ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﺗﺼﺎدﻓﺎت اﺻﻼح ﺷﺪ؛
دردﺳﺮ ﺟﺪی ﺗﺼﺎدف ﺑﺎ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻏﺰاﻟﻪ زاﻫﺪی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۸
ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ ﻣﺜﻞ ﭼﺮاغ ،آﻨﻪ و ﯾﺎ ﮔﻞﮔﯿﺮ آﻧﻬﺎ از ﮐﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو ﻫﺎی
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮔﺮان ﺗﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ راﻧﻨﺪﮔﺎن ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده.
از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺑﺎ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف را
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری اﺑﻄﺎل ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﺻﻼح ﮐﺮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻫﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان
ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺧﺮدادﻣﺎه ﻓﺮﻣﻮل ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ

ﺧﻮدروﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﺎرف را ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻼم و آن را اﺑﻄﺎل ﮐﺮد.

ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺒﺼﺮه  3ﻣﺎده  8ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺒﺎری ﺧﺴﺎرات وارد ﺑﺮ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ در اﺛﺮ ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از
وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﺼﻮب  1395ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻟﯽ دارﻧﺪﮔﺎن وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ در ﺣﻮادث راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﺗﺎ ﻣﯿﺰان
ﺧﺴﺎرت ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ وارده ﺑﻪ ﮔﺮاﻧﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮدروی ﻣﺘﻌﺎرف ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﺧﻮدروﻫﺎ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ »ﻣﺘﻌﺎرف« و »ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﺎرف« ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﻣﺴﺎل
ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرف ﮐﻤﺘﺮ از  180ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن )ﻧﺼﻒ دﯾﻪ ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺳﺎل  (98و
ﺧﻮدروﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﺎرف ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ رﻗﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺴﺎرت ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ

ﺟﺒﺮان اﺳﺖ و ﺧﺴﺎرت ﺧﻮدروﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻋﺪه ﺗﻨﺎﻇﺮ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻧﺼﻒ دﯾﻪ ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺼﺮ و ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺟﺒﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد.
ارزﯾﺎﺑﺎن ﺧﺴﺎرت ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺴﺒﺐ
ﺣﺎدﺛﻪ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ در ﺟﻠﺴﻪ  13ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه  1398و در اﺟﺮای ﻣﺎده  17ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی و
ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮی اﯾﺮان »دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎی  3و  4ﻣﺎده  8ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪ
اﺟﺒﺎری ﺧﺴﺎرات وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ در اﺛﺮ ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ« را اﺻﻼح
ﮐﺮد.ﺟﺰﺋﯿﺎت اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
 -1ﮐﻠﻤﻪ »ﻣﻌﺎدل« ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ ) (2ﻣﺎده ) ،(1ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت »ﮐﻤﺘﺮ از« ﺗﻐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -2ﻗﺒﻞ از ﻋﺒﺎرت »ﺑﯿﺸﺘﺮ از  50درﺻﺪ ﺳﻘﻒ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﺪﻧﯽ« ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ ) (3ﻣﺎده ) (1ﻋﺒﺎرت
»ﻣﻌﺎدل ﯾﺎ« اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 -3ﻣﺎده ) (2ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺻﻼح و دو ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ آن اﻟﺤﺎق ﻣﯽﺷﻮد:
ﻣﺎده  – 2ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﺴﺒﺐ ﺣﺎدﺛﻪ ،ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻟﯽ وارده ﺑﻪ ﺧﻮدروی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف را ﺻﺮﻓﺎ ﺗﺎ
ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ وارده ﺑﻪ ﮔﺮانﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروی ﻣﺘﻌﺎرف از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﭘﺮداﺧﺖ

ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

در ﺗﺒﺼﺮه اول اﯾﻦ ﻣﺎده ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ارزﯾﺎب ﺧﺴﺎرت ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ و ارزﯾﺎﺑﺎن

ﺧﺴﺎرت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (39ﻗﺎﻧﻮن ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎت اﻧﻮاع ﮔﺮاﻧﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرف
اﺧﺘﻼف ﻗﯿﻤﺖ دارﻧﺪ ،ﮔﺮانﺗﺮﯾﻦ آن را ﻣﻼک ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
در ﺗﺒﺼﺮه دوم اﯾﻦ ﻣﺎده ﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ :در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺧﻮدروی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف دارای ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن در ﺧﻮدروی ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻼک ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﻗﯿﻤﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن در ﮔﺮاﻧﺘﺮﯾﻦ
ﺧﻮدروی ﻣﺘﻌﺎرف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 -4ﻋﺒﺎرت »ارزﯾﺎﺑﺎن ﺧﺴﺎرت« ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده  3ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت »ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ارزﯾﺎب ﺧﺴﺎرت ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺑﯿﻤﻪ و ارزﯾﺎﺑﺎن ﺧﺴﺎرت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  39ﻗﺎﻧﻮن« ﺗﻐﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﺮای اﺟﺮا ﺗﻮﺳﻂ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ اﺑﻼغ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ :ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎده ﺗﺮ ،ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،در ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدف ﯾﮏ ﭘﻮرﺷﻪ ،ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت
ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﭘﻮرﺷﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ارزﺷﯽ در ﺣﺪ ﯾﮏ ﺧﻮدرو
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ  180ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ )ﻣﺜﻼ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت  (MVMدارد.
از اﯾﻦ رو ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدف ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف )ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ زﯾﺎد( ﻣﺘﻀﺮر ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و
ﺧﺴﺎرﺗﯽ در ﺣﺪ ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﻣﺘﻌﺎرف و ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺎﻟﮏ ﺧﻮدرو ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﻧﯿﺰ ﯾﺎ

ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺧﻮدرو ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﯾﺎ ﻧﺎﭼﺎر
ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ رﯾﺴﮏ ﻣﺎﻟﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
ﻧﮕﻬﺪاری از ﺧﻮدروﻫﺎی ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و

ﻣﺘﻌﺎرف ﺳﻮق ﻣﯽ دﻫﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

