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چکیده

، 44هاي ناشی از اصول از یک سو و نیز محدودیتان خارجیگذاراستفاده از تخصص و منابع مالی سرمایهتمایل به 
هاي یکی از شیوههاي اخیر، از سوي دیگر، سبب گردید تا در دههقانون اساسی و سایر قوانین مربوطه81و 80، 45

بل متقاهاي قراردادهاي بیع، استفاده از ظرفیتایراننفت و گازگذاران خارجی در صنعتي جذب سرمایهاصلی برا
چنین و مالیات بر ارزش افزوده از عملکرد گذاران خارجی به ایران، نحوه اخذ مالیاتد سرمایهوبا ور.باشد

، به یک سودبراي شناسایی هاي درصد پیشرفت پیمان و یا کار تکمیل شدهیکی از روشاتخاذتوجه به با پیمانکارانی 
موران أبه دلیل عدم وجود وحدت رویه در میان مگردید. موران مالیاتی تبدیلأانگیز در میان مموضوع چالش بر

هاي پژوهش اي است. یافتههدف پژوهش حاضر بررسی مسئله مزبور با استفاده از روش مطالعات کتابخانهمالیاتی، 
قراردادهاي (ماهیت) و محتواي حاکمهاي تواند حسب سیاستسازمان امور مالیاتی کشور میحاکی از آن است که

رجحان شکل بر محتوا) و یا روش درصد پیشرفت پیمان و روشرویکرد از روش درصد پیشرفت پیمان (،تقابلمبیع
بر این با توجه به روشی که رجحان محتوا بر شکل) استفاده نماید. افزونرویکرد به صورت همزمان (شدهتکمیل کار

بر ارزش افزوده نیز محاسبه و از این پیمانکاران گیرد، مالیات وصول مالیات بر عملکرد مورد پذیرش قرار میبراي
مطالبه و وصول گردد.  

شده وروش کار تکمیل،متقابلقراردادهاي بیع،مالیات بر ارزش افزوده،مالیات بر عملکرد:هاي کلیديواژه
نفت و گاز.،هاي بلندمدتحسابداري پیماندرصد پیشرفت کار،
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مقدمه-1

برداري بهینه از منابع فراوان نفت و گاز از اهمیت تصاد کشور ایران به درآمدهاي نفتی، بهرهبا توجه به وابستگی اق
هاي اجرایی سد راه توسعه صنعت نفت و گاز گردد. در حال حاضر، عمده موانع و محدودیتاي برخوردار میویژه

مین مالی أترو، از این.]14[باشد زم میایران، ناتوانی در تامین منابع مالی موردنیاز و عدم دسترسی به دانش فنی ال
حوزهاندرکاران این دستهاي دولت و ترین دغدغهکی از اساسیهمواره یو گاز صنعت نفتبر سرمایههاي پروژه

بوده است.
- هاي خارجی میاستفاده از سرمایههاي کالن هر کشوري، موردنیاز در پروژهمین منابع مالی أهاي تروشیکی از 

و همچنین قوانین بودجه ساالنه و قوانین 1قانون اساسی81و 80، 45، 44هاي حاصل از اصول محدودیت.]12[باشد
-یکی از شیوههاي اخیر، موجب شد تا در دهه]14[1366قانون نفت مصوب سال 2برنامه پنجساله توسعه و نیز ماده 

.باشدمتقابل هاي قراردادهاي بیعستفاده از ظرفیتنفت و گاز، اگذار خارجی در صنعتي جذب سرمایههاي اصلی برا
گذاران خارجی از مزایاي حمایت این گذار خارجی و استقبال سرمایهالبته تصویب قانون تشویق حمایت از سرمایه

هاي متقابل با پوششها در جهت تلفیق مقررات بیعگذاران خارجی و مشاوران داخلی آنقانون و نیز تالش سرمایه
هاي روشنی براي تامین مالی صنعت نفت و گاز ایجاد ی یادشده و همچنین امکان استفاده از سایر قراردادها، افققانون

.]4[نموده است 
متقابل در زمینه استخراج نفت و گاز، بالفاصله گذاران خارجی به ایران در قالب قراردادهاي بیعبا ورود سرمایه
هاي مستقیم، هر شخص غیر ایرانی (اعم از قانون مالیات1ماده 5ه استناد بند . باهمیت پیدا نمودموضوع اخذ مالیات 

نماید مشمول مالیات شده و باید مالیات متعلقه را حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می
ول مالیات چنین هاي مستقیم، درآمد مشمقانون مالیات107بر اساس بند الف ماده همچنین، پرداخت نماید. 

ق.م.م) تعیین و 107ماده 5این قانون (موضوع تبصره 106از طریق رسیدگی به دفاتر طبق مقررات ماده 2پیمانکارانی
ق.م.م الزم 106گردد. به منظور رعایت مفاد ماده ها محاسبه میق.م.م، مالیات آن105موضوع ماده % 25با اعمال نرخ 

داردهاي حسابداري پذیرفته شده و نیز قوانین و مقررات مالیاتی موضوعه را رعایت دیان اصول و استانؤاست این م
نمایند. 

ر هاي انتخاب نوع روش قراردادها دگذاري خارجی و به ویژه محدودیتهاي قانون اساسی در مورد سرمایهدر بررسی موانع و محدودیت١
152، 125،139، 83، 81، 80، 77، 45، 44کنند عبارت از اصول استناد میهانیشترین اصولی که کارشناسان حقوق به آصنایع نفت و گاز، ب

).1389دانند (مومنی وصالیان و دیگران، می45ترین محدودیت مربوط به این نوع قراردادها را اصل است که در این میان مهم153و 
نمایند.متقابل اقدام به اکتشاف نفت و گاز در کشور ایران میگذاران خارجی یا داخلی است که در قالب قراردادهاي بیعایهمنظور سرم٢



٣

FAS194و یا IFRS63حسابداري نفت و گاز همانند زمینهاستاندارد حسابداري خاصی در، در ایران،تاکنون

، استاندارد متقابلاردادهاي بیعملیات حسابداري قرعموجود و مرتبط باي حسابدارتدوین نشده است و تنها استاندارد
هاي از میان روشموجب این استاندارد،. بهاست» هاي بلندمدتحسابداري پیمان«ایران با عنوان 9حسابداري شماره 

درصد تکمیل پیمان روش حسابداري درصد تکمیل پیمان (یا درصد پیشرفت کار) و کار تکمیل شده، تنها استفاده از 
در هر دوره بایستمتقابل میدر قراردادهاي بیعکه پیمانکارانمعنا. بدین شناخته شده استمجاز براي شناسایی درآمد

مالی ماحصل پیمان (یا همان سود پیمان) را برآورد و سهمی از آن را به دوره مذکور اختصاص دهند تا مالیات متناسب 
با آن را به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند.

نفت و گاز، حوزهبا عنایت به ماهیت خاص چنین قراردادهایی در بر این باورند کهاي عدهوي دیگر، از ساما
از این براي شناسایی ماحصل پیمان اقدام به اخذ مالیات موضوعه روش درصد تکمیل پیمان براساس نتایجتوان نمی

و هاي خشک)گردد (پدیده چاهز استخراج ندیان نمود. زیرا ممکن است پس از اتمام عملیات اکتشاف، نفت یا گاؤم
بهتر است از روش تکمیل کار دیدگاه این افرادرو، از نباشد. از این5محصول استخراج شده اصوالً تجاريمقدار یا 

استخراج نفت یا گازچنانچهکه در پایان عملیات اکتشاف، صورتین ه اد. بماحصل پیمان استفاده شوبراي شناسایی 
محاسبه و مالیات موضوعه مطالبه گردد. ر محصول تولید شده تجاري نیز باشد، سود و زیانمقداو ودش

باشد و تاکنون موران سازمان امور مالیاتی کشور رایج میأهر دو دیدگاه در میان مدهد که شواهد نشان می
ی مشابهکه مشکلییاي درخصوص رسیدگی به مالیات چنین قراردادهایی ایجاد نشده است. از آنجاوحدت رویه

وجود دارد، تحقیق حاضر درصدد است نیزاي مذکور هدرخصوص نحوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده از قرارداد
صورت دقیقرا بهگونه قراردادها هاي مالیاتی مرتبط با اینمتقابل، چالشتلف قراردادهاي بیعضمن تبیین ابعاد مخ

ازمان امور مالیاتی کشور ارائه نماید. را به سمناسبیبررسی و در نهایت راهکار
متقابل، ساختار و انواع آن و نیز تاریخچه این نوع قراردادها در ایران ، مفهوم قراردادهاي بیعنخستدر ادامه

متقابل در حوزه نفت و گاز ارائه شده در رابطه با قراردادهاي بیعهاي انجامشود. سپس، مروري از پژوهشتبیین می
متقابل هاي مالیاتی مرتبط با قراردادهاي بیعترتیب حسابداري نفت و گاز و چالشهاي بعدي نیز بهدر بخشگردد. می

گیرد.در حوزه صنعت نفت و گاز مورد بحث و بررسی قرار می

3 International Financial Reporting Standards
4 Financial Accounting Standards of USA

آن به قدري اندك باشد که اصوالً برداشت آنها صرفه اقتصادي نداشته بدین مفهوم که ممکن است نفت یا گازي اکتشاف شود اما میزان٥
باشد.
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متقابلقراردادهاي بیع-2

متقابلمفهوم قرارداد بیع-1-2

متنوع بوده و با ،گذار نفتی و دولت/شرکت دولتی میزبانسرمایهقراردادهاي نفتی از نظر میزان و نحوه مداخله شرکت
آن از انتقال مالکیت عین مال در شروع. تحولی که گردیده استگذشت زمان دستخوش تحوالت شگرفی 

-قراردادهاي اجازه بهره«و در ادامه به انتقال مالکیت منفعت در قراردادهاي موسوم به آغاز» 6قراردادهاي امتیازي«

. در ادامه این روند گردیدنزدیک » 8قراردادهاي خدماتی«هاي ملی به انجامید و سپس تحت تأثیر جنبش» 7داريبر
مشارکت «کار قراردادي منبعث از صرف گردید و راه9ايمغابنهتکاملی، مفهوم مشارکت جایگزین رابطه معاوضی و 

بندي ارائه شده شورهاي در حال توسعه شکل گرفت. طبقهعنوان مبناي بسیاري از قراردادهاي نفتی در کبه» 10در تولید
.]2[است )1(ها به شرح شکل از انواع قراردادهاي نفتی با توجه به رابطه حقوقی و قراردادي در آن

6 Concession Agreement
7 License Agreement
8 Service Agreement

- اي عقودي هستند که متعاقدین در مرحله انعقاد، با اعمال دقت و قصد تحصیل حداکثر امتیازات ممکن عقد را منعقد میعقود مغابنه٩
]6[زند و گذشت و ارفاق در این قسم از عقود جایگاهی ندارد سا

