
١ 

 

 ها و تعاريف نهايي بخش خدمات مالي و بيمهواژه

 )وزارت امور اقتصادي ودارايي(

 

 ارزش خالص

 .هاي بخش دولتي استها منهاي ارزش كل بدهي  منظور ارزش كل دارائي

 

 ارزش فروش كاالي قاچاق

آوري و  مبلغ حاصل از فروش كاالي قاچاق قبل از تخصيص سهم سازمان جمعزعبارتست ا

 .ال تمليكي، حق الكشف و ساير كسورات قانونيفروش امو

 

 ارزش فروش كاالي متروكه

آوري و عبارتست از مبلغ حاصل از فروش كاالي متروكه قبل از كسر سهم سازمان جمع

 .فروش اموال تمليكي و ساير كسورات قانوني

 

 ارزش موجودي كاالي قاچاق

هاي  ارزش ريالي در حساب موجود بهعبارتست از بهاي ثبت شده اقالم كاالي قاچاق

 .آوري و فروش اموال تمليكيسازمان جمع

 



٢ 

 

 اظهار نامه مالياتي

فرم خاصي است كه مؤدي مالياتي مشخصات و اطالعات مربوطه خود و نيز اطالعات مربوط 

به فعاليت و يا منبع مشمول ماليات را در يك دوره زماني مشخص و يا مقطع تحقق ماليات 

 .نمايدربط تسليم مياجع مالياتي ذيدر آن درج و به مر

 

 اعتبار

عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيل به اهداف و اجراي 

 .رسدهاي دولت به تصويب مجلس شوراي اسالمي ميبرنامه

 

 ايهاي سرمايهاعتبار تملك دارايي

اس مطالعات توجيهي، فني، منظور اعتبار مجموعه عمليات و خدمات مشخصي است كه براس

شود، طي مدت معين و با اعتبار اقتصادي و اجتماعي كه توسط دستگاه اجرايي انجام مي

گذاي هاي برنامه توسعه پنج ساله به صورت سرمايهمعين براي تحقق بخشيدن به هدف

 آن از گردد و منابع مورد نياز اجراياي اجرا ميئي سرمايهاثابت يا مطالعه براي ايجاد دار

شود و به دو نوع انتفاعي و اي تأمين ميهاي سرمايهمحل اعتبارات مربوط به تملك دارايي

 . گرددغيرانتفاعي تقسيم مي

 

 اعتبار هزينه

منظـور اعتبار آن دستـه از داد و ستـدهاي بخش دولتي است كه ارزش خالص را كاهش 

 .دهدمي

 



٣ 

 

 اموال دولت

شود و يا به هر ها و مؤسسات دولتي خريداري و يا ايجاد مياموالي است كه توسط وزارتخانه

 .آيندطريق قانوني ديگر به تملك دولت درآمده يا در مي

 

 اموال منقول

 :عبارت است از

 : اموال منقول مصرفي-الف

 .روند  اموالي هستند كه بر اثر استفاده به صورت جزيي يا كلي از بين مي

 : اموال منقول غيرمصرفي–ب 

موالي هستند كه بدون تغيير محسوس و از دست دادن مشخصات اصلي بتوان بطور مكرر   ا

 .آنها را در مورد استفاده قرار داد

 : اموال منقول در حكم مصرفي–ج 

  اموالي هستند كه در ظاهر يا اموال غيرمصرفي مشابهت دارند اما به لحاظ طبيعت و 

 صورت حساب اموال غير مصرفي ضرورت ماهيت يا ارزش كم، تنظيم حساب براي آنها به

 .ندارد

 

 اموال غير منقول

مال غير منقول آن است كه از محلي به محل ديگر نتوان نقل نمود اعم از اين كه استقرار 

آن ذاتي باشد يا بواسطه عمل انسان بنحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا 

 . محل آن شود

 



٤ 

 

 اوراق بهادار

انواع تمبر و اوراقي كه براي وصول درآمدهاي عمومي منظور در بودجه كل عبارتست از 

گيرند و انواع گذرنامه، شناسنامه، سند مالكيت و همچنين ساير كشور مورد استفاده قرار مي

