21موضوع بند (پیمانکار معادل صفر محاسبه گردد 

، در طول دوره مالی 9هاي بلندمدت موضوع استاندارد شماره در ارتباط با پیمان - 

تا درصورت تأیید  کند هایی را تهیه و به کارفرما ارسال میپیمانکار صورت وضعیت

بدین ترتیب به منظور شناسایی درآمد، در . کارفرما، مبالغی به وي پرداخت گردد

طول دوره مالی نیز شواهد محکمی درخصوص قابل بازیافت بودن مخارج انجام 

متقابل، صورت این در حالی است که در قراردادهاي بیع. شود می شده کسب

  

 

درخصوص چگونگی اجراي ماده ، 27/02/1393 مورخ 23/93/200الزم به ذکر است به استناد بخشنامه شماره  -1

د ارسـال    در راسـتاي یکسـان  و  هـاي پیمانکـاري  ي مستقیم براي فعالیـت ها مالیاتمکرر قانون  169 سـازي روـن

 مؤدیان مالیـاتی کـه بـراي شناسـایی درآمـد از روش درصـد پیشــرفت کـار اسـتفاده          ،اطالعات معامالت فصلی

صرفاً در خصوص ارسال فهرست معامالت فصلی بر مبناي مبلغ صورت وضعیت تأیید شـده   توانندمی نمایند، می

  .توسط کارفرما و با توجه به تاریخ تأیید صورت وضعیت مذکور اقدام نمایند
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که  شود  می ر تنها به این دلیل تهیههاي تهیه شده از سوي پیمانکاوضعیت

کارفرما طبق مفاد قرارداد منعقده، در جریان صحت مخارج انجام شده توسط 

ها  آن) به شرط استخراج نفت یا گاز(پیمانکار قرار گیرد تا در تحویل نهایی پروژه 

  . را لحاظ نماید

تی کشور هاي متناقض مذکور سبب شده است در سازمان امور مالیاوجود دیدگاه

پیمانکاران از روش  گونه ایناي از  مالیاتی براي تشخیص درآمد مشمول مالیات عده

این همان . اي دیگر از روش کار تکمیل شده استفاده نماینددرصد تکمیل پیمان و عده

چالشی است که در حال حاضر  مالیاتی به دلیل عدم وجود وحدت رویه با آن مواجه 

  . هستند

  

  مالیات بر ارزش افزودهقانون  -2-5

ي ها چالشمتقابل، در ارتباط با شیوه اخد مالیات بر ارزش افزوده از قراردادهاي بیع 

به طوري که اگر بتوان . هاي مستقیم است موجود تا حدود زیادي همانند قانون مالیات

 راهکار مشخصی را در ارتباط با نحوه اخذ مالیات عملکرد از قراردادهاي مذکور ارائه

راهکار مذکور تا حدود زیادي چالش مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده را نیز گاه  آن نمود،

  . برطرف خواهد نمود

، تاریخ 1قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مورد ارائه خدمات 11به استناد مفاد ماده 

ك اخذ ، مالتاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت، هر کدام که مقدم باشدتعلق مالیات 

بخشنامه مالیاتی شماره  13این موضوع طبق بند . گیردمالیات بر ارزش افزوده قرار می

به صورت خاص درمورد عملیات پیمانکاري مورد تأکید  12/11/1388مورخ  28004

اریخ تعلق مالیات و عوارض در مورد بر اساس احکام مقررات این بند، ت. قرار گرفته است

هاي پیمانکاري نیز تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت  الیتارائه خدمات در قالب فع

پیـمـانـکاران مـکـلفـند مالیات و . هر کدام که مقدم باشد، حسب مورد خواهد بود

هاي صادره درج و از  عوارض متعلقه را در تاریخ تعلق شناسایی و در صورتحساب

  

 

 ي پیمانکـاري از نـوع  هـا  فعالیـت ، 12/11/1388مـورخ   28004بخشـنامه مالیـاتی شـماره     14به استناد بند  - 1

