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تاریــخ  بــر  مــروری گــذرا   -1
 : خمــس

قــرآن کریــم آیــه 41 از ســوره مبارکــه انفــال را 
بــه خمــس اختصــاص داده و ایــن گونــه بیــان 
ــی را  ــه غنیمت ــد هرگون ــت »بدانی ــته اس داش
ــرای  ــم آن ب ــک پنج ــد، ی ــت آوری ــه به دس ک
ــکان، یتیمــان  ــرای نزدی ــر، ب ــرای پیامب خــدا، ب
ــت...«. در  ــدگان در راه اس ــکینان و وامان و مس
ــۀ خمــس چنیــن آمــده اســت  ــزول آی شــأن ن
کــه در بامــداد روز جمعــه هفدهــم مــاه رمضــان 
ســال دوم هجــری، در نخســتین درگیــری 
ــای  ــار چاه ه ــش در کن ــلمانان و قری ــن مس بی
بــدر، مســلمانان پیــروز شــدند و غنیمــت 
فراوانــی نصیــب آنهــا شــد. در تقســیم آن، 
ــر و  ــخص پیامب ــان ش ــگاوران، نگهبان ــن جن بی
گردآورنــدگان غنایــم نــزاع درگرفــت کــه نــزول 

»خمس مال«؛  مبنا و نحوۀ محاسبه 
و وجوه اشتراک و افتراق آن با رویه های 

متداول  در حسابداری

ــرد.  ــخص ک ــف را مش ــور، تکلی ــۀ مذک آی

ــس  ــع خم ــود توزی ــا می ش  2- آی
ــک  ــوان ی ــه را به عن ــال در جامع م
و  ثــروت  تعدیل کننــدۀ  عامــل 
ــه  ــر در جامع ــردن فق ــه کن ک ریش

ــت؟ دانس
1-2- همانگونــه کــه مالیــات به عنــوان یکــی 
ــای  ــروت و از ابزاره ــل ث ــل تعدی از عوام
مهــم دولت هــا در ادارۀ امــور مملکــت 
اســت،  اقتصــادی  تصمیم گیری هــای  و 
خمــس مــال نیــز چنانچــه به درســتی 
ــدۀ  ــخص ش ــارف مش ــبه و در مص محاس
را  آن  می تــوان  شــود،  خــرج  خــود 
ثــروت،  تعدیــل  در  مؤثــر  عوامــل  از 
ریشــه کن کــردن فقــر در جامعــه دانســت  حمیدرضا کیهانی

نویسنده: 



59
تابستان  1400

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳7 شمارۀ

حسابدار

بیانگــر  می توانــد،  موضــوع  ایــن  و 
ــایر  ــر س ــیعه ب ــب ش ــی مذه ــگ غن فرهن

ــد.  ــب باش مذاه

و  محاســبه گران  هم اکنــون  اگــر   -2-2
پرداخت کننــدگان خمــس مــال در جامعــۀ 
کمرنــگ  و  بســیارکم تعداد  اســامی مان 
و  نحــوه  در  بایــد  آن را  علــت  شــده اند، 
ــط  ــردن آن توس ــرف ک ــت مص ــان درس زم
ــار  ــه در آث ــت و ن ــع آن دانس ــل توزی عوام

روشــن و تأثیرپذیــر آن در جامعــه!

3- مبنــا و محاســبۀ خمــس مــال 
ــراق آن  ــتراک و افت ــوارد اش و م
ــل در  ــورد عم ــای م ــا رویه ه ب

ــابداری  حس

1-3- سال خمسی 
1-1-3- در محاســبۀ خمــس مــال، عینــاً 
ــابداری،  ــداول در حس ــۀ مت ــد روی ــه مانن ب
انتخــاب  یــک دورۀ مالــی، مفــروض اســت. 
ــود  ــرای خ ــد ب ــدا بای ــخص در ابت ــذا ش ل
ــی »دورۀ  ــه عبارت ــا ب ــی« ی ــال خمس »س
مالــی« تعریــف کنــد. ایــن دورۀ مالــی یــک 
ــا  ــی« ی ــد »شمس ــه می توان ــت ک ــال اس س