 را شامل 1366 قانون محاسبات عمومي مصوب 46اوراق و اسناد رسمي دولتي موضوع ماده 

 .شودمي

 

 اوراق قرضه

هاي عمراني نام يا با نامي است كه براي تأمين قسمتي از اعتبارات مورد نياز برنامهاوراقي بي

 .يابديا دفاعي انتشار مي

 

 اوراق مشاركت

شود نام است كه با قيمت اسمي مشخص براي مدت معين منتشر مياوراق بهادار با نام يا بي

ني انتفاعي دولت را دارند هاي عمراگذاراني كه قصد مشاركت در اجراي طرحو به سرمايه

دارندگان اين اوراق به نسبت قيمت اسمي و مدت زمان مشاركت، در سود . گرددواگذار مي

 . حاصل از اجراي طرح مربوط شريك خواهند بود

 

 برات 

عبارت است از يك حواله كتبي كه به موجب آن صادر كننده برات به شخص ديگري دستور 

ريخ معين مبلغ مشخصي را در وجه وي يا شخص ثالث و يا دهد به محض رويت يا در تامي

 .حواله كرد او بپردازد

 



٥ 

 

 بيمه 

كند در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي از عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي

طرف ديگر، در صورت وقوع يا بروز حادثه، خسارت وارده بر وي را جبران نموده يا وجه 

گذار به گـذار، وجهي را كه بيمهگر، طرف تعهد را بيمه بيمهمتعهد را. معيني را بپردازد

 . نامندشود موضوع بيمه ميپردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه ميگر ميبيمه

 

 بيمه آتش سوزي

هاي وارد كند كه خسارتگر در چارچوب مقررات مصوب شوراي عالي بيمه تعهد ميبيمه

در اين . آتش سوزي، انفجار و صاعقه را جبران كندشده به اموال بيمه شده به علت وقوع 

لرزه، سيل، طوفان، نشت آب، تركيدگي توان خطرهاي ديگري مقل زميننامه مينوع بيمه

لوله، شكست شيشه، سرقت با شكست حرز و سقوط هواپيما بر روي اموال و اماكن را نيز با 

 .پرداخت حق بيمه اضافي تحت پوشش قرارداد

 

 بيمه اتكايي

تمام يا بخشي از ) واگذارنده(بيمه اتكايي قراردادي است كه براساس آن يك شركت بيمه 

واگذار ) گر اتكاييبيمه(تعهدات خود را در قبال پرداخت حق بيمه، به شركت بيمه پذيرنده 

 . نمايدگر اتكايي در صورت تحقق خطر، سهم خود را از خسارت پرداخت ميو بيمه

 

 

 

 



٦ 

 

 بيمه اعتبار

براساس مقررات . شوداعتبار به دو بخش اعتبار داخلي و صادرات كاال تقسيم ميبيمه 

مصوب شوراي عالي بيمه منظور از اعتبار داخلي، ظرفيت بدهي يك مشتري است كه از 

ها و مؤسسات مالي و اعتباري هاي اقتصادي، در قبال ارايه كاال و خدمات، يا بانكطرف بنگاه

ند و به صورت تسهيالت مالي در اختيار مشتريان قرار گرفته و كه مجوز بانك مركز را دار

طبق . گيرندها در معرض ريسك عدم بازپرداخت قرار ميمطالبات ناشي از اين فعاليت

مقررات، قراردادهاي بيمه اعتبار داخلي به صورت گروهي و فقط به اشخاص حقوقي مشروط 

مطالبات ناشي از اعتبارات م بازپرداخت هاي اقتصادي آنها متضمن ريسك عدبراينكه فعاليت

نفع در رابطه با فروش گذار يا ذيتأمين مطالبات بيمه. شوداعطايي آنها باشد منعقد مي

 و واگذاري اسناد در (L/C)كاالهاي صادراتي در قالب قراردادهاي گشايش اعتبار اسناد 

ضوع بيمه اعتبار  مو(D/A) و واگذاري اسناد در مقابل تضمين (D/P)مقابل پرداخت 

 .باشدصادرات مي

 

