ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارث
ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارث
ﻫﺮﮔﺎه در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﻮت ﺷﺨﺼﯽ اﻋﻢ از ﻓﻮت واﻗﻌﯽ ﯾﺎ ﻓﺮﺿﯽ اﻣﻮاﻟﯽ از
ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارث ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وراث ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯽ و اﻣﻮال ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه از ﻣﺘﻮﻓﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺣﻘﻮق
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ودﯾﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎ ﺛﺒﺖ اﻣﻮال
ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺑﺮداﺷﺖ از ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﺣﺼﺮ
وراﺛﺖ و ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ وارﯾﺰ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارث ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .وراث از ﻧﻈﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﻣﺎده  ۱۸ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ – وراث از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺳﻪ
ﻃﺒﻘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ:
 -۱وراث ﻃﺒﻘﻪ اول ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﭘﺪر ،ﻣﺎدر ،زن ،ﺷﻮﻫﺮ ،اوﻻد و
اوﻻد اوﻻد
 -۲وراث ﻃﺒﻘﻪ دوم ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :اﺟﺪاد ،ﺑﺮادر ،ﺧﻮاﻫﺮ و اوﻻد
آﻧﻬﺎ
 -۳وراث ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻋﻤﻮ ،ﻋﻤﻪ ،داﯾﯽ ،ﺧﺎﻟﻪ و اوﻻد
آﻧﻬﺎ
اﻣﻮال ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارث
ﻣﺎده  ۱۹ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ – اﻣﻮال ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارث
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺎﺗﺮک ﻣﺘﻮﻓﯽ واﻗﻊ در اﯾﺮان ﯾﺎ ﺧﺎرج از اﯾﺮان اﻋﻢ
از ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻮل و ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻔﻦ و دﻓﻦ در ح دود ﻋﺮف و ﻋﺎدت و واﺟﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﺒﺎدی در
ﺣﺪود ﻗﻮاﻋﺪ ﺷﺮﻋﯿﻮ دﯾﻮن ﻣﺤﻘﻖ ﻣﺘﻮﻓﯽ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وراث ﻃﺒﻘﻪ اول ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺿﺮوری از ﻗﺒﯿﻞ
ﮐﻔﻦ و دﻓﻦ و ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺮﺣﯿﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ از ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﻣﺘﻮﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ وراث
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ  ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰رﯾﺎل ﺑﻄﻮر ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب ﺑﺪون اراﺋﻪ
ﮔﻮاﻫﯽ وارﯾﺰ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارث ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارث ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ اﻻرث
ﻣﺎده  ۲۰ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ – ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮ ارث ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ
اﻻرث وراث ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﺷﺮح

ﻃﺒﻘﻪ
اول

ﻃﺒﻘﻪ
دوم

ﻃﺒﻘﻪ
ﺳﻮم

ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ  ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰رﯾﺎل

۵%

۱۵%

۳۵%

ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰رﯾﺎل ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﺎزاد  ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰رﯾﺎل

۱۵%

۲۵%

^۴۵

ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ  ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰رﯾﺎل ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﺎزاد  ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰رﯾﺎل

۲۵%

۳۵%

۵۵%

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزاد  ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰رﯾﺎل

۳۵%

۴۵%

۶۵%

از ﺳﻬﻢ اﻻرث ﻫﺮﯾﮏ از وراث ﻃﺒﻘﻪ اول ﻣﺒﻠﻎ ﺳﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮن )۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰
( رﯾﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﮐﺴﺮ و ﻣﺎزاد ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻫﺎی ﻃﺒﻘﻪ اول ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ
از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﺠﻮر ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮل از ﮐﺎراﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺒﻠﻎ
ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰رﯾﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻣﻮال زﯾﺮ از ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارث ﺧﺎرج اﺳﺖ.
– وﺟﻮه ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و وﻇﯿﻔﻪ و ﭘﺲ اﻧﺪاز ﺧﺪﻣﺖ و ﻣﺰاﯾﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ،
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺴﺎرت اﺧﺮاج ،ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖ و ﻣﺮﺧﺼﯽ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه ،ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ ،ﺧﺴﺎرت ﻓﻮت  ،دﯾﻪ.
– ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺳﭙﺮده ﻫﺎی ﻣﺘﻮﻓﯽ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی اﯾﺮاﻧﯽ
و ﺷﻌﺐ آﻧﻬﺎ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺠﺎز.
– ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ارزش ﺳﻬﺎم ﻣﺘﻮﻓﯽ در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻬﺎم آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط در ﺑﻮرس ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
– ﭼﻬﻞ درﺻﺪ ارزش ﺳﻬﺎم ﯾﺎ ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﮐﻪ ﻣﺘﻮﻓﯽ در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ
– ﭼﻬﻞ درﺻﺪ ارزش ﺧﺎﻟﺺ داراﯾﯽ ﻣﺘﻮﻓﯽ در واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﺻﻨﻌﺘﯽ،
ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﮐﺸﺎورزی .
وﻇﯿﻔﻪ وراث
ﻣﺎده  ۲۶ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ – وراث )ﻣﻨﻔﺮداً ﯾﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎً( ﯾﺎ
وﻟﯽ ﯾﺎ اﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﻗﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻇﺮف ﺷﺶ ﻣﺎه از

ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻮﻗﺖ ﻣﺘﻮﻓﯽ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ای روی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف
ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﺎوی ﮐﻠﯿﻪ اﻗﻼم ﻣﺎﺗﺮک ﺑﺎ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻬﺎی زﻣﺎن ﻓﻮت و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات
اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺴﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻣﺪارک زﯾﺮ ﺑﻪ اداره ﮐﻞ اﻣﻮر
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ دار ﺗﺴﻠﯿﻢ و رﺳﯿﺪ درﯾﺎﻓﺖ دارﻧﺪ.
ﻣﺪارک ﻣﻮردﻧﯿﺎز
 -۱روﻧﻮﺷﺖ ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه ﮐﻠﯿﻪ اوراﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﻣﺘﻮﻓﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮال و ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺸﻮد.
ﻣﻠﮏ :ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ،ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﯾﺎ ﻗﺒﺾ ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض
ﻧﻮﺳﺎزی.
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ  :ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ :ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﯾﺎ ﺳﻨﺪ اﺟﺎره و ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺴﺐ
ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ :ﺑﺮﮔﻪ ﺳﻬﺎم و ﻣﺪارک ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ
اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری و ﺳﭙﺮده
ﮔﺬارﯾﻬﺎ
 -۲روﻧﻮﺷﺖ ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮔﻮای ﺷﺪه اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺪﻫﯽ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﻣﺘﻮﻓﯽ
 -۳درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮف وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﻗﯿﻢ ﯾﺎ وﻟﯽ داده ﺷﻮد
روﻧﻮﺷﺖ ﯾﺎ ﺗﺼﻮر ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه وﮐﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻗﯿﻢ ﻧﺎﻣﻪ
 -۴روﻧﻮﺷﺖ ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه آﺧﺮﯾﻦ وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﻮﻓﯽ اﮔﺮ وﺻﯿﺖ
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ.
 -۵ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﻮت
 -۶ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﮐﻠﯿﻪ وراث و ﻣﺘﻮﻓﯽ
ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارث
ﻣﺎده  ۲۸ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ – ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارث ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ را ﺑﺮاﺳﺎس اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎی ﻣﻬﻠﺖ
ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ رﺳﻢ ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب ﭘﺮداﺧﺖ و رﺳﯿﺪ درﯾﺎﻓﺖ دارﻧﺪ.

ﻋﺪم ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر )ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۶ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻮت
ﻣﺘﻮﻓﯽ( ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﻖ ﺟﺮﯾﻤﻪ ای ﻣﻌﺎدل ده درﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﭘﺲ از آن ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﻖ ﺟﺮﯾﻤﻪ ای
ﻣﻌﺎدل  %۵/۲ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻣﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده  ۳۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ – اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ
ﭘﺲ از ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮف وراث ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﻬﺎ در
ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ روﻧﻮﺷﺖ ﻣﺼﺪق رﯾﺰ
ﻣﺎﺗﺮک را ﮐﻪ در اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺻﺎدر و ﺑﻪ ﻣﻮدی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻘﻂ از ﻧﻈﺮ ﺻﺪور ﺑﺮگ ﺣﺼﺮ وراﺛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ .رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺣﺼﺮ وراﺛﺖ در دادﮔﺎﻫﻬﺎ ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
روش ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارث
ﻣﺄﺧﺬ ارزﯾﺎﺑﯽ اﻣﻼک اﻋﻢ از ﻋﺮﺻﻪ ﯾﺎ اﻋﯿﺎن ،ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﻠﮏ و
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ارزش
ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ در زﻣﺎن ﻓﻮت ﺑﻮده ﻣﺄﺧﺬ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮال ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺘﻮﻓﯽ ارزش روز آﻧﻬﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻮت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﺛﺎث اﻟﺒﯿﺖ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯿﻊ ﺟﺰء ﻣﺎﺗﺮک ﻣﺘﻮﻓﯽ ﻣﺤﺴﻮب
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ وارﯾﺰ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارث
ﻣﺎده  ۳۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ – ادارات ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک
ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺎل ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل را ﺑﻪ اﺳﻢ وراث ﯾﺎ ﻣﻮﺻﯽ ﻟﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ در ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺎﻣﻪ
ﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ وراث راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺎﺗﺮک را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮاﻫﯽ
ﻧﺎﻣﻪ اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ دار را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺷﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﻼ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻻزم ﺑﺮای
ﭘﺮداﺧﺖ آن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪو ﻗﺒﻞ از اراﺋﻪ اﯾﻦ ﮔﻮاﻫﯽ
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف
اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮای رﻓﻊ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ وراث و ﻣﺄﻣﻮر ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﭘﺲ
از ﺻﺪور ﺑﺮگ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺎﻟﯿﺎت و اﺑﻼغ آن ،رﺋﯿﺲ اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ذﯾﺮﺑﻂ اﺳﺖ .وراث ﻇﺮف ﺳﯽ روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﺑﺮگ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽ

ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ وی ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺑﺎ اراﺋﻪ دﻻﯾﻞ و اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻻزم ﮐﺘﺒﺎ
ﺗﻘﺎﺿﺎی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،رﺋﯿﺲ اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﯽ روز
ﻣﻮﺿﻮع را رﺳﯿﺪﮔﯽ و در ﺻﻮرت ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن ﻣﺪارک ،درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ از ﺳﻬﻢ اﻻرث را ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﻫﯿﺄت ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ارﺟﺎع داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و رأی ﻫﯿﺄت
ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آرا ﻗﻄﻌﯽ و ﻻزم اﻻﺟﺮا اﺳﺖ.
ﻣﺎده  ۳۷ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ – در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻗﻄﻌﯿﺖ
ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺗﺎزه ای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﻌﻠﻖ
داراﯾﯽ ﺑﻪ وی اراﺋﻪ ﮔﺮدد و در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮوﻧﺪه
اﻣﺮ ﺟﻬﺖ ﺻﺪور رأی ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﺄت ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ارﺳﺎل و ﻃﺒﻖ
رأی ﻫﯿﺄت اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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