


انواع مالیات ها در ایران

 مالیاتی عمنب و مشخصات و نام و بوده معلوم آن کنندگان پرداخت که هستند الیات هاییم :مستقیم مالیات

 که هستند مالیات هایی مستقیم مالیات های دیگر عبارت به .است شده شناخته یاتیمال دستگاه برای آنها

.می باشد درآمد بر مالیات و دارایی بر مالیات شامل و می شود وصول اشخاص یا افراد از مستقیم بطور

.می باشد ارث بر مالیات و تمبر حق شامل دارایی بر مالیات -1-1

  حقوق درآمد بر مالیات کشاورزی، بردرآمد مالیات امالک، درآمد بر مالیات شامل درآمد بر مالیات -1-2

.است اتفاقی درآمد بر مالیات و حقوقی اشخاص درآمد بر مالیات مشاؼل، درآمد بر مالیات



انواع مالیات ها در ایران

 ناشناخته مالیاتی امور سازمان برای آن پرداخت کننده که هستند مالیات هایی :ؼیرمستقیم مالیات های

 و کاالها قیمت بر ؼیرمستقیم بطور که هستند مالیات هایی ؼیرمستقیم مالیات های دیگر عبارتی به .است

.می گردد تحمیل مصرؾ کننده بر و شده اضافه خدمات



قانون مالیاتهای مستقیم

:درآمد بر مالیات

شرکتها درآمد بر مالیات

امالک  درآمد بر مالیات

مشاؼل درآمد بر مالیات

حقوق درآمد بر مالیات

کشاورزی درآمد بر مالیات

اتقاقی درآمد بر مالیات

:دارایی بر مالیات

تمبر حق

ارث



قانون مالیاتهای مستقیم

اشخاص

مشمول

ؼیر معاؾ معاؾ

ؼیر 
مشمول



:اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند

.ایران در واقع خود امالک یا به اموال نسبت حقوقی یا حقیقی اشخاص از اعم مالکین کلیه-1

 ایران از خارج یا ایران در که درآمدهایی کلیه به نسبت ایران مقیم ایرانی حقیقی شخص هر -2
.می نماید تحصیل

 تحصیل ایران در که درآمدهایی کلیه به نسبت ایران از خارج مقیم ایرانی حقیقی شخص هر -3
.می کند

 تحصیل ایران از خارج یا ایران در که درآمدهایی کلیه به نسبت ایرانی حقوقی شخص هر -4
.می نماید

 تحصیل ایران در که درآمدهایی به نسبت (حقوقی یا حقیقی از اعم)ؼیرایرانی شخص هر -5
 یا و خود حقوق سایر یا امتیازات واگذاری بابت که درآمدهایی به نسبت همچنین و می نماید
 نمایش حق یا بها عنوان به که)سینمایی فیلم های واگذاری یا و فنی کمک های و تعلیمات دادن
.می کند تحصیل ایران از (می گردد آنها عاید دیگر عنوان هر یا



مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

  حقوقی اشخاص درآمد بر مالیات مشمول اشخاص

:می باشند حقوقی اشخاص درآمد بر مالیات مشمول ذیل حقوقی اشخاص م.م.ق 1 ماده (5) و (4) های بند استناد به

.می نماید تحصیل ایران از خارج یا ایران در که درآمدهایی کلیه به نسبت ایرانی حقوقی شخص هر -1

 درآمدهایی به نسبت همچنین و می نماید تحصیل ایران در که درآمدهایی به نسبت ایرانی ؼیر حقوقی شخص هر -2

 سینمایی های فیلم واگذاری یا  و فنی های کمک و تعلیمات دادن یا و خود حقوق سایر یا امتیازات واگذاری بابت که

.می کند تحصیل ایران از (می گردد ها آن عاید دیگر عنوان هر یا نمایش حق یا بها عنوان به که)



مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

 حقوقی اشخاص درآمد بر مالیات مشمول ؼیر اشخاص

م، اشخاص ذیل زیر مشمول پرداخت مالیات های موضوع  قانون .م.ق 2مطابق ماده *

:مالیاتهای مستقیم نمی باشند

ـ وزارتخانه ها و مإسسات دولتی  1

. ـ دستگاه هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تؤمین می شود 2

ـ شهرداری ها  3

بنیادها و نهادهای انقالب اسالمی دارای مجوز معافیت از طرؾ حضرت امام  -4

و مقام معظم رهبری ( ره)خمینی



تکالیؾ و وظایؾ اشخاص حقوقی

نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک

 با که را مورد حسب مدارک و اسناد یا و دفاتر موظفند حقوقی اشخاص م،.م.ق 95 ماده مطابق

 موضوع تجاری دفاتر تنظیم به مربوط ضوابط و اصول جمله از مربوط ضوابط و اصول رعایت

 و نگهداری تشخیص درآمد مشمول مالیات،  برای می گردد تنظیم تجار خصوص در تجارت قانون

 و اسناد دفاتر، نوع به مربوط آیین نامه اجرایی .کنند تنظیم آنها اساس بر را خود اظهارنامه مالیاتی