 بيمه باربري

هاي وارد كند كه خسارتبيمه گر در چارچوب مقرارت مصوب شوراي عالي بيمه تعهد مي

 .شده به اموال بيمه شده را در هنگام بارگيري، حمل و تخليه جبران نمايد

 

 )تجاري(هاي بازرگاني بيمه

مايندگان و كارگزاران بيمه براساس قانوني هاي بيمه بازرگاني و نخدماتي است كه شركت

 . نمايندگري عرضه ميتأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه

 



٧ 

 

 بيمه بدنه اتومبيل

هاي وارده كند كه خسارتگر در چارچوب مقررات مصوب شوراي عالي بيمه تعهد ميبيمه

نفجار، به وسيله نقليه بيمه شده ناشي از حوادث مختلف از قبيل سرقت، آتش سوزي، ا

تصادف، سقوط، واژگوني و به طور كلي برخورد اتومبيل به هر جسم ثابت يا متحرك و يا 

 . برخورد ديگري با اتومبيل بيمه شده را جبران كند

 

 بيمه پول

هايي كه بر اثر بروز سرقت كند، زياننامه تعهد ميگر در چارچوب شرايط بيمهبيمه

ها، بانك(به پول موجود در صندوق ...)  سيل و آتش سوزي، انفجار،(و حادثه ) مسلحانه(

به طور كلي بيمه پول به . شود، جبران كنديا در حال جابجايي وارد مي...) مؤسسات مالي و 

 . شوددو رشته پول در گردش و پول در صندوق تقسيم مي

 

 بيمه حوادث

 جاني ناشي كند كه غرامتگر در چارچوب مقررات مصوب شوراي عالي بيمه تعهد ميبيمه

نامه پرداخت را به بيمه شده يا ذينفع بيمه) فوت، نقص عضو و از كارافتادگي(از حادثه 

در اين نوع بيمه با توافق و دريافت حق بيمه اضافي، هزينه پزشكي و غرامت روزانه . نمايد

 . گيردنيز تحت پوشش قرار مي

 



٨ 

 

 بيمه درمان

كند كه هزينه معالجات  بيمه تعهد ميگر در چارچوب مقررات مصوب شوراي عاليبيمه

اين بيمه براي داخل . نامه پرداخت نمايد شدگان را تا مقدار مندرج در بيمهپزشكي بيمه

 . شودكشور به صورت گروهي و خانوادگي صادر مي

 

 بيمه شخص ثالث

كند كه چنانچه دارنده گر در چارچوب مقررات مصوب شوراي عالي بيمه تعهد ميبيمه

هاي مالي يا  نقليه بيمه شده به علت وقوع حوادث رانندگي، مسئول جبران خسارتوسيله

ها را براساس شرايط بيمه نامه تا جاني وارده به اشخاص ثالث شناخته شود، اين خسارت

 . سقف تعهد مندرج در بيمه نامه پرداخت نمايد

 

 بيمه كشتي

 خسارت وارده به بدنه و تجهيزات شود كهگر در چارچوب شرايط بيمه نامه  متعهد ميبيمه

تصادف، آتش سوزي، غرق شدن و به : كشتي يا از بين رفتن آن بر اثر وقوع حوادثي مانند

هاي همگاني را در هاي نجات و سهم مالك كشتي از زيانگل نشستن، همچنين هزينه

 . حدودي كه در بيمه نامه مشخص شده است پرداخت نمايد

 

 بيمه عمر

شود كه گر در ازاي دريافت حق بيمه متعهد مياردادي كه به موجب آن بيمهعبارتست از قر

در صورت فوت بيمه شده در مدت قرارداد يا حيات وي در انقضاي بيمه نامه مبلغ بيمه به 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           . بپردازد) بيمه شده(گذار ذينفع بيمه نامه يا بيمه



٩ 

 

