
 

 چالش هاي پيش روي ليزينگ

 مالي ارشد كارشناس –وحيد وزيري 

 :مقدمه

آنچه كه ما درباره صنعت ليزينگ مي دانيم محدود به چند تعريف ، مصوبه ها و شنيده ها مي باشد و شايد نبود 

 تعاريف صريح قانوني و عدم حمايت هاي الزم ما را بر آن مي دارد كه سعي در شناساندن بهتر اين صنعت

بروز همين باعث  يک شکل نبوده و منسجم و موجود در قوانين صنعت ليزينگ ايرانمعاني  تعاريف و .بنماييم

از جمله يا دفاع در دادگاهها  نامشخص بودن آن و مسائل مالياتي و .تي براي فعالين اين عرصه شده استمشکال

يک رويه ثابت در  يک معني واحد ولذا الزم است مانند ساير كشورها با استفاده از . اين مشکالت مي باشند

به عنوان يک صنعت مشخص از آن  نهاآطرفهاي قانوني  هماهنگي كامل بين تمامي شركتها وايجاد  فعاليتها و

   .يممشکالت نباشپراكنده در مواجه با  نيازي به تفاسير مختلف و و هنام برد

 :ذينفعان ليزينگ از سوي تعبير 

 : شاملكه  بخش روبرو خواهند شد ليزينگ حداقل با دوشركتهاي اشاره ميشود كه  در اين مورد 

 جامعه  -1

 شركتهاي دولتي وغير دولتي ، سازمانها ،نهادها -2

ذينفعان در ضعفي است كه اين آنچه متخصصين فن در اين مورد مي دانند و به آن آگاه هستند . مي باشد

 :دراينجا به تشريح اين دو بخش مي پردازيم. دندار ليزينگشناسايي 

و  ها گرفتن تسهيالت است اما نمي داند آن را از بانک صددجامعه از اين منظر مهم است كه در : نخستبخش 

  اصولي نمي داند تفاوت اين دو درو  به صورت واضح  اًو اساس ها ليزينگاز موسسات اعتباري دريافت كند يا 

به جامعه گاه اين ديدممکن است ضمن اينکه . ندارد ليزينگتعريف درستي از مفهوم در حقيقت جامعه . چيست

 .گردددر صنعت ليزينگ چند مفهومي ايجاد منجر به  و يافتهديگر نهادها و سازمانهاي تصميم گيرنده انتقال 

نيامده و  منوط به قانون خواهد بود اما ظاهراً هنوز يکپارچگي در اين مفهوم بوجود مربوطه گرچه تصميمات

 .دليل آن به طور كامل مشخص نيست



 

  :بخش دوم 

نهادها و سازمان هاي دولتي و غيردولتي هستند كه هريک به نحوي با ليزينگ بخش دوم  همانطور كه گفته شد

اما هريک از اين نهادها بنابر تشخيص و صالحديد خود تعريفي از ليزينگ ارائه داده و آن را در . مرتبط هستندها 

تفسير در مورد نام شركتهاي ليزينگ را چند به طور نمونه دراينجا . سرفصل مطلوب خود تقسيم بندي نموده اند

 :ذكر مي كنيم 

درنظر  "ساير واسطه گريهاي مالي "زينگ را با عنوان هاي لي اين سازمان شركت: سازمان بورس اوراق بهادار - 1

 (طبق سايت مرتبط.)گرفته است

موسسات  بخشي از وصاديق فعاليت در بازار غير متشکل پولي م"در بانک مركزي ليزينگ ها : بانک مركزي - 2

 (1831تيرماه 11طبق دستورالعمل اجرايي  .)مي باشند "پولي غير بانکي

نتيجه اينکه )و اعتباري خارج از بانکها و موسسات مالي  شناسايي شركتهاي ليزينگ :مالياتيسازمان امور  - 8

 (مشمول ماليات قرارگرفته اند

 نک مركزي و منطبق بر استانداردهاي آنامشابه ب: سازمان حسابرسي - 4

 .مي باشد   ...ومور اين شركتها و قراردادها منطبق بر عقود اسالمي از جمله اجاره ا :مراجع قضايي - 5

 .در بخش شركتهاي تأمين مالي قرارگرفته است  ( ياعردكتر ) كتاب نهادهاي مالي  - 1

از ليزينگ و شده خود باعث چند گانگي و عدم تمركز در مورد اين شركتها ، هاي متفاوت بنابراين دسته بندي

كشورهاي ديگر  اكثر ليزينگ دراين درحالي است كه  .يک مركزيت و تصميم گيري واحدي برخوردار نخواهد بود

 .ه استرفتگقرار  Credit & Finance company  در بخش 

به نظر  ضروري ،مشخص يک بخشها به عنوان  خصوص شناساندن ليزينگ در در اينجا اقدامي عاجل بنابراين

از نظر مسائل مالياتي و نيز همانگونه كه در حال حاضر آن منفي و در غير اين صورت اثرات آتي و  مي رسد