ــد.  ــری« باش »قم

ــر  ــی، بهت ــال خمس ــدأ س ــن مب 2-1-3-تعیی
شــخص،  درآمــد  اولیــن  تاریــخ  اســت، 
ــدأ ســال خمســی و  ــا مب ــخ شــروع و ی تاری
یــک ســال بعــد نیــز پایــان ســال خمســی 
انتخــاب شــود. در رویه هــای متــداول در 
ــی واحــد  ــن روز ســال مال حســابداری، اولی

ــد،  ــک ســال بع ــدأ فعالیــت و ی تجــاری مب
ــت.  ــد اس ــی آن واح ــال مال ــان س پای

 
2-3- مبنــای محاســبه خمــس 

ــال م
1-2-3- همانگونــه کــه در روش مــورد عمــل 
در حســابداری کلیــه واحد هــای تجــاری 
ــی  ــال مال ــان س ــد در پای ــمول، موظفن مش
یــک  از محــل ســود خالــص عملیــات 
ــا  ــاوت درآمده ســاله خــود کــه حاصــل تف
و هزینه هــای واحــد تجــاری اســت مالیــات 
عملکــرد خــود را بــه دولــت، در جهــت 
تأمیــن مخــارج کشــور بپــردازد. در مذهــب 
شــیعه نیــز پرداخــت خمــس مــال اضافــی 
ــت.  ــروری اس ــی ض ــال خمس ــان س در پای

2-2-3- طبــق نظــر علمــای شــیعه و برگرفتــه 
از فقــه اســامی، مــوارد ذیــل مشــمول  
محاســـبه خمــس مــــال  می شــود: 1- 
منفعــت کســب 2- معــدن 3- گنــج 4- مــال 
حــال مخلــوط بــه حــرام 5- جواهــری کــه 
ــد 6-  ــا به دســت آی ــق غواصــی از دری از طری
غنیمــت جنــگ 7- زمینــی کــه کافــر ذمی از 

مســلمان بخــرد 

ــال از  ــس م ــبه خم 3-3- محاس
ــب:  ــت کس ــق منفع طری

ــا  ــت ی ــق تجــارت، صنع ــرگاه انســان از طری ه
ــه  ــت آورد ک ــی به دس ــر، مال ــب های دیگ کس
آن مــال از مخــارج ســال خــود او و افــراد تحــت 
ــاد بیایــد. بایــد خمــس آن، یعنــی  تکفلــش زی
ــبه  ــر محاس ــرح زی ــه ش ــم آن را ب ــک پنج ی

ــا صــرف امــور تعییــن شــده شــود:  کــرد، ت

ــل در  ــورد عم ــای م ــه در رویه ه ــح اینک توضی
ــان  ــورت جری ــبۀ ص ــرای محاس ــابداری ب حس
نقــدی، از ســود و زیــان خالــص دورۀ آغــاز 
ــش  ــی از افزای ــرات ناش ــال تغیی ــس از اعم و پ
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 1-3-4- روش محاسبه خمس مال:
  مبلغ  شرح عملیات

موجودی نقد در پایان سال خمسی )به ارزش روز(
××

سرمایه گذاری های کوتاه مدت )به بهای تمام شده(
××

حساب ها واسناد دریافتنی )به بهای تمام شده و پس از کسر هرگونه کاهش ارزش(
موجودی مواد و کاال و ارزاق )به بهای تمام شده و پس از کسر هر گونه کاهش ارزش(

پیش پرداخت ها

××
××
××

دارایی های ثابت مشهود )به بهای تمام شده(
دارایی های ثابت نامشهود )به بهای تمام شده(

××
××

سرمایه گذاری های بلند مدت )به بهای تمام شده(
××

 جمع دارایی ها
××

 کسر می شود:

 اموال و تجهیزات به کار گرفته شده در زندگی )که بیش از حدود شئونات زندگی فرد باشد و به بهای تمام شده(
)××(

دارایی های ثابت فروخته شده طی سال خمسی و به بهای فروش
 دارایی های ثابت نامشهود فروخته شده طی سال خمسی و به بهای فروش