 بيمه مسئوليت مدني

هايي را كه كند، خسارترچوب شرايط بيمه نامه مسئوليت مدني تعهد ميگر در چابيمه

كند و مسئول جبران آنها شناخته گـذار به طور غيرعمدي به اشخاص ثالث وارد ميبيمه

بيمه ...) پزشكان، پيراپزشكان، وكال و (اي بيمه مسئوليت حرفه. شود، پرداخت نمايدمي

سئوليت كارفرما در قبال كاركنان، بيمه مسئوليت مسئوليت متصديان حمل و نقل، بيمه م

...) هتل، سينما، استخر، پارك و (سازندگان ابنيه و بيمه مسئوليت عمومي و امكان تفريحي 

 . از انواع اين رشته بيمه است

 

 بيمه مهندسي

هاي ها يا زيانكند كه خسارتگر در چارچوب شرايط بيمه نامه مهندسي تعهد ميبيمه

آالت را كه ناشي از مسئوليت ها و ماشينراحي، ساخت، نصب و نگهداري سازهناشي از ط

هاي در اين نوع بيمه، زيان. مهندسان مربوط است براساس شرايط بيمه نامه جبران كند

 .گيردآالت هم تحت پوشش بيمه قرار ميناشي از خرابي ماشين

 

 بيمه هواپيما

شود كه خسارت وارده به بدنه ما  متعهد ميگر در چارچوب شرايط بيمه نامه هواپيبيمه

هواپيما يا از بين رفتن آن بر اثر حوادثي مانند سقوط، تصادم، آتش سوزي و دزدي هوايي را 

 . شود، پرداخت نمايددر حدودي كه در بيمه نامه مشخص مي

 



١٠ 

 

 بيمه نامه

 آن بايد به موجب سند كتبي باشد و سند مزبور موسوم به بيمه نامه عقد بيمه و شرايط

 . خواهد بود

 

 پرونده مالياتي

ها و فرآيندهاي مالياتي مؤدي كه نزد عبارتست از مجموع اسناد و مدارك مرتبط با فعاليت

 .باشدربط ميمراجع مالياتي ذي

 

 پرونده فعال مالياتي

 ..باشدراحل رسيدگي، دادرسي و يا وصول ماليات ميپرونده مالياتي است كه در يكي از م

 

 تخصيص اعتبار

هاي معين در سال، جهت عبارت است از تعيين حجم اعتباري كه براي يكسال و يا دوره

 . ها مورد لزوم استها و عمليات و يا ساير پرداختهزينه اجراي برنامه

 

 گرحداكثر تعهد بيمه

 . گر طبق شرايط بيمه نامه متعهد جبران آن استحداكثر ميزان خسارتي است كه بيمه

 

 حق بيمه عايد شده 

 .هاي همان دوره استعبارت از تفاضل ذخاير حق بيمه ابتدا و انتهاي دوره با حق بيمه

 



١١ 

 

 آوري و فروش اموال تمليكيخالص درآمد سازمان جمع

ل مشمول عبارتست از خالص درآمد واريزي به حساب درآمد عمومي از محل فروش اموا

 .1370آوري و فروش اموال تمليكي مصوب قانون تأسيس سازمان جمع

 

 خسارت پرداختي

گذار گر بعداز وقوع حادثه موضوع بيمه، جهت جبران خسارت به بيمهوجهي است كه بيمه

 . كندپرداخت مي

 

 خسارت معوق

اي همان بيمهاند ولي تا پايان عملكرد اي واقع شدهسال بيمههايي كه در جريان خسارت

هاي بيمه براي اينگونه موارد ذخيره خسارت معوق نگهداري شركت. اندسال تصفيه نشده

 . نمايندمي

 

 خسارت واقع شده 

هاي پرداختي عبارت است از تفاضل ذخاير خسارت معوق ابتدا و انتهاي دوره با خسارت

 .همان دوره

 

 ايهاي سرمايهدارايي

اي است كه طي مدت بيش از يكسال در  و يا توليد نشدههاي توليد شدهمنظور دارايي

 . روندفرايند توليد كاالها و خدمات بكار مي

 