 . در آينده قابل حل نباشدممکن است و در صورت تعدد و حجم زياد آن  نمودهحقوقي وجود دارد بيشتر بروز 

 ،انتقال و ثبت دائمي ،راهکارها و منافع آن ،منطبق با استانداردهاي بين المللي دقيق و، ارائه تعاريف صحيح 

اثبات درست تعاريف و كه در اين ميان  مي تواند كمک كننده مي باشد. ...زم در مراجع و نهادها و دفاع ال

 .بسيار مؤثر باشدمي تواند قدم اول به عنوان در چارچوب بين المللي ليزينگ عمليات 

قراردادي است كه به موجب آن شخص مي تواند از تجهيزات و  مي توان گفت ليزينگبا در تعاريف مرتبط 

ماشين آالت متعلق به شخص ديگري استفاده كند و ويژگي مهم آن اين است كه استفاده از تجهيزات از مالکيت 



سازمان بين المللي كار ، لينواويرن، . ) آن جدا شده است و از قرارداد ليزينگ براي تأمين مالي استفاده مي شود 

 (مائوريچيو 

به معناي اجاره ، اجاره دادن ، اجاره investopedia از جمله ليزينگ در فرهنگ لغت و اصطالحات اقتصادي 

يا چند نفر شخصيت حقيقي  ((user&ownerكردن و اجاره اعتباري است و نوعي از قرارداد اجاره كه بين دو 

اي يا مصرفي و بادوام كه قابليت اجاره دارد ، منعقد  و يا حقوقي به منظور بهره برداري از منفعت كاالي سرمايه

 .مي شود 

 .مزاياي ليزينگ را گسترش داده و آن را نهادينه كنيم  مفهوم و سوال اينجاست كه تا چه حد توانستيم

 :كه ميشود به آن اشاره نمودعبارتندازليزينگ اصلي  مزاياي

 ح توليد و ايجاد اشتغال گسترش سط -

 غير وثيقه اي بودن  -

 كاهش ريسک تجاري  -

 سهولت نسبي در مقايسه با ساير شيوه هاي تأمين مالي  -

 امکان جايگزيني  -

 ..وامکان تمليک تجهيزات و دستگاهها  -

 افزايش ظرفيت وام گيري  -

گيرنده در  از طريق تبليغات و ارائه به نهادها و سازمانهاي تصميم ،مزاياي اشاره شده را مي توان با تأكيد فراوان

بر داليل اساسي تري همانند رتبه بندي هاي  هضمن اينکه مي توان با تکي .جهت بهبود روند صنعت بکار برد

 ...و modeysموسسات رتبه بندي معتبر همچون آنچه به  شبيهوري بانکهاي اطالعاتي كامل آمعتبر و جمع 

وام گيرندگان را با درجه اعتباري آنها  و گسترش دادرا به طور جامع آن مزيت غير وثيقه اي بودن  انجام ميدهند

اي ارائه بررا ها  قدرت وجودي ليزينگ، با مبالغ زياد واموارائه  انجام يک يا چند قرارداد سه جانبه باو يا  شناخت

 .نمودكسب براي آنها يک اعتبار ويژه اي را  نشان داده و آنها در اقتصاد نقش اثر گذار وتسهيالت 

قانون تنظيم بانک مركزي مي باشد كه طبق  در اين مورد اصلي ترين نهاد مقرراتي و نظارتيدر بحث نظارتي 

. نحوه فعاليت و نظارت را صورت مي دهد 31و دستورالعملهاي اجرايي سال  38بازار غير متشکل پولي سال 

انجمن  شركت هاي ليزينگ و كانون دو نهاد خود انتظام ) از طريق بانک مركزي و پتانسيل موجود  ،پس

 .اقدام نمود ،ها باشد قانوني جامع و كامل كه مورد نظر ليزينگاجراي مي توان در جهت ( ليزينگ



از يک طرف شركتهاي ليزينگ ميتوانند قدم به سمت گسترش مفهوم صنعت كه درآن فعاليت  ،انتهاي مطلبدر 

 . جامعه در هرچه بهتر شناختن صنعت ليزينگ كمک كنند بردارند واز سوي ديگر به طرف قانوني و دارند

يابي و تبليغات و موانع و راهکارهاي موجود ، بازاربررسيهاي دقيق قوانين بين المللي در مورد صنعت ليزينگ 

ها نيز  هم اكنون ليزينگنکته بسيار مهمي بوده و كه )نکات مالياتي شفاف سازي  مکاتبات مربوطه،و انجام ويژه 

 و ... اجاره هاي واقعي و،  استهالک و macrs، acrsدر كشورهاي مختلف قوانين مربوط به ، (مشکل دارند با آن

نسبت  نقش وتشريح  وبا مدارک مثبت  اعالم آن به مراكز باالتر گسترش و، قوانين داخلي تطبيق آن با شرايط و

 .بيش از اين از دست نرودتا زمان  مي تواند بسيار ياري دهنده باشد GDP ليزينگ بافعاليت 
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