10Production Sharing Agreement

قراردادهاي نفتی

دادهاي مشارکتیقراراي یا تداینیو مغابنهیقراردادهاي معاوض

ايو مغابنهیقراردادهاي حقوقی معاوض

انتقال مالکیت عین: قراردادهاي امتیازي و 
)BOTبرداري و انتقال (قراردادهاي ساخت، بهره

برداري از حق انتفاع: انتقال مالکیت منفعت یا بهره
برداريقراردادهاي اجازه بهره

قراردادهاي خدماتیی تداینیایجاد تعهد: رابطه حقوقانتقال مالکیت

قراردادهاي خدماتی محض و یا بدون 
خطر

قراردادهاي خدماتی با خطرپذیري 
متقابلبیعپیمانکار: 

مشارکت مفید مشارکت 
در مالکیت

عدم افاده مالکیت: قراردادهاي خدماتی عملیاتی
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11بندي قراردادهاي نفتی با توجه به رابطه حقوقی و قرارداديتقسیم:)1(شکل شماره 

هاي بندي قراردادهایی که دولتمنظور تقسیمدر پژوهش خود چارچوبی کلی به) نیز1388تاش و صبحی (حسن
است. )2(کند، ارائه نمودند که به شرح شکل شماره میزبان در زمینه نفت و گاز در بخش باالدستی منعقد می

بندي قراردادهاي نفت و گاز در بخش باالدستی تقسیم):2(شکل شماره 
هاي قراردادي باالدستی را تجربه کرده و پس از انقالب اسالمی، حفظ منافع و ان تقریباً همه مدلصنعت نفت ایر

آنچه که رو، متقابل دیده است. از ایناعمال مالکیت و حاکمیت خود را در طراحی قراردادهاي خدماتی به روش بیع
متقابل است.، قراردادهاي بیعگیردقرار میدر این پژوهش موضوع بحث 

متقابلتعریف قرارداد بیع

گذار متقابل نوعی قرارداد خدماتی توأم با ریسک، بلندمدت و پایاپاي است که در آن شرکت سرمایهقرارداد بیع
ارجی مکلف است به هزینه خود و با پذیرش ریسک کار نسبت به انجام عملیات اکتشافی اقدام نماید. براي این خ

شود که س بنگاهی در کشور دولت/ شرکت دولتی میزبان است و متعهد میمکلف به تأسیمذکورشرکت،منظور

انواع قراردادهاي نفتی: تحول «)، 1387ایرانپور، فرهاد (رجوع شود به ،تر با انواع قراردادهاي ذکر شدهبیشبراي آشنایی ١١
.2، شماره 38فصلنامه حقوق، دوره ». مشارکتیقراردادهاي نفتی از قراردادهاي معاوضی به سوي قراردادهاي 

صورت درصدي از محصول تولید شدهبه

هاي قرارداديسیستم

هاي حق امتیازسیستمگذار خارجی در محصول شریک است؟رمایهآیا س
بلی

خیر

صورت نقدي پرداخت گذار خارجی بهالزحمه سرمایهآیا حق
صورت درصدي از محصول تولید شده؟شود یا بهمی

قراردادهاي مشارکت در تولید
پرداخت نقدي

قراردادهاي خدمت

الزحمه شرکت توأم با ریسک آیا حق
قراردادهاي خدماتی ریسکی ست یا مقدار ثابتی است؟ا

توأم با ریسک

قراردادهاي خالص خدمت
سود ثابت
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متقابل سیستم بیعرو،شده و سود خود را از محل خرید کاالي تولیدي این بنگاه دریافت نماید. از اینهاي انجامهزینه
هاي ، دانش فنی یا کمکاالختراعآالت، تجهیزات، حقعمالً متشکل از دو قرارداد است. موضوع قرارداد اول، ماشین

منظور نصب و استقرار تسهیالت تولیدي براي فنی، استفاده از نیروي انسانی و نظایر آن (تجهیزات/فناوري) است که به
گیرد و قرارداد دوم مربوط به چگونگی خریدار جهت تحقق اهداف مندرج در قرارداد مورد استفاده قرار می

مل خرید تجهیزات، هزینه مربوط به نیروي انسانی، سود و نظایر آن است. در اي شاهاي سرمایهبازپرداخت هزینه
صورت برداشت تولیدات دریافت الزحمه و سود خود را بهها، حقشود که این هزینهقرارداد دوم فروشنده متعهد می

که بازخرید یشود و ارزش محصوالتصورت پول نقد پرداخت میکند. هر دو جریان نقدي مربوط به محصوالت به
) 3(شمارهشکلدر .]9و7[تواند کمتر، مساوي و یا بیشتر از ارزش محصوالت مربوط به معامله اولیه باشد شود میمی

متقابل نشان داده شده است.یک قرارداد بیعساختار

متقابلقرارداد بیعیکساختار):3(شکل شماره 
قابل انواع مختلفی دارد که عبارتند از:متاز نظر موضوعی قراردادهاي بیع

-گذار خارجی صرفاً اقدام به استخراج نفت یا گاز میقراردادهاي اکتشافی؛ در این نوع قراردادها سرمایه- 
نماید.

دولت/شرکت دولتی میزبان

ارائه خدمات موضوع 
قرارداد بیع متقابل

گذار خارجی در کشور میزبانشعبه سرمایه

گذار سرمایه
خارجی

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

کننده دیگر.گذار خارجی یا تأمینمرکزي 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 خارجیرمایهس



٧

گذار خارجی در قالب قرارداد واحد، ضمن استخراج اي در یک بسته؛ سرمایهقراردادهاي اکتشافی و توسعه- 
نماید.وسعه میادین نفتی یا گازي نیز مینفت یا گاز اقدام به ت

اي میادین نفتی شامل:قراردادهاي توسعه- 
ها بهمیادینی هستند که ذخایر نفت و گاز در آن» میادین بکر«؛ 12قراردادهاي توسعه براي میادین بکر-1

ت.ها صورت نگرفته اسبرداري از آنولی اقدامی در جهت ایجاد تأسیسات و بهره،اثبات رسیده است
میادینی هستند که قبالً مورد » میادین قبالً توسعه یافته«؛ 13قراردادهاي توسعه براي میادین قبالً توسعه یافته-2

اند و هدف از انعقاد قرارداد، توسعه این میادین و ازدیاد تولید است.برداري قرار گرفتهبهره
]9[اي میادین گازي قراردادهاي توسعه- 

بل در ایرانمتقاقراردادهاي بیع-2-2

همچون روسیه، چین و توسط کشورهاي داراي اقتصاد متمرکز (سوسیالیستی) بار نخستینمتقابل بیعقراردادهاي
مورد استفاده قرار گرفتکشورهاي اروپاي شرقی جهت دستیابی به فناوري و دانش فنی کشورهاي صنعتی 

باشد و بسیاري از کشورهاي ورهاي سوسیالیستی نمیمتقابل دیگر محدود به کش. امروزه، قراردادهاي بیع]21و4و8[
جهان با اهداف گوناگون از جمله افزایش صادرات، کسب بازارهاي جدید و دسترسی به تکنولوژي پیشرفته حداقل 

. ]1[دهند متقابل انجام میبخشی از تجارت خود را در قالب بیع
نون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی و به ل در راستاي تحقق قابنامه معامالت متقادر ایران، آئین

به تصویب وزراي عضو کمیسیون اقتصادي هیئت دولت 20/03/1369قانون مذکور، در 29تبصره » ي«استناد بند 
منعقد 14بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت آمریکایی کونوکو1371متقابل در سال رسید و نخستین قرارداد بیع

ا آغاز تحریم اقتصادي علیه ایران در زمان ریاست جمهوري کلینتون و پیش از اجرایی شدن ملغی شد. در گردید که ب
با شرکت ملی نفت ایران جهت توسعه رابا شرایط متفاوت، قرارداد کونوکو15شرکت فرانسوي توتال1373سال 

متقابل در . روش بیع]4و1[ران عملیاتی گردید متقابل در ایمیدان سیري امضا نمود و به این ترتیب نخستین قرارداد بیع
متقابل در سایر کشورهاست گذاري غیراستقراضی، مدل اصالح شده قراردادهاي بیععنوان یک شیوه سرمایهایران، به

هاي نفتی خارجی جهت به همراه آوردن سرمایه، که متناسب با منافع و احتیاجات کشور و ایجاد انگیزه براي شرکت
قانون 85چند در قوانین باالدستی از جمله ماده هر . ]4[و دانش فنی به ایران مورد استفاده قرار گرفته است تکنولوژي
متقابل در حوزه هاي قراردادهاي بیعساله پنجم، استفاده از ظرفیتقانون برنامه پنج82ساله سوم و ماده برنامه پنج

12Green Field
13Brown Field
14 Conoco Oil Company
15 TotalOil Company
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هاي اقتصادي مختلف علیه کشور ایران، اما به دلیل اعمال تحریم،استخراج نفت و گاز مورد تاکید قرار گرفته است
15در ماده ، با این وجودگذاري در این بخش کاهش پیدا کرده است.خارجی به منظور سرمایههايشرکتحضور 

وراي مجلس شکه هنوز تا تاریخ نگارش این مقاله به تصویبم مالیپذیر و ارتقاي نظاالیحه رفع موانع تولید رقابت
متقابل به منظور گسترش میادین نفتی تاکید هاي قراردادهاي بیعرفیترسیده است، همچنان بر استفاده از ظناسالمی

شده است.