١٢ 

 

 درآمد اختصاصي دولت

عبارت است از درآمدهايي كه به موجب قانون براي مصرف و يا مصارف خاص در بودجه كل 

 . گرددكشور تحت عنوان درآمد اختصاصي منظور مي

 

 درآمد دولت

 . دهددسته از داد و ستدهاي بخش دولتي است كه ارزش خالص را افزايش ميمنظور آن 

 

 درآمد عمومي

هاي ها، مؤسسات دولتي و ماليات و سود سهام شركتعبارت است از درآمدهاي وزارتخانه

دولتي و درآمدهاي حاصل از انحصارات و مالكيت و ساير درآمدهايي كه در قانون بودجه كل 

 . شودآمد عمومي منظور ميكشور تحت عنوان در

 

 درآمدهاي مالياتي

يكي از منابع درآمد دولت است كه تحت عنوان ماليات و طبق قوانين وصول و با عناوين 

 . شودبندي مياصلي مستقيم و غيرمستقيم طبقه

 

 هاي كل كشور دريافتي

مد عبارت است از كليه وجوهي كه تحت عنوان درآمد عمومي و درآمد اختصاصي و درآ

ها و هدايا به استثناي هدايايي كه هاي دولتي و ساير منابع تأمين اعتبار و سپردهشركت

هايي كه به موجب قانون بايد ها و ساير وجوهگردد و مانند اينبراي مصارف خاص اهدا مي

 . داري كل متمركز شودهاي خزانهدر حساب



١٣ 

 

 ديون باالمحل

هاي گذشته كه در بودجه مربوط، اعتباري براي هاي قابل پرداخت سالعبارت است از بدهي

آنها منظور نشده و يا زائد بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به يكي از طرق زير بدون 

 . اختيار دستگاه ايجاد شده باشد

 . احكام قطعي صادره از طرف مراجع صالحه-الف

ي ناشي از خدمات انجام هاي دولتها، مؤسسات دولتي و شركت انواع بدهي به وزارتخانه–ب 

هاي مشابه كه خارج از هاي مخابراتي، پست و هزينهشده مانند حق اشتراك برق، آب، هزينه

 . اختيار دستگاه اجرايي ايجاد شده باشد

 . هايي كه خارج از اختيار دستگاه ايجاد شده باشد ساير بدهي–ج 

صاد و دارايي معين و ابالغ خواهد انواع ديون بالمحل موضوع اين بند از طرف وزارت امور اقت

 . شد

 

 ذخاير فني شركت بيمه 

هاي بيمه مكلفند براي انجام تعهدات آينده خود كه به موجب قراردادهاي بيمه شركت

ها منظور نمايند كه اند ذخايري را محاسبه و در حسابمستقيم و اتكايي برعهده گرفته

ات شوراي عالي بيمه انجام ـر طبق مصوبـمحاسبه اين ذخاي. شودر فني ناميده ميـذخاي

 .شودمي

 

 

 

 



١٤ 

 

 سپرده

 :عبارت است از

 وجوهي كه طبق قوانين و مقررات به منظور تأمين و يا جلوگيري از تضييع حقوق -الف

گردد و استرداد و يا ضبط آن تابع شرايط مقرر در قوانين و مقررات و دولت دريافت مي

 . قراردادهاي مربوط است

كه به موجب قرارداده و يا احكام صادره از طرف مراجع قضايي از اشخاص  وجوهي –ب 

گردد و بموجب قراردادها و احكام مراجع مذكور كالً و يا حقيقي و يا حقوقي دريافت مي

 .باشدبعضاً قابل استرداد مي

هاي دولتي به نفع  وجوهي كه براساس مقررات قانوني توسط اشخاص نزد دستگاه–ج 

وجوهي كه . گردد تا با رعايت مقررات مربوط به ذينفع پرداخت شود ميعياشتخاص تود

ههاي دولتي موجب مقررات تحت عنوان وديعه يا حق اشتراك آب، برق، توسط دستگاه

شود از نـظر قانون سپرده تلـقي تلفن، تلكس، گاز و نـظاير آنها از اشخـاص دريافت مي

 . باشدوط به خود ميگردد و از هر نظر مشمول مقررات مربنمي

 