  . تلقی شده استي خدماتی ها فعالیت
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که در عملیات پیمانکاري،  واضح است. دمطالبه و وصول نماین )کارفرمایان( خریداران

از این رو، . تاریخ ارائه خدمت مقدم بر تاریخ ارائه صورتحساب به کارفرمایان است

ایران  9پیمانکاران مکلفند درآمد خود را با رعایت الزامات استاندارد حسابداري شماره 

اسب ، شناسایی و در هر دوره مالی متن)یعنی تنها استفاده از روش درصد تکمیل پیمان(

با آن، مالیات بر ارزش افزوده را از کارفرمایان مطالبه و به حساب سازمان امور مالیاتی 

  . کشور واریز نمایند

هاي به کارگرفته شده توسط  مالیاتی بیانگر آن است که ظاهراً اما نتایج رویه

هاي  متقابل با ماهیت فعالیتماهیت عملیات پیمانکاري موضوع قراردادهاي بیع

ها نظام مالیات بر  به این دلیل که از نظر آن. کاران عادي تاحدودي متفاوت استپیمان

د که بر اساس باش می ارزش افزوده مورد استفاده در ایران، از نوع مدل مبتنی بر مقصد

آن این مالیات از هر فعال اقتصادي به فعال دیگر در طول زنجیره واردات، تولید و توزیع 

. 1کننده نهایی منتقل و توسط وي پرداخت گرددنهایت به مصرفیابد تا در انتقال می

بدین مفهوم که مالیات بر ارزش افزوده، در نهایت باید از سوي کارفرما پرداخت شود و 

پیمانکار در این میان به عنوان یک حلقه واسط عمل نموده تا مالیات موردنظر به 

لی است که به دلیل ماهیت خاص این در حا. سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت گردد

متقابل، این امکان وجود دارد که به دلیل عدم استخراج نفت و گاز و یا قراردادهاي بیع

گونه درآمدي را شناسایی  به سبب دستیابی به محصول غیرتجاري عمالً پیمانکار هیچ

ض بدین مفهوم که با فر. ننموده و در این میان، تنها مخارجی را متحمل شده باشد

استفاده از روش درصد تکمیل پیمان، در طول اجراي قرارداد، پیمانکار مبالغی را به 

نماید اما ممکن است هیچ وقت مبلغی را از عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می

کارفرما دریافت ننموده و بدین ترتیب عمالً پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بر دوش 

این موضوع، مغایر با مبانی مدل مورد پذیرش کشور ایران  گردد کهپیمانکار منتقل 

متقابل از روش افراد بهتر است در قراردادهاي بیع گونه ایناز این رو، از نظر . است

  . استفاده شود) پیمان(تکمیل کار 

  

 

  .3: ، ص1387کشور، آبان ماه  ، سازمان امور مالیاتی»راهنماي مودیان مالیات بر ارزش افزوده«رجوع شود به؛  - 1
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  گیري و پیشنهادهانتیجه - 6

از  گذاران خارجیهاي اخیر، نیاز به تخصص فنی و منابع مالی سرمایهدر دهه

هاي ناشی از قانون اساسی و سایر قوانین مربوطه از سویی دیگر  سو و محدودیت یک

گذار خارجی در صنعت هاي اصلی براي جذب سرمایهسبب گردید تا یکی از شیوه

از این رو، . متقابل باشدهاي قراردادهاي بیع بر نفت و گاز ایران، استفاده از ظرفیتسرمایه

انگیز در میان مأموران گذاران خارجی به موضوعی چالش برایهنحوه اخذ مالیات از سرم

چالشی که با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و اجرایی شدن . مالیاتی تبدیل شد