پیشینه پژوهش-3

مطالعات اصلی یعنیدر سه حوزه توان را میمتقابل قراردادهاي بیعانجام شده درخصوصهاي پژوهشدر ایران، عمده 
هاي انجام شده حاکی از آن است که نمود. بررسیبندي طبقهحقوقی و مطالعات اقتصادي- قهیتاریخی، مطالعات ف

متقابل ننموده است، به استثناي هاي حسابداري و مالیاتی قراردادهاي بیعتاکنون هیچ تحقیقی اقدام به بررسی جنبه
27/11/1380نیز پیش از اصالحیه ) که قبل از تدوین استانداردهاي مصوب حسابداري ایران و 1378پژوهش هشی (

متقابل (شامل هاي حسابداري قراردادهاي بیعهاي مستقیم، به نگارش درآمده است. در این مقاله به شیوهقانون مالیات
هاي پیش روي وزارت امور اقتصادي و هاي درصد تکمیل پیمان و کار تکمیل شده) و نیز به برخی چالشروش

متقابل اشاره شده است. با عنایت به تصویب اصول و استانداردهاي مالیات از قراردادهاي بیعدارایی در ارتباط با اخذ 
االجرا شده است و به رسمیت الزم1380ایران که از اول سال 9حسابداري (تصویب استاندارد حسابداري شماره 

خاص حقوقی خارجی الزم بود تحقیق ستانی از اششناختن تنها روش درصد تکمیل پیمان) و نیز تغییر در شیوه مالیات
متقابل صورت پذیرد که این موضوع براي اولین بار در این پژوهش تحقق پیدا جامعی در خصوص قراردادهاي بیع

شود.هاي پیشین در هر سه حوزه یاد شده ارائه میهاي پژوهشنماید. در ادامه، خالصه یافتهمی
متقابل را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند و آن را با شیوه رداد بیعهاي مختلف قرا) جنبه1385مقدم و مزرعتی (

متقابل براي بندي قرارداد بیعسازي ریاضی به فرمولمشارکت در تولید مقایسه نمودند. سپس با استفاده از روش مدل
ذاري را داشته و امکانگهاي سرمایهتوسعه یک فاز میدان گاز پارس جنوبی پرداختند تا قابلیت مقایسه با دیگر شیوه

ها حداکثر کردن نرخ بازده داخلی کل پروژه متقابل نیز فراهم گردد. هدف مدل آنسازي شرایط قراردادهاي بیعبهینه
گذاري خارجی در نظر گرفته شده بود. با ها به سرمایهو نیز حداقل کردن کل مقدار مطلق (ارزش جاري) بازپرداخت

ت سریع و بازپرداخت معمولی مشخص گردید که با افزایش هزینه فرصت پول،هاي بازپرداخمقایسه گزینه
گذار خارجی بایستی دیرتر انجام شود و هرگونه تغییر در نرخ بازدهی مورد انتظار براي هر یک بازپرداخت به سرمایه

کند.  ها را براي قرارداد پیشنهاد میاز طرفین، نظام متفاوتی از بازپرداخت
-ها را طبقه) به بررسی تحوالت قراردادهاي نفتی پرداخت و از منظر روابط حقوقی و قراردادي آن1387ایرانپور (

هاي این پژوهش، با گذشت زمان، قراردادهاي نفتی از نظر میزان و نحوه مداخله شرکتموجب یافتهبندي نمود. به
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ی شدند. تحولی که سرآغاز آن انتقال شرکت دولتی میزبان دستخوش تحوالت شگرفیا گذار نفتی و دولتسرمایه
و در ادامه به انتقال مالکیت منفعت در قراردادهاي موسوم به هبود» قراردادهاي امتیازي«مالکیت عین مال در 

نزدیک شد. در » قراردادهاي خدماتی«به ،هاي ملیانجامید و سپس تحت تأثیر جنبش» برداريقراردادهاي اجازه بهره«
کار قراردادي منبعث اي صرف گردید و راهکاملی، مفهوم مشارکت جایگزین رابطه معاوضی و مغاینهادامه این روند ت

عنوان مبناي بسیاري از قراردادهاي نفتی در کشورهاي در حال توسعه شکل گرفت. در به» مشارکت در تولید«از 
نفتی ایران در عصر قاجار و شکوهی و ) به تأملی تاریخی و حقوقی بر قراردادهاي 1389هاي دیگر، صادقیان (پژوهش
نیز به بررسی تحوالت قراردادهاي نفتی در صنعت نفت و گاز ایران با رویکرد تخصصی از بعد 1390- 1389نادران، 

دهد که الگوي قراردادهاي نفتی در بستر زمان و دست آمده نشان میپردازند. نتایج بهتاریخی، اقتصادي و حقوقی می
یط، به تدریج تکامل پیدا کرده است و نقش ایران در این تحول جهانی قابل توجه بوده است.در پاسخ به شرا

هنگام عقد قرارداد براي توسعه میادین نفتی، باید به شرایط زمانی و دادند که به) نشان1388تاش و صبحی (حسن
المللی انتظار افزایش هاي بینشرکتکههاي جهانی نفت توجه داشت. زیرا در زمانیانتظارات از روندهاي آتی قیمت

هاي جهانی نفت را دارند، تمایل به عقد قراردادهاي مشارکت در تولید بیشتر خواهد بود که در این روند قیمت
که انتظار ها جذابیتی نداشته باشد و بالعکس در زمانیمتقابل براي آنصورت ممکن است قراردادهاي خدماتی بیع

رسد که تمایل پیمانکار براي عقد قرارداد هاي جهانی نفت وجود دارد، به نظر میري قیمتکاهش یا حفظ روند جا
هاي اي از عوامل از قبیل هزینهها، مجموعههاي پژوهش آنموجب یافتهمتقابل بیشتر است. همچنین بهخدماتی بیع

هاي ها، هزینهشناسی این مکانزمینهاي هاي مختلف جغرافیایی با توجه به ویژگیاکتشاف و استخراج نفت در مکان
شود، ساختار رژیم مالی منابع موردنظر یاد می» حباب مضاعف«گذاري در صنعت نفت که از آن تحت عنوان سرمایه

ها به موازات یکدیگر ضروري نماید که توجه به تمام آنپیمانکار را مصمم به انتخاب یک گزینه قراردادي خاص می
اي و محدودیت در منابع هاي قانونی و بودجهکنند که به دلیل وجود محدودیتها بیان میه آنرسد. البتنظر میبه

هاي آن ها نشان داد که اند. همچنین نتایج بررسیمتقابل سوق داده شدهداخلی ایران، مسئوالن به سوي قراردادهاي بیع
مغایرت با قانونی اساسی و منافع ملی ممنوع اعالم محدودیت قوانین و احتمال قراردادهاي مشارکت در تولید به واسطه

گذاران خارجی از جذابیت بیشتري برخوردار است.شده است؛ هر چند که این نوع قراردادها براي سرمایه
) طی پژوهشی به بررسی وضعیت مالکیت شرکت پیمانکار خارجی نسبت به منطقه اکتشافی و 1389ایرانپور (

پردازد تا ماهیت و جایگاه این نهاد در حقوق خصوصی و نابع زیرزمینی نفت و گاز میاستخراجی و نیز نسبت به م
الملل روشن گردد. البته تردیدي وجود ندارد که در قراردادهاي نفتی، حق انحصاري شرکت حقوق تجارت بین

مواره محدود پیمانکار نفتی خارجی درخصوص عملیات اکتشاف و توسعه و حسب مورد در قراردادهاي استخراجی ه
باشد. به مکان و دوره معینی می
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متقابل پرداخته و تالش حقوقی ماهیت قرارداد بیع- ) در پژوهش خود به بررسی فقهی1389فرد و کاویار (ایزدي
ها در این المللی را از دیدگاه فقه پویاي اسالم و حقوق ایران اثبات نمایند. آننمودند تا مشروعیت این قرارداد بین

ها و الزمات قانونی، سیاسی و توان نتیجه محدودیتنمایند که مکانیسم معامالتی به شکل فعلی را میهش اذعان میپژو
ویژه در صنعت نفت و گاز سد نموده گذاري خارجی بهاقتصادي موجود در ایران دانست که راه را بر هر گونه سرمایه

ایج یکسانی دست یافتند.) در پژوهشی مشابه به نت1391است. درویشی و فیاضی (
متقابل در صنعت نفت (طرح ) به بررسی مصادیق قاعده غرور در چهار قراردادهاي بیع1387فرد (اخوان و طاهري

، طرح توسعه میدان گازي پارس جنوبی، توسعه میادین نفتی سروش و نوروز و »آ«و » ئی«توسعه میادین نفتی سیري 
ها حاکی از وجود عناصر قاعده غرور (انجام کار، به وجود آمدن زیان و یافتهتوسعه میادین نفتی درود) پرداختند.

چه که طرف قرارداد ادعا کرده و آنچه که محقق شده وجود فریب و آثار آن) در هر چهار قرارداد فوق بوده و بین آن
یجه آن تابع شرایط مندرج در المللی و نتهاي بیناست تفاوت اساسی وجود دارد. البته، پیگیري این زیان در دادگاه

باشد.قرارداد می
ها در بخش ) با هدف تعیین روش بهینه قراردادها در تأمین مالی و اجراي پروژه1388مؤمنی وصالیان و همکاران (

- اي دو گزینه قراردادي، قراردادهاي بیعباالدستی براي میادین مستقل و مشترك نفت و گاز ایران، به بررسی مقایسه
- دهند که بهها نشان میل و مشارکت در تولید با استفاده از مدل تحلیل فرایند سلسله مراتبی پرداختند. یافتهمتقاب

درصد 3/68درصد و در میادین مشترك 7/65کارگیري روش قراردادهاي مشارکت در تولید در میادین مستقل 
متقابل برتري دارند.نسبت به قراردادهاي بیع
هاي مختلف صنعت نفت گذاري خارجی در بخشهاي سرمایه) با هدف شناسایی فرصت2007برکسندرف و یول (

متقابل در این صنعت پرداختند که در گذاري خارجی و تحلیل قراردادهاي بیعو گاز ایران، به مرور تاریخچه سرمایه
شکالت ناشی از ضعف نظام گذاري خارجی و نیز مهاي قانونی بر سر راه سرمایهنهایت به وجود یکسري از محدودیت

اي ایران پی بردند.  مالیاتی و بیمه

در دفاتر پیمانکارمتقابلبیعهايحسابداري قرارداد-4

بایست مطابق با اصول و استانداردهاي حسابداري، متقابل در دفاتر پیمانکار میعملیات حسابداري قراردادهاي بیع
المللی براي فعالیت موضوع قرارداد باشد. با این ورت عام در عرصه بینصهاي پذیرفته شده بهها و دستورالعملرویه

هاي پیمانکاري شرکتمنظور روشن شدن خطوط کلی و قرار دادن موضوع در چارچوب حقوقی، اغلب، وجود به
ات موجب آن دفاتر پیمانکار در کشور میزبان مکلف است عملینامه مالی خاص خود هستند که بهداراي نظاممعتبر

نامه مالی شرکت مادر با توجه به قوانین و مقررات مالی و حسابداري کشور حسابداري مربوط به پروژه را در قالب نظام
متقابل از . در ادامه، عملیات حسابداري قراردادهاي بیع]9[میزبان اداره و یک سیستم تلفیقی قابل قبول را طراحی نماید 

گیرد.ار میابعاد گوناگون مورد بحث و بررسی قر
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الزامات استانداردهاي حسابداري ایران -1-4

ه بسرمایهصاحباندر حقوقاز افزایشاستدرآمد عبارتموجب تعریف مفاهیم نظري گزارشگري مالی ایران، به
-از فعالیتهـکاستدرآمدي، د عملیاتیدرآمـو منظور از شودمیمربوطسرمایهصاحبانآوردهبهکهجز مواردي

موضوع استاندارد حسابداري درآمد عملیاتیحسابداري. ]20[گرددمیحاصلواحد تجاريو مستمر اصلیهاي
حاصل از فروش کاال، ارائه خدمات و استفاده دیگران از درآمد عملیاتیشناختزمانتعیینعمدتاً به،3شماره 
3باشد (بند میمعطوف، استحق امتیاز و سود سهام شده، درآمد ضمینهاي واحد تجاري که مولد سود تدارایی