 سفته

كند مبلغي را در موعد معين يا سندي است كه به موجب آن امضاء كننده تعهد مي

 . عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين و يا به حواله كرد آن شخص كارسازي نمايد

 



١٥ 

 

 آوري و فروش اموال تمليكيسهم سازمان جمع

 فروش اموال  درصد حاصل از5وال منقول و  درصد ارزش حاصل از فروش ام10عبارتست از 

تساب كارمزد براي نگهداري، اداره و سرپرستي  اموال مشمول غيرمنقول و همچنين اح

 .آوري و فروش اموال تمليكيقانون سازمان جمع

 

 شعبه

 .پردازداي ميواحد سازماني وابسته و تابع شركت بيمه است كه به عرضه خدمات بيمه

 

 شماره اقتصادي

ربط به هريك از اي است كه توسط مراجع مالياتي ذياره شناسايي منحصر به فرد و ويژهشم

 .يابدمؤديان مالياتي واجد شرايط تخصيص مي

 

 ضريب خسارت

خسارت معوق و ذخيره حق بيمه در . (نسبت خسارت واقع شده به حق بيمه عايد شده است

 ).محاسبه آن لحاظ شده است

 

 عوارض خروج از كشور

 .گرددرضي است كه به هنگام خروج افراد از مرزهاي كشور وصول ميعوا

 

 

 



١٦ 

 

 قبوض كنترله

اوراق بهاداري است كه در قبال دريافت وجه و سپرده از اشخاص حقيقي و حقوقي صادر 

اين اوراق با مجوز وزارت امور اقتصاد و دارايي چاپ و حسب مورد، براي استفاده در . شودمي

 . گيردها و مؤسسات دولتي قرار مي سازمانها،اختيار وزارتخانه

 

 كارت اقتصادي

ربط صادر و شماره اقتصادي تخصيص اي است كه توسط مراجع مالياتي ذيمدرك ويژه

 . يافته به هر مؤدي مالياتي در آن درج شده باشد

 

 )دالل رسمي بيمه(كارگزار 

كه در مقابل دريافت طبق مقررات مصوب شوراي عالي بيمه شخصي حقيقي يا حقوقي است 

گر است و شغل وي منحصراً ارائه گذار و بيمهاي بين بيمهكارمزد، واسطه معامالت بيمه

 . اي استخدمات بيمه

 

 كارمزد اتكايي

هاي عملياتي به گر اتكايي به منظور پوشش هزينهدرصدي از حق بيمه اتكايي است كه بيمه

 . كندگر مستقيم پرداخت ميبيمه

 

 يمهكارمزد ب

درصدي از حق بيمه كه بابت فروش بيمه از طرف شركت بيمه به نماينده يا كارگزار 

 . شودپرداخت مي



١٧ 

 

 كاالي قاچاق

كاالي قاچاق كااليي است كه به موجب يكي از مصاديق مندرج در قوانين و مقررات 

طي موضوعه به عنوان قاچاق تلقي و به استناد قوانين و مقررات حاكم بر قاچاق و پس از 

 .آيدتشريفات قانوني، به ضبط قطعي دولت در مي

 

 ماليات

هاي اجباري و بالعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به دولت كه مطابق عبارتست از پرداخت

 . گيردقانون و در جهت اعمال حاكميت و تأمين مصارف عمومي صورت مي

 

 ماليات اتفاقي

ص كه به صورت بالعوض و يا از مالياتي است كه طبق قانون بر آن بخش از درآمد اشخا

 . گرددشود وضع ميطريق معامالت محاباتي و يا جايزه تحصيل مي

 

 ماليات ارث

 .گرددمالياتي است كه طبق قانون بر ماترك از وارث دريافت مي

 

 مالياتي بر دارايي

از قبيل ماليات بر ارث، حق . شودمالياتي است كه طبق قانون در دارايي اشخاص وضع مي

 ...مبر و ت

 