)××(
)××(

)××(سرمایه گذاری های بلند مدت فروخته شده طی سال خمسی و به بهای فروش

   بدهی های جاری
 مانده تسهیالت مالی دریافتی شامل هزینه مالی سهم حصه جاری

)××(
)××(

)××(حصه جاری بدهی های بلند مدت شامل اصل+هزینه مالی )به بهای تمام شده(

)××(موارد معاف از خمس )به شرح موارد مندرج در بند 2-3-4 زیر(

)××( جمع بدهی ها

××درآمد مشمول محاسبه خمس مال، قبل از کسر مال مخمس سال قبل

)××(کسر می شود: مال مخمس )مال خمس داده شده سال قبل(

××درآمد مشمول محاسبه خمس مال
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جــاری  بدهی هــای  و  دارایی هــا  کاهــش  و 
ــت  ــل )تح ــال قب ــه س ــبت ب ــال نس ــی س ط
عنــوان نقــد حاصــل از عملیــات( و نهایتــاً 
ــای  ــل فعالیت ه ــدی حاص ــات نق ــر جریان تأثی
ــه  ــی، ب ــن مال ــی، ســرمایه گذاری و تأمی عملیات
ــیم  ــال می رس ــی س ــد در ط ــه نق ــص وج خال
ــدای ســال،  ــد ابت ــس از کســر وجــوه نق کــه پ
ــم  ــال خت ــان س ــد در پای ــوه نق ــده وج ــه مان ب
ــد 3-1- ــه کــه در بن می شــود. لیکــن همانگون

4 اشــاره شــد بــرای محاســبه درآمــد مشــمول 
ــل،  ــی در عم ــت راحت ــه جه ــال و ب ــس م خم
روش مذکــور در بــاال، مبنــای محاســبۀ خمــس 

ــرد.  ــرار می گی ــال ق م

ــه ضــروری اســت  ــن نکت ــر ای 1-1-3-3- ذک
کــه وجــوه نقد پایان ســال شــامل مســکوک 
)طــا( و وجــوه ارزی اســت و عینــاً بــه مانند 
رویــۀ مــورد عمــل در حســابداری، بــه ارزش 
بــه  جنســی  موجودی هــای  و  متعــارف 
ــکاس در  ــاک انع ــده، م ــام ش ــت تم قیم

ــت.  ــرار خواهــد گرف ــوق ق محاســبۀ ف

2-1-3-3- همانگونــه کــه در جــدول  بــاال 
بیــان شــده اســت دارائی هــای ثابــت 
ســرمایه گذاری  و  نامشــهود  و  مشــهود 
رویه هــای  مشــابه  عینــاً  بلندمــدت 
حســابداری بــه بهــای تمــام شــده در 
داده  شــرکت  مــال  خمــس  محاســبۀ 
ــغ  ــا مبل ــروش آنه ــس از ف ــود و پ می ش
فــروش آنهــا از یــک طــرف به عنــوان 
دیگــر  طــرف  از  و  دارایــی  کاهــش 
ــبات  ــد در محاس ــودی نق ــوان موج به عن

می شــود.  وارد  مــال  خمــس 

2-3-3 موارد معاف از خمس 
ــد  ــق نخواه ــس تعل ــل خم ــوارد ذی ــه م     ب
گرفــت، یعنــی چنانچــه مــوارد ذیــل به عنــوان 
ــبه  ــمول محاس ــای مش ــد و دارایی ه ــه نق وج

پایــان ســال خمســی شــخص  خمــس در 
ــی مشــمول  ــد آن را از دارای موجــود باشــد، بای

ــاخت.  ــارج س ــس خ خم

مالــی  کســب،  غیــر  از  اگــر   -3-3-2-1
به دســت آورد مثــًا چیــزی بــه او بخشــیده 
ــداول  ــای مت ــورد در رویه ه ــن م ــود، ای ش
در حســابداری به عنــوان »هبــه« تلقــی 
می شــود و مشــمول مالیــات خواهــد شــد. 

شــوهر  از  زن  کــه  را  مهــری   -3-3-2-2
ــورد  ــن م ــابداری ای ــه در حس ــرد ک می گی

موضوعیــت نخواهــد داشــت. 