اي مورد توافق طی مدتی موجب این استاندارد، ارائه خدمات متضمن اجراي وظیفه). به3استاندارد حسابداري شماره 
اتکاپذیر ايگونهبهوانبترااستخدماتارائـهمتضمنکهايمعاملهماحصلهرگاهمعین توسط واحد تجاري است و 

، زمانیمعاملهشود. ماحصلشناساییمعاملهآنتکمیلمیزانبهباید با توجهمربوطرد کرد، درآمد عملیاتیآوبر
باشد:احراز شدهزیرشرایطهمهکهورد استآبراتکاپذیر قابلايگونهبه

(شرط اساسی).باشدمحتملواحد تجاريدرونبهبا معاملهمرتبطاقتصاديمنافعجریان- 
.کردگیرياتکاپذیر اندازهايگونهبهرا بتواندرآمد عملیاتیمبلغ- 
.باشدگیرياندازهاتکاپذیر قابلايگونهبهمعاملهتکمیلمیزان- 
گیرياندازهاتکاپذیر قابلايونهگیا خواهد شد، بهشدهتحملخدماتبا ارائـهدرارتباطکهمخارجی- 

باشد.
گردد، بنابراین نحوه شناسایی درآمد حاصل از هاي خدماتی تلقی میاز آنجایی که عملیات پیمانکاري از نوع فعالیت
ه استاندارد شمار22و 7، 5شود. اما به استناد بندهاي اي برخوردار میارائه خدمات طبق این استاندارد از اهمیت ویژه

درآمدها و حسابداريتجویز نحوههاي بلندمدت هستند که هاي ارائه خدمات ماهیتاً از نوع پیمانبرخی از پیمان،3
حسابداري «با عنوان 9، موضوع استاندارد حسابداري شماره پیمانکارمالیهايدر صورتهابا آنمرتبطهايهزینه
باشد.می» هاي بلندمدتپیمان

منفرد قابلدارایییک، تولید یا ساختطراحیبرايکهاستپیمانی، بلندمدتپیماناستاندارد، موجب اینبه
شود و مدتدهد) منعقد میرا تشکیلپروژهتواماً یککهها یا خدماتاز دارایی(یا ترکیبیخدماتیا ارائـهمالحظه

کهگیرد. پیمانیقرار میمتفاوتمالیهايدر دورهپیمانفعالیتکهاستچنانعمدتاً پیمانتکمیلبرايالزمزمان
از 		بیشمدت، اماخواهد شدانجاماز یکسال	بیشمدتیگردد، معموالً در طولمیتلقیاستاندارد بلندمدتاینطبق

.)9رد استاندا3بند (16نیستبلندمدتپیمانیکاصلیمشخصهیکسال

درآمد و هزینهانعکاسعدمباشد کهنسبیاهمیتچنان، دارايدورهنظر فعالیت	از، هرگاهکمتر ازیکسالبا مدتهايپیمانبرخیزیرا١٦
هايصورتتوسطمطلوبتصویريارائـهو عدمدورهو نتایجعملیاتیدرآمد و هزینهشدنمخدوشمنجر بهآنبهسود مربوطوعملیاتی
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هاي درآمد پیمان شامل مبلغ اولیه درآمد مورد توافق و همچنین تغییر در میزان کار پیمان، ادعا و سایر دریافت
- رود این موارد منجر به کسب درآمد گردد و نیز بتوان آنتشویقی در ارتباط با عملیات پیمان تا میزانی که احتمال می

یا دریافتیازايمابهمنصفانهارزشبه) که9استاندارد 7باشد (بند کرد، میگیرياي قابل اتکا اندازهگونهها را به
نتیجهبهکهاستگوناگونیتأثیر ابهاماتتحتدرآمد پیمانگیرياندازهالبته، شود. میگیرياندازهدریافتنی

8(بند دیگر تغییر کنددورهبهاياز دورهاستممکندرآمد پیمانمبلغترتیب		ینه ادارد. ببستگیآتیرویدادهاي
.)9استاندارد 

:)9استاندارد 12(بند عبارت است ازپیمانمخارجاز سوي دیگر، 
از موارديگیرنده		دربرپیمانیکمستقیممخارج.استمرتبطمشخصپیمانمستقیماً با یککهمخارجی- 

و آالتماشینو اجاره، استهالكمصرفی)، مواد اولیهمستقیمو نظارتسرپرستیل(شامکار مستقیمقبیل
، مخارجفنیو کمکطراحیمستقیم، مخارجو تجهیزاتآالتمواد، ماشینجابجایی، مخارجتجهیزات

میزان		بهتوانرا میرجمخا. ایناستثالثاشخاصو ادعا توسطو تضمینیاصالحیکارهايورديآبر
آالتمواد و ماشیناز فروشدرآمد حاصل(از قبیلدرآمد پیمانتعریفاز شمولخارجاتفاقیدرآمدهاي

.)9استاندارد 13(بند داد) کاهشاضافی
مخارج.ستپذیر اامکانجداگانههايپیمانبهآنو تسهیمبودهمشترك	هاپیمانبینکهمخارجی- 

و فنیو کمکطراحیمستقیم	غیر، مخارجبیمه	بر حقمشتملمختلفهايپیمانبینتسهیمقابلمشترك
ماهیتبرحسبمخارج. ایناست) پیمانکارکنانحقوقلیستو پردازشتهیهمخارجاز قبیل(سربار پیمان

واحد فعالیتمعمولبر سطحمبتنی،و معقولسیستماتیکهايروشیکنواختاعمال	و بابنديطبقهآن
مخارجدربرگیرندهتواندمیهمچنینمشتركمخارجیابد. میتخصیصمختلفهايپیمانبه، تجاري

.)9استاندارد 14(بند ها نیز باشدبا پیمانمرتبطاستقراض
گیرنـده 	دربـر سـایر مخـارج   .از کارفرماسـت مطالبـه مشخصـاً قابـل  نمفاد پیماموجببهکهسایر مخارجی- 

.)9استاندارد 15(بند باشدمیتوسعهو مخارجعمومیاداريمخارجاز قبیلمواردي

هاي بلندمدتهاي شناسایی درآمد در پیمانروش-2-4

آمد پروژه را به یکی از دو روش زیر در دفاتر هاي بلندمدت معموالً پیمانکار دربر اساس عرف حسابداري، در پیمان
نماید:خود ثبت می

ر طودیگر بهسالبهاز سالیدر واحد تجاريمتخذهرویـهکهبر اینمشروط؛شودمحسوببلندمدتپیمانعنوانگردد، باید بهمالی
.گردداعمالیکنواخت
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شدهتکمیلالف) روش کار
شود و به سال بعد منتقل می» هزینه پروژه در جریان«عنوان هاي پروژه در پایان هر سال بهدر این روش هزینه

گردد؛ مشروط بر منظور میهاي پروژه همراه با سود به بدهکار حساب کارفرماپس از پایان کار، کل هزینه
عنوان اینکه این روش مورد قبول مقامات مالیاتی قرار گیرد. در نهایت، سود خالص عملیات پیمانکاري به

شود. البته امکان دارد شرکت خارجی سود عملیات پیمانکاري هاي سال آخر شناسایی میدرآمد در حساب
افت مطالبات از کارفرما شناسایی و به حساب سود و زیان برداري قطعی از پروژه و دریرا در طول مدت بهره

.]15و9[دوران وصول وجوه منطور نماید 
پیشرفت کاردرصد تکمیل پیمان و یا روش درصدب) روش

در این روش، در طول انجام پروژه و براساس درصد پیشرفت کار، در پایان هر سال سود عملیات پروژه 
ه پروژه و سهم سود شناسایی شده در طول مدت قرارداد به بدهکاري شود و بهاي تمام شدشناسایی می

.]15و9[شود حساب کارفرما منظور می
صورت عملیات پیمانکاري متقابل از جمله قراردادهاي خدماتی درآمدزا هستند که بهطور کلی، قراردادهاي بیعبه

گذار خارجی (پیمانکار) منجر به کسب سود بلندمدت به نیابت از طرف کارفرما انجام شده و براي شرکت سرمایه
است که براساس شود. نکته بسیار مهم در اینجا آن ایران می9گردد که مشمول استانداردهاي حسابداري شماره می

هاي بلندمدت پذیرفته شده است. ، تنها روش درصد پیشرفت کار براي شناسایی درآمد در پیمانالزامات این استاندارد
از مناسبیورد کرد، باید سهمآاتکا برقابلايگونهرا بهبلندمدتپیمانیکماحصلبتوانهرگاهش، طبق این رو

مورد و صنعتعملیاتبا نوعو متناسبترازنامهدر تاریخپیمانتکمیلمیزانبه(با توجهپیمانکلدرآمد و مخارج
،این استاندارد21). همچنین طبق بند 9استاندارد 19(بند شودشناساییمد و هزینهدرآعنوانبهترتیب) بهفعالیت
ورد کرد:آاتکا برقابلايگونهبهرا نتوانبلندمدتپیمانیکماحصلهرگاه

سود (روششودوجود دارد شناساییآنبازیافتاحتمالکهايشدهتحملمخارجدرآمد باید تا میزان- الف
وصفر)

شود. شناساییهزینهعنوانبهوقوعباید در دورهپیمانمخارج- ب
تعیینقابلمختلفطرقبهپیمانماهیتبهباتوجه(درصد پیشرفت کار)کارتکمیلمیزانهاي بلندمدت، در پیمان

:)9استاندارد 31(بند که عبارتند ازاست
(روش پیمانورديآبرمخارجکلبهترازنامهتا تاریخشدهکار انجامبرايپیمانشدهتحملمخارجنسبت- 

در استشدهکار انجامکنندهمنعکسکهپیماناز مخارجبخش، تنها آنهزینه به هزینه). در این روش
گردد.منظور میترازنامهتا تاریخپیمانشدهتحملمخارج

هاي ارسالی به کارفرما.بر اساس صورت وضعیتشدهکار انجامارزیابی- 
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.کار پیمانکلبهشدهکار انجامفیزیکی مقدار نسبت- 
البته ناگفته گیرد. کند بکار میمیگیرياتکا اندازهقابلايگونهرا بهشدهکار انجامرا که، روشیواحد تجاري

کار انجامکنندهسمعموالً منعکاز کارفرمایاندریافتکار و نیز پیشپیشرفتبابتیافتنیو دردریافتیمبالغنماند که 
. باشدمینشده

هاي نفت و گازشرکتها در هاي شناسایی آنها و روشانواع هزینه-3-4

هاي مربوط به هزینهباشد که می)4(نفت و گاز به شرح شکل شماره هاي هاي اصلی فرایند تولید در شرکتفعالیت
FAS(ارائه شده است)1(برخی از فازهاي اصلی تولید در جدول شماره  19.(

هاي نفت و گازاصلی در فرایند تولید شرکتهاي: فعالیت)4(شکل شماره 

FASهاي برخی از فازهاي اصلی فرایند تولید (منبع: : هزینه)1(جدول شماره  19(

هاي نفت و گازشرکتفرایند تولید در ها هزینه
هاي هاي قانونی؛ هزینهها؛ هزینههاي تحصیل داراییهاي مربوط به خرید و اجاره و دیگر روشهزینه

شوند.ها متحمل میهایی که براي تحصیل داراییهاي ثبتی و دیگر هزینهکارگزاري؛ هزینه
هاتحصیل دارایی

معدن کاويکاوي است.هاي معدنهمان هزینههاي مربوط، مخارج اکتشاف پیش از تحصیل دارایی
هاي اکتشافی؛ شناختی؛ حفارينمایی و زمینمخارج مربوط به تحصیل مجوزهاي اکتشاف؛ مطالعات مکان

گونه مطالعات الزم است؛ کندن و اخد مجوزها براي دسترسی به تمام آن چیزهایی که براي انجام این
سنجی فنی و ارزیابی سودمندي هاي امکانارج مربوط به فعالیتگیري و مخها؛ نمونهمستحکم کردن چاه

استخراج منابع طبیعی از منظر تجاري و غیره.