  . تري بافت نمود بیش 1387آن از نیمه دوم سال 

ي درصد پیشرفت پیمان و روش ها روشاین چالش عمدتاً مرتبط با اعمال یکی از 

منظور شناسایی و ثبت سود و زیان پیمانکارانی است که در ایران به ل شده بهکار تکمی

. نمایندمتقابل در حوزه نفت و گاز اقدام میعملیات پیمانکاري موضوع قراردادهاي بیع

تر اشاره شد چنین چالشی براي عملیات پیمانکاري عادي که در طور که پیش همان

اي بخشی از خدمات انجام شده در طول اجراي اجراي آن در هر دوره مالی، مابه از

تنها استفاده از روش (کند  د، مصداق پیدا نمیگرد می قرارداد از سوي پیمانکار وصول

متقابل، انتخاب از میان اما به دلیل ماهیت خاص قراردادهاي بیع). درصد پیشرفت پیمان

زمان امور مالیاتی کشور ها براي سا ي مذکور یا به کارگیري ترکیبی از آنها روشیکی از 

  . شود می به یک مسئله بسیار مهم تبدیل

توان رویکردهایی به شرح  منظور حل مسئله مطرح در این مقاله میطور کلی، بهبه

  :زیر به سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد نمود

درصورتی که مبناي استدالل سازمان امور  :رویکرد رجحان شکل بر محتوا - الف

براي شناسایی سود و زیان پیمانکاران صرفاً اصول و استانداردهاي حسابداري  مالیاتی

باشد، ) بدون توجه به شرایط سیاسی و اقتصادي(حاکم بر اشخاص حقوقی در ایران 

  . بایست تنها از روش درصد پیشرفت پیمان استفاده نمودگاه براي شناسایی سود می آن

پیمان بر این باورند که ماهیت قرارادهاي منتقدان استفاده از روش درصد پیشرفت 

هاي حفر شده به عبارت دیگر، ممکن است چاهبه. متقابل توأم با عدم اطمینان استبیع

و یا مقدار نفت و گاز استخراج ) هاي خشکپدیده چاه(منابع زیرزمینی نفت و گاز نرسد 

ایطی، به استناد بند توان گفت که در چنین شر ها می در پاسخ به آن. شده تجاري نباشد
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توان به دلیل قابل برآورد نبودن ماحصل  ایران، می 9استاندارد حسابداري شماره  21

یعنی شناسایی درآمد در هر دوره مالی به میزان مخارج (پیمان از روش سود صفر 

برداري از به این ترتیب، عمالً  قبل از آغاز بهره. استفاده نمود) یافته در آن دورهتحقق

  .   گونه مالیاتی از سوي پیمانکار به سازمان امور مالیاتی پرداخت نخواهد شد وژه، هیچپر

منظور در رویکرد رجحان محتوا بر شکل به :رویکرد رجحان محتوا بر شکل - ب

بر ي درصد پیشرفت پیمان و روش کار تکمیل شده، عالوهها روشانتخاب از بین یکی از 

مبناي  تواند می سیاسی و اقتصادي حاکم بر کشور نیزاستانداردهاي حسابداري، وضعیت 

گذار خارجی به که تشویق و جذب سرمایه جایی از آن. گیري قرار گیردقضاوت و تصمیم

 گونه اینهاي اقتصادي و نیز استفاده از تخصص فنی و منابع مالی دلیل اعمال تحریم

توان  گیرد، میست قرار میگذاران در توسعه میادین نفتی و گازي در اولویت نخسرمایه

  :ي مذکور را مورد استفاده قرار دادها روشدر شرایط زیر یکی از 

اي باشد که نسبت به استخراج گونهمتقابل بهنوع قرارداد بیع که صورتیدر -1

مانند (وجود داشته باشد % 100محصول و نیز استحصال تجاري آن اطمینان 

توان از روش  ، می)یا میادین قبالً توسعه یافته قراردادهاي توسعه براي میادین بکر و

. پیمانکاران استفاده نمود گونه ایندرصد پیشرفت پیمان براي شناسایی سود و زیان 

- متقابل را بهتوان قراردادهاي بیع البته، به منظور تشویق و جذب پیمانکاران مذکور می