ــد  ــان می رس ــه انس ــه ب ــی ک 3-2-3-3- ارث
در  کــه  آن  فــروش  پــول  همچنیــن  و 
حســابداری در خصــوص اشــخاص حقوقــی 

ایــن موضــوع مــورد نداشــته و در خصــوص 
ــوال  ــی و ام ــن دارای ــی ای ــخاص حقیق اش
ــد.  ــد ش ــر ارث خواه ــات ب ــمول مالی مش

ــرای  4-2-3-3- اگــر قیمــت جنســی کــه ب
تجــارت خریــد بــاال بــرود و آن را نفروشــد 
ــن  ــش پایی ــال خمســی قیمت ــن س و در بی
آیــد مقــدار بــاال رفتــه خمــس نــدارد. کــه 
ــورد  ــه ماننــد روش م ــاً ب روش مذکــور عین
عمــل در حســابداری بــوده و بعــد از فــروش 
ــرار  ــات ق ــه مشــمول مالی کاال، ســود حاصل

خواهــد گرفــت. 

5-2-3-3- آنچــه از منافــع کســب شــده در 
ــه مصــرف خــوراک،  طــی ســال خمســی ب
ــی،  ــزل، عروس ــد من ــه، خری ــاک، اثاثی پوش
جهیزیــه دختــر، زیــارت و ماننــد اینهــا 
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حسابدار

محاسبه خمس در تاریخ )پایان سال خمسی(
بدهی ها – ریالدارایی ها – ریال

×× پیش دریافت ها×× موجودی نقد

××ذخایر××سرمایه گذاری های کوتاه مدت

××  تسهیالت مالی××حساب ها و اسناد دریافتنی  و پیش پرداخت ها

××  سود سهام پرداختنی×× موجودی مواد و کاال

××ارزاق و کاالهای مصرفی

×× مالیات و بیمه پرداختنی×× سفارشات

××  حساب ها و اسناد پرداختنی××  دارائی های ثابت مشهود

×× جمع بدهی های جاری××سرمایه گذاری های بلندمدت

×× حصه جاری بدهی های بلند مدت××دارایی های ثابت غیرمشهود

××سرمایه)سرمایه اولیه برای شروع کار(×× سرمایه گذاری های بلندمدت

 کسر می شود:

)××(- موارد معاف از خمس ) طبق توضیح 2-3-4 فوق (

- اموال و تجهیزات به کار گرفته شده در امورات 
زندگی که بیش از حدود شئونات زندگی فرد 

باشد 

)××(

B  جمع بدهی ها و سرمایۀ اولیهAجمع دارائی های بلند مدت و کوتاه مدت

A-B = C درآمد مشمول محاسبه خمس

 کسر می شود: مال خمس )مال خمس داده شده
 سال قبل(

<D>

Eدرآمد مشمول محاسبه خمس
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حسابدار

ــر  ــأن او زیادت ــه از ش ــی ک ــد؛ در صورت برس
ــاً  ــز عین ــل نی ــن عم ــه ای ــد. ک ــوده باش نب
مطابــق بــا رویــۀ مــورد عمــل در حســابداری 
ــوده اســت کــه کلیــۀ هزینه هــای مرتبــط  ب
بــا فعالیــت شــرکت، قابــل کســر از درآمــد و 
ــده در  ــم کاهن ــک رق ــوان ی ــر به عن تأثیرپذی

ــد اســت.  ــر درآم ــات ب محاســبه مالی

6-2-3-3- مالــی را کــه فقیــر بابــت خمــس 
گرفتــه  مســتحبی  صدقــۀ   و  زکات  و 
باشــد. لیکــن طبــق رویــۀ مــورد عمــل 
هبــه  و  هدیــه  هرگونــه  حســابداری  در 
تأثیرپذیــر در  تلقــی و  به عنــوان درآمــد 

درآمــد مشــمول مالیــات اســت. 

7-2-3-3- پولــی را کــه به عنــوان امانــت 
نــزد شــخص باشــد کــه طبــق رویــۀ مــورد 
ــی  ــد تلق ــز درآم ــابداری نی ــل در حس عم

نمی شــود و مشــمول مالیــات نیســت. 

8-2-3-3- مالــی کــه خمــس آن قبــًا داده 
شــده اســت کــه طبــق رویــۀ مــورد عمــل در 
حســابداری ســود پــس از کســر مالیــات بــه 
ــود و  ــل می ش ــته منتق ــود انباش ــاب س حس

منبعــد مشــمول مالیــات نخواهــد بــود. 