اکتشاف و ارزشیابی

مخارجی که صرف دستیابی به منابع اثبات شده و ایجاد تجهیزات و امکانات الزم براي استخراج، پمپاژ، 
هالك و مخارج عملیاتی مربوط به پشتیبانی از شوند؛ استآوري و ذخیره نمودن نفت و گاز میجمع

هاي چاه سازي مکاناي از قبیل: دسترسی و آمادههاي توسعهتجهیزات و امکانات و دیگر مخارج فعالیت
هاي عمومی؛ تحصیل، ساخت و سازي زمین؛ زهکشی؛ ساختن جاده و تغییر مسیر جادهجهت حفاري؛ پاك

ها، تجهیزات حرارتی و غیره.  اجاره خطوط انتقال، جداکنندهنصب امکانات و تجهیزات تولید شامل 

توسعه

ها و تجهیزات و امکانات مخارج تولید آن دسته از مخارجی هستند که از بابت فعالیت و نگهداشتن چاه
باشند: استهالك و مخارج عملیاتی پشتیبانی از تجهیزات و دهند و شامل موارد ذیل میمربوطه رخ می

سازي در هاي زمینی و ذخیرهآوري و انجام پردازشباال آوردن نفت و گاز به سطح زمین و جمعامکانات؛
ها و غیره.هاي قابل استفاده براي داراییهاي نفت و گاز بر روي زمین؛ مالیات بر اموال و بیمهمیدان

تولید

معدن کاوي اکتشاف ارزشیابی توسعه تولید خاتمه و احیاء
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اقالمی به شرح زیر تشکیل شده است:ز بهاي تمام شده پروژه امعموالًمتقابل،در قراردادهاي بیعبه طور کلی 
؛ايآالت و کاالهاي سرمایهماشین،بهاي خرید تجهیزات-
هاي اداره مرکزي مشتمل بر هزینه الزحمه پیمانکاران دست دوم، مدیریت و هزینه، حقءالزحمه اجراحق-

؛حقوق و دستمزد پرسنل شاغل در اجراي پروژه
؛هاي اداره مرکزي پیمانکارندازي و هزینههاي جاري عملیات اکتشاف و راه اهزینه-
؛آوري (درصورت لزوم)هزینه دانش فنی و فن-
وهزینه تسهیالت فاینانس دریافتی (سود تسهیالت فاینانس و بهره وام)-
.عوارض و غیره)،هاي جانبی (مالیاتهزینه-

حسابداري مختلفی براي به حساب هايها، از روشهاي نفت و گاز، بسته به اندازه و ناحیه عملیاتی آندر شرکت
هاي هاي نفت و گاز عبارت از حسابداري تالششود. دو روش اصلی براي شرکتها استفاده میگرفتن هزینه

هاي بسیاري بین این دو روش حسابداري وجود دارد اما یکی است. تفاوت18و حسابداري بهاي کامل17آمیزموفقیت
هاي مربوط به اکتشاف آمیز، هزینههاي موفقیتها این است که در روش تالشنهاي موجود بین آترین تفاوتاز مهم

- که در روش بهاي کامل، هزینهشود. در حالیناموفق، هزینه دوره تلقی شده و در صورت سود و زیان نشان داده می

هایی که از شرکتآالت و تجهیزات درگردد. در نتیجه، رقم ماشیناي میهاي مربوط به اکتشاف ناموفق سرمایه
کنند، هاي موفقیت آمیز استفاده میهایی که از روش تالشنمایند در مقایسه با شرکتروش بهاي کامل استفاده می

گردد. ها شناسایی میرو، استهالك بیشتري در آن شرکتبیشتر است. از این
-آمیز استفاده میهاي موفقیتتالشالمللی فعال در حوزه منابع طبیعی از روشهاي بینالبته بسیاري از شرکت

آالت و زیرا در صورت استفاده از روش بهاي کامل، اگرچه میزان سود عملیاتی، سود خالص و رقم ماشین،نمایند
باعث کاهش سود عملیاتی و ها بیشتر خواهد بود که هاي ناشی از کاهش ارزش داراییتجهیزات باالتر است اما هزینه

از روش بهاي کامل، یک شرکت را از حالت گردد. به این ترتیب، استفاده هاي آتی میخالص در سالنیز سود
IFRSالمللی حسابداري (ده مبدل خواهد نمود. همچنین، استانداردهاي بینسودآور به حالت زیان از ) نیز استفاده6

هاي بزرگ فعال ویژه شرکتبههاي نفت و گاز، رو، بسیاري از شرکتروش بهاي کامل را محدود نموده است. از این
هایی که قیمت کاالها دهند؛ مخصوصاً در زماندر این حوزه، تمایلی براي استفاده از روش بهاي کامل نشان نمی

هاي دو روش حسابداري بهاي باشد. سایر تفاوتمیزیادي محتمل هاي کاهش ارزش نوسان زیادي دارد و هزینه
است.)2(آمیز به شرح جدول شماره هاي موفقیتکامل و حسابداري تالش

17Full Cost Accounting
18 Successful Efforts Accounting
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آمیزهاي موفقیتهاي دو روش حسابداري بهاي کامل و حسابداري تالش: تفاوت)2(جدول شماره 

موضوعآمیزهاي موفقیتتالشبهاي کامل
تحصیل و تملک داراییايسرمایهايسرمایه
هاي خشک)اکتشاف ناموفق (چاههزینه دورهايسرمایه
اکتشاف موفقايسرمایهايسرمایه
توسعهايسرمایهايسرمایه

تولیدهزینه دورههزینه دوره
هاي عملیاتیهزینههزینه دورههزینه دوره

مرکز هزینهیک چاه یا میدان نفتی و گازي واحدکل ناحیه یا شرکت
کنندگاناستفادههاي بزرگشرکتهاي کوچک یا تازه تأسیسشرکت

آزمون کاهش ارزش داراییمعمول نیست.ست.مکرر و معمول ا

الزم به ذکراست تاکنون در کشور ایران استاندارد حسابداري خاصی درخصوص نحوه حسابداري مخارج عملیات 
و 6حسابداري شماره المللیبینهاي نفت و گاز تدوین نشده است. این در حالی است که استانداردپیمانکاري شرکت
کشور ایاالت متحده، رهنمودهاي الزم را درخصوص نحوه حسابداري مخارج 19داري شماره نیز استاندارد حساب

اند.اینگونه قراردادها ارائه نموده

متقابلها در قراردادهاي بیعبندي هزینهطبقه-3-4

وطه مشخص هاي حسابداري مربهاي مالی تعریف و روشمتقابل، با توجه به شرایط قرارداد، دورهدر قراردادهاي بیع
- ). این طبقه1387نمود (زهدي، بندي ي را طبقههاي قراردادهزینهتوانمیهاي مالی با توجه به دورهشود و سپس می

خالصه ترسیم شده است.به صورت) 5(شکل شمارهدر بندي
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هاي حسابداريهاي قراردادي با توجه به دورهبندي هزینهطبقه:)5(شکل شماره 

متقابل و قوانین و مقررات مالیاتیقراردادهاي بیع-5

هاي متقابل از جنبههمانطوري که از عنوان این مقاله پیداست هدف اصلی تحقیق حاضر ضمن تبیین قراردادهاي بیع
الیاتی به منظور هاي مالیاتی چنین قراردادهایی و در نهایت ارائه راهکاري براي سازمان امور ممختلف، بررسی چالش

ها با رعایت قوانین و مقررات مالیاتی موضوعه است. از این رو الزم است در گونه فعالیتاخذ مالیات منصفانه از این
که از نیمه ییمتقابل اشاره گردد. اما از آنجاستانی از قراردادهاي بیعاین بخش در ابتدا به وضعیت موجود نظام مالیات

هاي بلندمدت)دوره اجرایی قراداد (حسابداري پیمان

:قراردادتاریخ خاتمه
شود که به زمانی اطالق می

قرارداد تکمیل و 
طور بازپرداخت اقساط نیز به

کامل انجام پذیرفته باشد.

وع شرو تاریخ تحویل
:پرداختبازدوره 

شود که به زمانی اطالق می
طبق قرارداد تولید اولیه به 
وقوع پیوسته و پروژه به 

شود.کارفرما تحویل داده می

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

شده در قرارداد، به تولید اولیه یا اهداف تعریف
رزیابی و قسمتی از عملیات واسطه عملیات ا

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 

پیوسته ادامه یافته و مورد تأیید کارفرما باشد.