عهده کارفرما باشد؛ هر  اي منعقد نمود که مسئولیت پرداخت هرگونه مالیات برگونه

به . شود می چند که از نظر قوانین و مقررات مالیاتی، پیمانکار مؤدي مالیاتی محسوب

 . این ترتیب، هرگونه ریسک ناشی از عدم پرداخت مالیات به کارفرما انتقال خواهد یافت

. دباش می در سایر موارد مبناي شناسایی سود و زیان، روش کار تکمیل شده -2

ایران پدیرفته شده نیست اما با در  9این روش طبق استاندارد حسابداري شماره  هرچند

فراتر از استانداردهاي  تواند می نظر گرفتن سایر مالحظات، سازمان امور مالیاتی

گفتنی است که در متن . حسابداري عمل نموده و مالیات حقه دولت را وصول نماید

ر مقدم بودن رعایت قوانین و مقررات نسبت به استانداردهاي حسابداري ایران، بارها ب

  . احکام استانداردهاي حسابداري تأکید شده است

متقابل، متناسب با منظور اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده بر قراردادهاي بیعبه

متقابل به الذکر، نحوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده از قراردادهاي بیعرویکردهاي فوق
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متقابل قرار خواهد داشت که مبناي شناسایی سود و زیان قراردادهاي بیعروشی بستگی 

  . گیردمی

) یا همان سود پیمان(ایران، ماحصل پیمان  9طبق استاندارد حسابداري شماره 

براي یک دوره مشخص، به روش درصد پیشرفت پیمان تعیین شده و سپس با مخارج 

ها  هایت درآمد پیمان شناسایی و در حسابد تا در نگرد می یافته در آن دوره جمعتحقق

نحوه شناسایی مخارج پیمان  FAS 19و  IFRS 6در این میان، طبق . منظور شود

آمیز هاي موفقیت ي تالشها روشبه یکی از ) ویژه مخارج مرتبط با اکتشاف و ارزیابی به(

ز مورد آمیهاي موفقیت گیرد که در هر دو رهنمود، روش تالشو بهاي کامل صورت می

این در حالی است که در کشور ایران، استاندارد حسابداري . پذیرش قرار گرفته است

متقابل در حوزه نفت و خاصی درخصوص نحوه شناسایی مخارج موضوع قراردادهاي بیع

هرچند طبق بخشنامه شماره . تدوین نشده است) FAS 19و  IFRS 6مشابه (گاز 

 148و  147ز شرایط مواد ئهاي حاك هزینهاستهال، 22/04/1393مورخ  49/93/200

از سوي مجریان ایرانی طرح  متقابلبیعهاي مستقیم که در قراردادهاي  قانون مالیات

به نسبت درآمد هر سال و ند، گرد اي ثبت میهاي پروژه یا دارایی سرمایهعنوان هزینه به

پذیرفته قبول مالیاتی هاي قابل عنوان هزینهبرداري، بهیا به نسبت سنوات دوره بهره

اي شده سرمایه تواند می که چه مخارجی اما در بخشنامه مزبور درخصوص این. شوندمی

رسد سازمان امور مالیاتی بنابراین، به نظر می. و مستهلک شود، حکمی صادر نشده است

و  IFRS 6هاي استانداردهاي براي تکمیل بخشنامه مذکور از قابلیت تواند می کشور

FAS 19  آمیز و یا بهاي کامل هاي موفقیت ي تالشها روشمبنی بر اتخاذ یکی از

  . استفاده نماید

به منظور تسهیل در نحوه  شود  می در نهایت به سازمان حسابرسی پیشنهاد

حسابداري منابع نفت و گاز و نیز کمک به سازمان امور مالیاتی کشور در راستاي 

، تدوین و FAS19و  IFRS 6هاي حسابداري مشابه هاي استاندارد گیري از ظرفیت بهره

را در اولویت خود » ي صنایع استخراجیحسابداراستاندارد «نویس تصویب نهایی پیش

  .  قرار دهد
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