ــود  ــه ش ــرض گرفت ــه ق ــی ک 9-2-3-3- مال
کــه طبــق رویــۀ مــورد عمــل در حســابداری 
ــس و  ــی منعک ــاب های پرداخت ــز در حس نی
مشــمول مالیــات نیســت، همچنیــن اقســاط 

پرداختــی آن در طــی ســال. 

10-2-3-3- خســارت های پرداخــت شــده 
ــورد  ــۀ م ــق روی ــن طب ــه، لیک ــط بیم توس
اقــام  اینگونــه  حســابداری  در  عمــل 
ــات  ــد تلقــی و مشــمول مالی ــوان درآم به عن

ــد.  ــد ش خواه

11-2-3-3- ودیعــۀ مســکن در صورتــی کــه 
ــت  ــه پرداخ ــاز ب ــکن، نی ــارۀ مس ــرای اج ب
ــل  ــورد عم ــۀ م ــق روی ــه طب ــد ک آن باش
ــرد  ــات عملک ــمول مالی ــابداری مش در حس
ــاً در محاســبۀ مالیــات  نبــوده اســت و صرف
اجــاره و پــس از تبدیــل از ســپرده بــه مبلــغ 
ــی در  ــات تکلیف ــوان مالی ــاره، تحــت عن اج

ــرد.  ــد ک ــات شــرکت خواه محاســبۀ مالی

4- بحثی جدید 
ــوان  ــاال گذشــت می ت ــه آنچــه در ب ــا توجــه ب ب
ــایی  ــه روش شناس ــت ک ــه گرف ــه نتیج اینگون
ــت و  ــدی اس ــرض تعه ــا ف ــس ب ــای خم مبن
ــه  ــذا آنچــه در رســاله های عملی ــه نقــدی و ل ن
تحــت عنــوان منفعــت مطــرح اســت بــا مفهــوم 
منفعــت در حســابداری یکــی نیســت؛ مــا 
در حســابداری منفعــت را ســود حاصــل از 
عملیــات خریــد و فــروش، پــس از کســر کلیــه 
تعریــف  حالی کــه  در  می دانیــم  هزینه هــا 
ــد،  ــارت درآم منفعــت در محاســبۀ خمــس عب
به طــور  بلکــه  نمی گنجــد  هزینــه  منهــای 
ــدی  ــات نق ــۀ جریان ــص کلی ــامل خال ــی ش کل
ورودی و خروجــی منعکــس در رویدادهــای 

ــت.  ــی اس مال

5- جمع بندی مطالب 
1- در نهایــت بــا توجــه بــه مــوارد فــوق، جهــت 
ــت  ــد رعای ــل بای ــوارد ذی ــس م ــبۀ خم محاس

شــود: 
الف ( تعیین سال خمسی 

ب ( تعیین مبدأ سال خمسی

سخن آخر: 
فــوق  به شــرح  کــه  شــده  تهیــه  مطالــب 
جهــت اســتفادۀ دوســتان و همــکاران و ســایر 
عاقمنــدان ارائــه شــد کــه قطعــاً دارای نواقــص 
راهنمایــی  بــا  کــه  اســت  کاســتی هایی  و 
ــا آدرس  ــه ب ــق مکاتب ــران از طری ــب نظ صاح
 Keyhani@Hadihesab. com ایمیــل 

ــود.  ــد ش ــدام خواه ــا اق ــع آنه ــه رف ــبت ب نس
 الزم بــه ذکــر اســت کــه محاســبه و پرداخــت 
صحیــح خمــس باعــث تعدیــل ثــروت و مصــرف 
درســت آن در جامعــه، باعــث ریشــه کن شــدن 

فقــر خواهــد شــد.                                

منابع: 
)صرفاً در استخراج مسائل فقهی(

1- بررســی تاریخــی و فقهــی خمــس، نوشــته 
آقایــان عبدالرحمــن انصــاری و مصطفــی 

ــد آخون
ــای  ــته آق ــس، نوش ــون خم ــی پیرام 2- مباحث

ــادی ــاء آب ســید محمــد ضی
ــاد  ــارات بنی ــی از انتش ــۀ اله ــس فریض 3- خم

ــرت  ــرآن و عت ق

حمیدرضا کیهانی: حسابدار رسمی