مؤثر شدن قرارداد:تاریخ
االجرا شدن یا به تاریخ الزم

- تاریخ انعقاد قرارداد اطالق می

.شود

دوره بازیافت قرارداد (حسابداري بازیافت)

دوره بازیافت موقت/پرداختدوره بازیافت قطعی/پرداخت

که ،هاي قراردادي در دوره اجراهزینه
عبارتند از:،گذاري پیمانکار استدوره سرمایه

يامخارج سرمایه-1
به استثناي مالیات بر ايمخارج غیر سرمایه-2

اقساط بازیافتی و پرداختی که از زمان وقوع تولید 
شود.زودهنگام یا اولیه و تحصیل درآمد محقق می

که بر سر جمع یا بر مانده هاي بانکیهزینه-3
طور کلی هاي مفتوحه حسب قرارداد یا بهحساب

ردد.گطلب پیمانکار محاسبه و اعمال می

موقتهاي مرتبط به دوره بازیافتهزینه
شوند، در واقع نامیده میهاي عملیاتیهزینهکه 

رود شمار میگذاري پیمانکار بهقسمتی از سرمایه
طور خالص (بدون تعلق صورت جاري و بهکه به

الزحمه و بهره در صورت پرداخت گرفتن حق
هاي شود. هزینهظرف سه ماه) پرداخت می

هاي تولید محصول، هزینه تی شامل هزینهعملیا
عملیات تولید و قطعات یدکی است که ساختار و 
مراکز هزینه قابل تعریفی بوده و مستلزم استفاده از 

.باشدحسابداري تولید میاصول متداول در 

قطعیهاي دوره بازیافتهزینه
مدت سه ها به شکل تأمین مالی کوتاهاین هزینه

اي عملیاتی یا حقوق و دستمزد ماهه براي خریده
پرسنل خارجی در قالب قرارداد همکاري فنی 

شوند. چنانچه در تاریخ مقرر، پروژه پرداخت می
به کارفرما تحویل نشود پیمانکار اقدام به ایجاد 

-بینی نشده میهاي عملیاتی پیشسرفصل هزینه

یکی از مطالبات قراردادي در این مرحله نماید.
اشد که بعد از تحویل پروژه بر بالزحمه 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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نون مالیات بر ارزش افزوده نیز براي اشخاص حقوقی الزامی شده است در این بخش، نحوه اجراي قا1387دوم سال 
هاي مستقیم (مالیات بر عملکرد) و قانون مالیات بر متقابل از دو جنبه قانون مالیاتستانی از قراردادهاي بیعمالیات

هاي ین قراردادهایی تاکنون به وسیله شرکتبه دلیل اینکه چنگیرد. افزون بر این،مورد بررسی قرار میارزش افزوده
-ارائه میاشخاص حقوقی ایرانی و خارجی به تفکیک ستانی ازوضعیت مالیاتایرانی و خارجی انجام شده است، 

شود.

هاي مستقیم قانون مالیات-1-5

جی براي انجام هاي خارگذاران خارجی معموالً از شرکتهمانطوري که قبالً اشاره شد در راستاي جذب سرمایه
آید، اما با عنایت به شرایط سیاسی خاص حاکم بر ایران به دلیل متقابل دعوت به عمل میقراردادهاي موضوع بیع

هاي داخلی نیز در زمینه نفت و گاز اقدام به انعقاد هاي اقتصادي مختلف، تاکنون برخی شرکتاعمال تحریم
ین قسمت به نحوه اخذ مالیات از عملکرد (سود شرکت) پیمانکاران اند. از این رو، در اقراردادهاي مذکور نموده

گردد.نمایند، اشاره میمتقابل اقدام میهاي موضوع قراردادهاي بیعایرانی و خارجی که به فعالیت

اشخاص حقوقی ایرانی-1-1-5

انتفاعی سایر هاي عالیتها و درآمد ناشی از فهاي مستقیم، جمع درآمد شرکتقانون مالیات105به استناد ماده 
هاي حاصل از شود، پس از وضع زیاناز ایران تحصیل میاشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج 

اي مقررات این قانون داراي نرخ جداگانههاي مقرر به استثناي مواردي که طبق غیرمعاف و کسر معافیتمنابع 
ق.م.م، 106%) خواهند بود. همچنین بر اساس مفاد ماده 25ت و پنج درصد (به نرخ بیسباشد، مشمول مالیات می

(به استثناي درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوة دیگري اشخاص حقوقی 	درآمد مشمول مالیات در مورد 
) مادة (الف) و بند 94) از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات مادة (براي تشخیص آن مقرر شده است

گردد. بنابراین به طور میالرأس تشخیص طور علی) این قانون، به97) این قانون و در موارد ذکر شده در مادة (95(
متقابل فعالیت خالصه، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ایرانی که در زمینه عملیات موضوع قراردادهاي بیع

% است.25ن شده و نرخ مالیات بر درآمد آنها نمایند از طریق رسیدگی به دفاتر تعییمی
به دلیل آنکه مکانیزم تشخیص مالیات این اشخاص مشابه سایر اشخاص حقوقی ایرانی است (به استثناي نحوه 

گیرد. تعیین درآمد مشمول مالیات)، لذا سایر موضوعات مالیاتی و نیز تکالیف قانونی این اشخاص مورد بحث قرار نمی
هاي تعیین درآمد مشمول مالیات اینگونه اشخاص همانند اشخاص حقوقی خارجی بوده که در ادامه شضمن اینکه چال

به تفصیل بررسی شده است.
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اشخاص حقوقی خارجی-2-1-5

) 27/11/1380و اصالحات بعدي آن (اصالحات مصوب 1366هاي مستقیم مصوب اسفندماه سال در قانون مالیات
قانون مذکور 105ماده 2ص حقوقی خارجی همانند اشخاص حقوقی داخلی، طبق تبصره نرخ مالیات بر درآمد اشخا

% بوده، لیکن نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران (من 25
، اشخاص قانون مذکور107جمله پیمانکاران خارجی) از اشخاص حقوقی ایرانی تفکیک شده است. بر اساس ماده 

حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به سه بخش تقسیم و درآمد مشمول مالیات هر کدام از آنها به شرح 
زیر تعیین شده است:

اشخاص موضوع بند الف-1
، تأسیسات فنی و تأسیساتی شامل تهیه و نصب در مورد پیمانکاري در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی

، نظارت و کشی، نقشهبرداري، نقشهها و تأسیساترد مذکور، و نیز حمل و نقل و عملیات تهیۀ طرح ساختمانموا
موارد، درآمد مشمول سایر خدمات در تمام، انتقال دانش فنی وهاي فنیتعلیمات و کمک، دادن محاسبات فنی

گردد. سبه میمحا%) کل دریافتی ساالنه12مالیات به مأخذ دوازده درصد (
اشخاص موضوع بند ب-2

که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر هاي سینماییبابت واگذاري امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاري فیلم
%) مجموع 40%) تا چهل درصد (20بیست درصد (شود، درآمد مشمول مالیات به مأخذعنوان دیگر عاید آنها می

هریک از مشمول مالیات باشد. ضریب تعیین درآمد گردد، میمیعاید آنها سال مالیاتی وجوهی که ظرف یک
شود.موارد مذکور در این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می

اشخاص موضوع بند ج-3
اشخاص حقوقی و مؤسسات مزبور به وسیلۀ نمایندگی از قبیل هایی که برداري از سرمایه و سایر فعالیتدر مورد بهره

) این قانون106مقررات مادة (دهند، درآمد مشمول مالیات طبق ، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می، نمایندهشعبه
گردد.تعیین می

-اردادهاي بیعدرآمد مشمول مالیات عملیات پیمانکاري اشخاص حقوقی خارجی موضوع قر-1-2-1-5
متقابل

) این قانون که قرارداد 107) مادة (موضوع بند (الفهايفعالیت، درآمد مشمول مالیات107ماده 5طبق تبصرة 
گردد. تشخیص می) این قانون 106مقررات مادة (گردد، طبقو به بعد منعقد می1382پیمانکاري آنها از ابتداي سال 
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بوده 1382قراردادهاي پیمانکاري که تاریخ انعقاد آنها قبل از سال هاي موضوع فعالیتحکم این تبصره نسبت به ادامۀ 
، جاري نخواهد بود.است

باشد، مفهوم ق.م.م می107هاي پیمانکاري موضوع بند الف ماده متقابل از نوع فعالیتبه دلیل آنکه قراردادهاي بیع
گردند محاسبه درآمد منعقد می1382متقابلی که پس از ابتداي سال عق.م.م آن است که براي قراردادهاي بی106ماده 

) که مشمول مالیات مودي بر اساس دفاتر و اسناد و مدارك آن بوده (و نه معادل دوازده درصد کل دریافتی ساالنه
لیاتی رعایت شده الزم است در تهیه و تنظیم آنها، احکام اصول و استانداردهاي حسابداري و نیز قوانین و مقررات ما

باشد. همچنین در محاسبه درآمد مشمول مالیات چنین اشخاصی باید مالحظاتی به شرح زیر رعایت گردد:
ماده در صورتی که کارفرما، ) اینق.م.م، در مورد عملیات پیمانکاري موضوع بند (الف107ماده 2طبق تبصرة -

خرید ها باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریقدولتی یا شهرداريهاي ها، مؤسسات و شرکتوزارتخانه
رسد، مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصالحات و الحاقات داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می

از پرداخت مالیات معاف قرارداد درج شده باشد،لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقالم بعدي آن مبالغ 
بود.خواهد 

قسمتی از پیمانکاري موضوع ق.م.م، درمواردي که پیمانکاران خارجی تمام یا 107ماده 4بر اساس حکم تبصرة -
اشخاص حقوقی ایرانی واگذار کنند، معادل آن مبلغ از لوازم و ) این ماده را به پیمانکاران دست دوم بند (الف

گردد، از دریافتی پیمانکار خریداري میدست دوم تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار
بر درآمد معاف خواهد بود.دست اول از پرداخت مالیات 

-، مالیاتحقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص 105ماده 3مطابق با تبصره -
مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از است، با رعایت مقررات مربوط ازهایی که قبالً پرداخت شده
این بابت قابل استرداد است.
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متقابلشخاص حقوقی خارجی موضوع قراردادهاي بیعا19برخی تکالیف قانونی-2-2-1-5
همانند اشخاص حقوقی ایرانی، پیمانکاران خارجی نیز مکلف به رعایت قوانین و مقررات خاصی هستند که در این 

شود: ت به برخی از آنها اشاره میقسم
به 107) ماده موضوع بند (الف، در مواردي که تمام یا قسمتی از عملیات پیمانکاري 107ماده 1طبق تبصرة -

وجه باید از هر پرداخت به پیمانکاران ایرانی دو کنندةگردد، پرداختپیمانکار ایرانی واگذار میاشخاص حقوقی 
حساب تعیین پرداخت به الحساب آنها کسر و ظرف سی روز از تاریخ مالیات علیعنوان %) به5/2و نیم درصد (

شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند.
اند اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و ق.م.م اشخاص حقوقی مکلف110به استناد ماده -

مالیاتی به ادارة امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی ا چهار ماه پس از سال اسناد و مدارك خود را حداکثر ت
مالیات متعلق را پرداخت نمایند. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوقی در آن واقع است، تسلیم و شخص 

یندگی که در ایران داراي اقامتگاه یا نمااز ایرانمالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج 
باشند، شهر تهران است.نمی

اند مالیات متعلق را کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفق.م.م پرداخت86بر اساس ماده -
متضمن نام و نشانی فهرستی قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن تسلیم ) این 85طبق مقررات مادة (

هاي بعد فقط تغییرات را صورتادارة امور مالیاتی محل پرداخت و در ماهکنندگان حقوق و میزان آن به دریافت
دهند.