 



١٨ 

 

 ماليات بر درآمد

از قبيل ماليات بر درآمدهاي . شودمالياتي است كه طبق قانون بر عوايد اشخاص وضع مي

 ...امالك، كشاورزي، حقوق، مشاغل، اشخاص حقوقي، اتفاقي و 

 

 هاماليات بر شركت

 . گرددهاي اشخاص حقوقي وضع ميمالياتي است كه طبق قانون بر فعاليت

 

  كاالها و خدماتماليات بر

ماليـاتي است كه طبق قانـون بر توليد، فـروش و مصرف برخي از كاالها و خدمات وضع 

 . شودمي

 

 ماليات بر واردات 

و كليه عوارضي است كه براساس قوانين و ) حقوق پايه و سود بازرگاني(شامل حقوق ورودي 

 . گرددمقررات از واردكنندگان كاال دريافت مي

 

 تماليات ثرو

 .گرددمالياتي است كه به موجب قانون بر ثروت و يا دارايي اشخاص وضع مي

 

 ماليات حقوق

مالياتي است كه طبق قانون بر درآمدي كه شخص حقيقي در قبال تسليم نيروي كار خود 

 . گرددنمايد وضع ميدر خدمت شخص ديگر تحصيل مي



١٩ 

 

 هاي مستقيمماليات

شود و قابليت انتقال به اشخاص ديگر اشخاص وضع ميمالياتي است كه بر درآمد و دارايي 

 .را ندارد

 

 هاي غير مستقيمماليات

شود و هايي است كه بر توليد، واردات، مصرف و فروش كاالها و خدمات وضع ميماليات

 . قابليت انتقال به اشخاص ديگر را دارند

 

 ماليات مستغالت

از واگذاري حقوق خود نسبت به امالك مالياتي است كه طبق قانون بر درآمد شخص، ناشي 

 . گرددوضع مي

 

 ماليات مشاغل

 . گرددمالياتي است كه به موجب قانون بر درآمد شغلي اشخاص حقيقي وضع مي

 

 ماليات نقل و انتقال و سرقفلي

وضع ) حق كسب و پيشه(ماليـاتي است كه طبق قانـون بر نقل و انتقال و حق واگذاري 

 . گرددمي

 



٢٠ 

 

 )سرمايه بيمه(مه مبلغ بي

مبلغي است كه به عنوان بهاي مال بيمه شده يا به عنوان مبلغ بيمه در قرارداد بيمه قيد 

 .ميباشد) يا ذينفع(شود و حداكثر تعهد مالي بيمه گر در مقابل بيمه گذار يا بيمه شده مي

 

 مؤدي مالياتي

 و يا دارايي او شود كه مطابق قانون، فعاليتبه هر شخص حقيق يا حقوقي اطالق مي

 . مشمول ماليات است

 

 مؤسسه بيمه 

هاي اي است كه طبق قانون و مقررات جاري كشور مجاز به انجام عمليات و فعاليتمؤسسه

 . نمايداي است و اين مجوز را از بيمه مركزي ايران دريافت ميبيمه

 

 نسبت خسارت

بدون احتساب خسارت گر كه نسبت خسارت پرداختي به حق بيمه توليدي شركت بيمه

 . شودمعوق و ذخيره حق بيمه محاسبه مي

 

 نماينده بيمه

طبق مقررات مصوب شوراي عالي بيمه شخص حقيق يا حقوقي است كه با توجه به قوانين 

اي در داخل كشور به نمايندگي از طرف شركت بيمه و مقررات مجاز به عرضه خدمات بيمه

 . طرف قرارداد خواهد بود

 



٢١ 

 

 )گريبيمه( عملياتي هايهزينه

مانند هزينه فروش بيمه، . نمايداي صرف ميمخارجي كه بيمه گر براي انجام فعاليت بيمه

هاي ها و هزينههزينه صدور بيمه نامه، هزينه وصول اقساط حق بيمه، هزينه تصفيه خسارت

 كارشناسي