اساسی تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص ایرانی و خارجی موضوع قراردادهاي هايچالش-3-1-5
متقابلبیع

خارجی موضوع همانطوري که قبالً اشاره گردید درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ایرانی و نیز اشخاص حقوقی 
ق.م.م از 106شود، طبق ماده به بعد منعقد می1382ق.م.م که قرارداد پیمانکاري آنها از ابتداي سال 107بند الف ماده 

اند در هر پرداخت، مالیات) این ماده مکلفوجوه مذکور در بند (الفکنندگان ق.م.م پرداخت107ماده » ب«به استناد قسمت اخیر بند ١٩
خود اند کسر و ظرف مدت ده روز به ادارة امور مالیاتی محل اقامت کردهپرداختمتعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ 

کنندگان متضامناً مشمول پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود. همچنین، بر اساس پرداخت کنند. در غیر این صورت، دریافت
اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم پیمانکاريردادهايقرا18/07/1385مورخ 28345/2401/232بخشنامه مالیاتی شماره 13بند 

به بعد منعقد شده باشند و داراي شعبه یا نمایندگی در ایران نباشند، 1/1/82ق.م.م. که از تاریخ 107خارج از ایران موضوع بند الف ماده 
ق.م.م. خواهند بود.104درصد مالیات تکلیفی موضوع ماده 5مشمول کسر 
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گردد. بدین مفهوم که این اشخاص مکلفند بر اساس اصول و استانداردهاي طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص می
، دفاتر و اسناد و مدارك الزم براي تعیین درآمد مشمول مالیات را نگهداري حسابداري و نیز قوانین و مقررات مالیاتی

نمایند.
همچنین پیشتر این موضوع مورد تایید قرار گرفت که به دلیل نبود استاندارد حسابداري خاص براي عملیات 

IFRSپیمانکاري در زمینه استخراج نفت و گاز در ایران (همانند  FASو 6 ه به ماهیت عملیات ) و نیز با توج19
ایران، اشخاص حقوقی که در کشور ایران در زمینه 3استاندارد شماره 5متقابل و تصریح بند موضوع قراردادهاي بیع

مشمول رعایت مفاد استاندارد حسابداري صرفاً،نمایندمتقابل میاستخراج نفت و گاز اقدام به عقد قراردادهاي بیع
این استاندارد تنها روش درصد تکمیل پیمان براي شناسایی ماحصل پیمان (یا 19بند گردند. طبقایران می9شماره 

به هاي عملی رویهو شواهد تجربی ؛ این در حالی است که 20همان سود پیمان بلندمدت) مورد پذیرش قرار گرفته است
اسایی سود قراردادهاي از نوع توان در شنبه دالیل زیر میکار گرفته شده توسط برخی  مالیاتی حاکی از آن است که

:نمودمتقابل از روش کار تکمیل شده استفاده بیع
پذیر است ایران، استفاده از روش درصد تکمیل پیمان زمانی امکان9استاندارد حسابداري شماره 19طبق بند -

رآورد نمود. اي اتکاپذیر بکه بتوان ماحصل پیمان (کل درآمد پیمان پس از کسر کل مخارج آن) را به گونه
متقابل، ممکن است پیمانکار در نهایت نفت یا گازي این در حالی است که با توجه به ماهیت قراردادهاي بیع

ترین بینانهرا استخراج نکرده و بنابراین از بابت آن درآمدي نیز کسب ننماید. از دید این گروه، در خوش
ز روش سود صفر استفاده نمود. بدین ترتیب که معادل حالت براي محاسبه سود حاصل از اجراي پیمان، باید ا

تا میزان سود یا زیان پیمانکار شدهدرآمد شناسایی ،گرددمخارجی که در طی یک دوره مالی محقق می
ایران).9استاندارد شماره 21معادل صفر محاسبه گردد (موضوع بند 

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

کند تا درصورت تایید کارفرما، مبالغی به وي پرداخت گردد. بدین هایی را تهیه و به کارفرما ارسال می
ترتیب به منظور شناسایی درآمد، در طول دوره مالی نیز شواهد محکمی درخصوص قابل بازیافت بودن 

هاي تهیه متقابل، صورت وضعیتحالی است که در قراردادهاي بیعشود. این در مخارج انجام شده کسب می
شود که کارفرما طبق مفاد قرارداد منعقده، در جریان صحت شده از سوي پیمانکار تنها به این دلیل تهیه می

مکرر قانون 169خصوص چگونگی اجراي ماده در، 27/02/1393مورخ 23/93/200ذکر است به استناد بخشنامه شماره الزم به٢٠
مؤدیان مالیاتی که براي ،سازي روند ارسال اطالعات معامالت فصلیدر راستاي یکسانو هاي پیمانکاريهاي مستقیم براي فعالیتمالیات

صرفاً در خصوص ارسال فهرست معامالت فصلی بر مبناي مبلغ توانندمیکار استفاده می نمایند،شناسایی درآمد از روش درصد پیشـرفت
صورت وضعیت تأیید شده توسط کارفرما و با توجه به تاریخ تأیید صورت وضعیت مذکور اقدام نمایند.
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مخارج انجام شده توسط پیمانکار قرار گیرد تا در تحویل نهایی پروژه (به شرط استخراج نفت یا گاز) آنها را 
لحاظ نماید. 

اي از  مالیاتی براي تشخیص هاي متناقض مذکور سبب شده است در سازمان امور مالیاتی کشور عدهوجود دیدگاه
اي دیگر از روش کار تکمیل شده درآمد مشمول مالیات اینگونه پیمانکاران از روش درصد تکمیل پیمان و عده

ضر  مالیاتی به دلیل عدم وجود وحدت رویه با آن مواجه هستند.استفاده نمایند. این همان چالشی است که در حال حا

قانون مالیات بر ارزش افزوده-2-5

هاي موجود تا حدود زیادي همانند متقابل، چالشافزوده از قراردادهاي بیعباط با شیوه اخد مالیات بر ارزش در ارت
خصی را در ارتباط با نحوه اخذ مالیات عملکرد از راهکار مشهاي مستقیم است. به طوري که اگر بتوانقانون مالیات

قراردادهاي مذکور ارائه نمود، آنگاه راهکار مذکور تا حدود زیادي چالش مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده را نیز 
برطرف خواهد نمود.

تاریخ لیات ، تاریخ تعلق ما21قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مورد ارائه خدمات11به استناد مفاد ماده 
این گیرد. ، مالك اخذ مالیات بر ارزش افزوده قرار میرائه خدمت، هر کدام که مقدم باشدصورتحساب یا تاریخ ا

به صورت خاص درمورد عملیات پیمانکاري 12/11/1388مورخ 28004بخشنامه مالیاتی شماره 13طبق بند موضوع 
اریخ تعلق مالیات و عوارض در مورد ارائه خدمات در این بند، تمورد تاکید قرار گرفته است. بر اساس احکام مقررات

حسب مورد خواهد هاي پیمانکاري نیز تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت هر کدام که مقدم باشد،قالب فعالیت
ادره درج و هاي صبود. پیـمـانـکاران مـکـلفـند مالیات و عوارض متعلقه را در تاریخ تعلق شناسایی و در صورتحساب

واضح است که در عملیات پیمانکاري، تاریخ ارائه خدمت مقدم بر د. مطالبه و وصول نماین(کارفرمایان)از خریداران
رعایت الزامات استاندارد مانکاران مکلفند درآمد خود را باتاریخ ارائه صورتحساب به کارفرمایان است. از این رو، پی

متناسب با در هر دوره مالی ، شناسایی و ها استفاده از روش درصد تکمیل پیمان)(یعنی تنایران9حسابداري شماره 
مور مالیاتی کشور واریز نمایند. مایان مطالبه و به حساب سازمان امالیات بر ارزش افزوده را از کارفر،آن

ات پیمانکاري موضوع ماهیت عملیشده توسط  مالیاتی بیانگر آن است که ظاهراً هاي به کارگرفتهنتایج رویهاما 
نظام هااز نظر آنبه این دلیل کههاي پیمانکاران عادي تاحدودي متفاوت است. متقابل با ماهیت فعالیتقراردادهاي بیع

باشد که بر اساس آن این مالیات از هر مورد استفاده در ایران، از نوع مدل مبتنی بر مقصد میمالیات بر ارزش افزوده
کننده نهایی منتقل یابد تا نهایتاً به مصرفعال دیگر در طول زنجیره واردات، تولید و توزیع انتقال میفعال اقتصادي به ف

شودبدین مفهوم که مالیات بر ارزش افزوده، در نهایت باید از سوي کارفرما پرداخت . 22و توسط وي پرداخت گردد

هاي خدماتی تلقی شده است.مانکاري از نوع فعالیتهاي پی، فعالیت12/11/1388مورخ 28004بخشنامه مالیاتی شماره 14به استناد بند ٢١
.3، ص: 1387، سازمان امور مالیاتی کشور، آبان ماه »راهنماي مودیان مالیات بر ارزش افزوده«رجوع شود به؛ ٢٢
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نظر به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت مالیات مورده واسط عمل نموده تا و پیمانکار در این میان به عنوان یک حلق
متقابل، این امکان وجود دارد که به دلیل عدم این در حالی است که به دلیل ماهیت خاص قراردادهاي بیع. گردد

استخراج نفت و گاز و یا به سبب دستیابی به محصول غیرتجاري عمالً پیمانکار هیچگونه درآمدي را شناسایی ننموده 
فرض استفاده از روش درصد تکمیل پیمان، در بدین مفهوم که بادر این میان، تنها مخارجی را متحمل شده باشد. و

نماید اما ممکن است هیچ وقت مبالغی را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت میطول اجراي قرارداد، پیمانکار 
گردد مالً پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بر دوش پیمانکار منتقل مبلغی را از کارفرما دریافت ننموده و بدین ترتیب ع

که این موضوع، مغایر با مبانی مدل مورد پذیرش کشور ایران است. از این رو، از نظر اینگونه افراد بهتر است در 
متقابل از روش تکمیل کار (پیمان) استفاده شود. قراردادهاي بیع

و پیشنهادهاگیرينتیجه-6

هاي ناشی از قانون و محدودیتاز یک سوگذاران خارجیو منابع مالی سرمایهفنیتخصصهاي اخیر، نیاز بهدههدر 
گذار خارجی ي جذب سرمایههاي اصلی برایکی از شیوهسبب گردید تا از سویی دیگر اساسی و سایر قوانین مربوطه 

اخذ مالیات نحوه از این رو، .باشدمتقابل ي قراردادهاي بیعها، استفاده از ظرفیتایراننفت و گازبر سرمایهدر صنعت
چالشی که با تصویب قانون موران مالیاتی تبدیل شد.أانگیز در میان مچالش بریبه موضوعگذاران خارجیسرمایهاز

. نمود بیشتري بافت1387مالیات بر ارزش افزوده و اجرایی شدن آن از نیمه دوم سال 
منظور تکمیل شده بهکارهاي درصد پیشرفت پیمان و روش اعمال یکی از روشمرتبط بااین چالش عمدتاً 

متقابل در شناسایی و ثبت سود و زیان پیمانکارانی است که در ایران به عملیات پیمانکاري موضوع قراردادهاي بیع
عملیات پیمانکاري عادي که در چنین چالشی براياشاره شدتر طور که پیشنمایند. همانحوزه نفت و گاز اقدام می

وصول اجراي آن در هر دوره مالی، مابه ازاي بخشی از خدمات انجام شده در طول اجراي قرارداد از سوي پیمانکار 
-اما به دلیل ماهیت خاص قراردادهاي بیع.کند (تنها استفاده از روش درصد پیشرفت پیمان)، مصداق پیدا نمیگرددمی

ها براي سازمان امور مالیاتی کشور به هاي مذکور یا به کارگیري ترکیبی از آنیان یکی از روشمتقابل، انتخاب از م
. شودمییک مسئله بسیار مهم تبدیل 

به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح زیر رویکردهاییتوان میمطرح در این مقالهمنظور حل مسئله به،طور کلیبه
نمود:پیشنهاد

براي شناسایی سود و زیان امور مالیاتیدرصورتی که مبناي استدالل سازمانحان شکل بر محتوا:رویکرد رج-الف
(بدون توجه به شرایط سیاسی و در ایراناشخاص حقوقیاصول و استانداردهاي حسابداري حاکم بر پیمانکاران صرفاً 

. استفاده نمودشرفت پیمان روش درصد پیازتنها بایستمیباشد، آنگاه براي شناسایی سود اقتصادي)
متقابل توأم با عدم اطمینان منتقدان استفاده از روش درصد پیشرفت پیمان بر این باورند که ماهیت قرارادهاي بیع

هاي خشک) و یا هاي حفر شده به منابع زیرزمینی نفت و گاز نرسد (پدیده چاهعبارت دیگر، ممکن است چاهاست. به
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21به استناد بند توان گفت که در چنین شرایطی،ها میج شده تجاري نباشد. در پاسخ به آنمقدار نفت و گاز استخرا
از روش سود صفر (یعنی توان به دلیل قابل برآورد نبودن ماحصل پیمان میایران،9استاندارد حسابداري شماره 

قبل از عمالً،ترتیببه اینفاده نمود.استیافته در آن دوره)شناسایی درآمد در هر دوره مالی به میزان مخارج تحقق
گونه مالیاتی از سوي پیمانکار به سازمان امور مالیاتی پرداخت نخواهد شد.   ، هیچبرداري از پروژهآغاز بهره

هاي روشمنظور انتخاب از بین یکی از رجحان محتوا بر شکل بهدر رویکرد :شکلبر محتوارویکرد رجحان -ب
بر استانداردهاي حسابداري، وضعیت سیاسی و اقتصادي حاکم ، عالوهن و روش کار تکمیل شدهدرصد پیشرفت پیما

گذار خارجی به جذب سرمایهتشویق وکه ییاز آنجاگیري قرار گیرد.تصمیمقضاوت ومبنايتواند میبر کشور نیز 
توسعه میادین گذاران درگونه سرمایهو منابع مالی اینفنی استفاده از تخصص هاي اقتصادي و نیزدلیل اعمال تحریم

هاي مذکور را مورد استفاده قرار توان در شرایط زیر یکی از روشمی،گیردقرار مینخست نفتی و گازي در اولویت 
داد:

اي باشد که نسبت به استخراج محصول و نیز استحصال تجاري گونهمتقابل بهکه نوع قرارداد بیعدرصورتی-1
،و یا میادین قبالً توسعه یافته)قراردادهاي توسعه براي میادین بکر(مانند شته باشد وجود دا% 100آن اطمینان 

به البته،د. نموگونه پیمانکاران استفاده از روش درصد پیشرفت پیمان براي شناسایی سود و زیان اینتوان می
نمود که منعقداي گونهبهرامتقابلهاي بیعتوان قراردادمیجذب پیمانکاران مذکورمنظور تشویق و

مالیاتی، و مقرراتاز نظر قوانینکههر چند؛مسئولیت پرداخت هرگونه مالیات بر عهده کارفرما باشد
هرگونه ریسک ناشی از عدم پرداخت مالیات به ،ترتیببه این. شودمحسوب میدي مالیاتی ؤپیمانکار م

کارفرما انتقال خواهد یافت. 
استاندارد طبق باشد. هرچند این روش کار تکمیل شده میروش ،ي شناسایی سود و زیانموارد مبنادر سایر -2

- اما با در نظر گرفتن سایر مالحظات، سازمان امور مالیاتی میایران پدیرفته شده نیست 9حسابداري شماره 
در که است تنیگفعمل نموده و مالیات حقه دولت را وصول نماید. هاي حسابداريتواند فراتر از استاندارد

متن استانداردهاي حسابداري ایران، بارها بر مقدم بودن رعایت قوانین و مقررات نسبت به احکام 
کید شده است.أاستانداردهاي حسابداري ت

وه نح، الذکرفوقمتناسب با رویکردهاي ،متقابلاعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده بر قراردادهاي بیعمنظوربه
شناسایی سود و زیان مبنايکه داشتخواهد بستگیبه روشیمتقابلقراردادهاي بیعر ارزش افزوده از اخذ مالیات ب

.گیردقرار میمتقابل قراردادهاي بیع
به روش براي یک دوره مشخص، ایران، ماحصل پیمان (یا همان سود پیمان) 9شمارهطبق استاندارد حسابداري

گردد تا در نهایت درآمد پیمان یافته در آن دوره جمع میس با مخارج تحققدرصد پیشرفت پیمان تعیین شده و سپ
IFRS. در این میان، طبق منظور شودها شناسایی و در حساب FASو 6 نحوه شناسایی مخارج پیمان (به ویژه 19
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گیرد که میآمیز و بهاي کامل صورتهاي موفقیتهاي تالشمخارج مرتبط با اکتشاف و ارزیابی) به یکی از روش
در کشور این در حالی است که آمیز مورد پذیرش قرار گرفته است. هاي موفقیتروش تالش،هر دو رهنموددر 

متقابل در حوزه نفت و ایران، استاندارد حسابداري خاصی درخصوص نحوه شناسایی مخارج موضوع قراردادهاي بیع
IFRSگاز (مشابه  FASو 6 ،22/04/1393مورخ 49/93/200شمارهطبق بخشنامههرچند. تدوین نشده است)19

از سوي متقابلبیعهاي مستقیم که در قراردادهاي قانون مالیات148و 147ز شرایط مواد ئهاي حااستهالك هزینه
سبت به نسبت درآمد هر سال و یا به ن،ندگرداي ثبت میهاي پروژه یا دارایی سرمایهعنوان هزینهمجریان ایرانی طرح به

درخصوص در بخشنامه مزبور اما شوند.پذیرفته میهاي قابل قبول مالیاتی عنوان هزینهبرداري، بهسنوات دوره بهره
رسد د، حکمی صادر نشده است. بنابراین، به نظر میاي شده و مستهلک شود سرمایهتوانکه چه مخارجی میاین

IFRSهاي استانداردهاي نامه مذکور از قابلیتتواند براي تکمیل بخشسازمان امور مالیاتی کشور می FASو 6 19

استفاده نماید.آمیز و یا بهاي کامل هاي موفقیتهاي تالشمبنی بر اتخاذ یکی از روش
و نیز کمک منابع نفت و گازشود به منظور تسهیل در نحوه حسابداريدر نهایت به سازمان حسابرسی پیشنهاد می

IFRSهاي استانداردهاي حسابداري مشابه گیري از ظرفیتکشور در راستاي بهرهبه سازمان امور مالیاتی و 6
FAS19را در اولویت خود قرار دهد.  » ي صنایع استخراجیحسابداراستاندارد «نویس ، تدوین و تصویب نهایی پیش

و مآخذمنابع

». ر صنعت نفت در قالب قاعده غرورمتقابل دبررسی قراردادهاي بیع). «1387فرد، علی (اخوان، مهدي؛ طاهري.1

.86-72، ص: 13، شماره راهبرد توسعه

انواع قراردادهاي نفتی: تحول قراردادهاي نفتی از قراردادهاي معاوضی به سوي قراردادهاي ). «1387ایرانپور، فرهاد (.2

.38-25، ص: 2، شماره 38، دوره فصلنامه حقوق». مشارکتی

- 57، ص: 1، شماره 40، دوره فصلنامه حقوق». ت و مفهوم آن در قراردادهاي نفتیمالکی). «1389ایرانپور، فرهاد (.3

72.

، نامه بازرگانیپژوهش». متقابلتأملی فقهی حقوقی در قرارداد بیع). «1389اکبر؛ کاویار، حسین (فرد، علیایزدي.4

.144تا 111، ص: 54شماره 

سرمایه گذاري توسط مالیات در شرکت هاي صنعتی بررسی مکانیزم تحریک فرآیند ")، 1392حکیمی، فرهاد، (.5

.18، انجمن حسابداري ایران، سال پنجم، شماره تحقیقات حسابداري و حسابرسی، "جمهوري اسالمی ایران
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دانش.

بررسی اثر نوسان قیمت نفت خام بر دریافتی طرفین قراردادهاي ). «1388، ثمین (تاش، سید غالمحسین؛ صبحیحسن.7

.166-119، ص: 22، شماره مطالعات اقتصاد انرژي». نفتی (یک مطالعه موردي)
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.110-77، ص: 67، سال سوم، شماره دوفصلنامه تاریخ ایران)». 1333-1353
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-گذاري و کمکها، سازمان سرمایهها، ابزارها و زیرساختروش-گذاري خارجیمالی و سرمایه
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Buy-Back contracts and its tax challenges in Iranian Oil and Gas
Industry

AbstractThe tendency to gain benefits of proficiency and financial resources of foreigninvestors	 alongside	 the	 Legal	 restrictions	 of	 provisions	 No.	 44,	 45,	 80	 and	 81	 of	 the	Iranian constitution, caused an occasion to benefit from Buy-Back contracts'capacities in order to draw the attention of foreign investors to Iranian oil and gasindustry, in recent decades. Upon incorporation of foreign investors in Iran, the taxauditors have interfaced by some challenges like how to collect the income tax andvalue-added-tax by implementation of one of the Completed-contract method or thePercentage-of-completion method. Because of no consistency among the tax auditorsto deal with this problem, the main purpose of this paper is to investigate andexplaining the issue based on a Library-Based research. The results show that theINTA can use just the Percentage-of-completion method (Privileging Form OverContent) and or the Completed-contract method and the Percentage-of-completionmethod contemporaneously (Privileging Content Over Form) based on the dominantpolicies and the content of the related contracts. Moreover, based on the method ofaccounting for income tax, the INTA can collect the Value-Added tax too.Key Words: Income Tax, Value-Added Tax, Buy-Back contracts, Completed-contractmethod, Percentage-of-completion method, Long-Term Construction ContractsAccounting, Oil and Gas.