 مالیاتی اظهارنامه نمونه و دستی و (مكانیزه) ماشینی از اعم آنها نگهداری روش های و مدارک

 برای آنها ارائه نحوۀ نیز و مذکور مؤدیان برای مورد حسب فعالیت حجم و نوع به توجه با

 از ماه شش مدت ظرؾ حداکثر ذی ربط، مراجع به مالیات مشمول درآمد تشخیص و رسیدگی

 و شود می تهیه کشور مالیاتی امور سازمان توسط مستقیم مالیاتهای قانون شدن الزم االجرا  تاریخ

.رسد می دارایی و اقتصادی امور وزیر تصویب به



تحریر دفاتر

 1395 سال عملکرد) سال سه مدت به فصل این مفاد قانون، 97 ماده تبصره مقررات اجرای در

 نشده اجرا کامل بصورت مالیاتی جامع طرح که مالیاتی امور ادارات در صرفا   و (1397 لؽایت

.می باشد جاری است،

 سازمان پیشنهاد به 94/4/31 مصوب مستقیم مالیاتهای قانون 95 ماده اجرای در آیین نامه این

 اشخاص به نسبت و بوده االجرا الزم 95/1/1 از آن مقررات و تصویب کشور مالیاتی امور

 بعد به 95/1/1 از که مالی سال مورد در نباشد، منطبق شمسی سال با آنها مالی سال که حقوقی

.می باشد مجری قبلی نامه آیین مفاد آن از قبل مالی سال به نسبت و بوده جاری می گردد آؼاز



آیین نامه جدید تحریر دفاتر

 هزینه ها، درآمدها، اظهار منظور به است فرمی مالیاتی اظهارنامه :مالیاتی اظهارنامه

 همچنین و مالیاتی بخشودگی مالیات، مشمول درآمد معافیتها، سرمایه، بدهی ها، دارایی ها،

 حقوقی اشخاص و مشاؼل صاحبان برای که مورد حسب مکانی و هویتی اطالعات

 مطابق مذکور اشخاص فعالیت حجم و نوع برحسب مستقیم، مالیاتهای قانون موضوع

.می شود اعالم و تهیه سازمان،  توسط که نمونه هایی



آیین نامه جدید تحریر دفاتر

حسابداری سند

 و مالی رویداد چند یا یک که (الکترونیکی -مکانیزه) ماشینی یا کاؼذی است فرمی

 توضیحات و حسابها تجزیه حاوی و ثبت آن در حسابداری ضوابط و اصول طبق محاسباتی

.می باشد دفاتر در ثبت قابل مجاز، اشخاص تایید با و بوده مدارک به متکی مربوط،



آیین نامه جدید تحریر دفاتر

 سال هر برای را خود مالیاتی اظهارنامه مکلؾ اند آیین نامه این موضوع مودیان -4ماده

 از الکترونیکی بصورت قانونی مقرر موعد در (مشارکت یا انفرادی صورت) مالیاتی

 مقتضی که مواردی در می تواند سازمان .نمایند تسلیم سازمان الکترونیکی درگاه های طریق

.بپذیرد را ؼیرالکترونیکی اظهارنامه تسلیم بداند

.می باشد پذیرش مورد قانون 178 ماده اجرای در اظهارنامه تسلیم :تبصره



آیین نامه جدید تحریر دفاتر

(حجم فعالیت)گروه بندی صاحبان مشاؼل

گروه اول

 کسر از قبل) شده قطعی مالیات مشمول درآمد برابر ده یا قبل سال خدمات و کاال فروش مبلػ مجموع•
 تا که بعد به و 1391 سال عملکرد(متمم و اصلی مجموع)قطعی مالیات برگ آخرین طبق (معافیت
 و سی میلیارد مبلػ از بیشتر هرکدام  باشد،  شده ابالغ مالیاتی  سال  شروع از قبل سال  دی ماه  تاریخ
.باشد بیشتر

گروه دوم

 کسر از قبل) شده قطعی مالیات مشمول درآمد برابر ده یا قبل سال خدمات و کاال فروش مبلػ مجموع•
 تا که بعد به و 1391 سال عملکرد (متمم و اصلی مجموع) قطعی مالیات برگ آخرین طبق (معافیت
 میلیارد ده مبلػ از بیشتر کدام هر باشد، شده ابالغ مالیاتی سال شروع از قبل سال دی ماه پایان تاریخ

 .باشد لایر سی میلیارد تا و

گروه سوم
.  مؤدیانی که در گروه های اول و دوم قرار نمی گیرند، جزء گروه سوم محسوب می شوند•



آیین نامه جدید تحریر دفاتر

(فعالیت نوع)مشاؼل صاحبان بندی گروه

 محسوب اول گروه مؤدیان جزء آیین نامه این موضوع تکالیؾ لحاظ از فعالیت حجم از فارغ ذیل اشخاص

  .می شوند

؛(صادرکنندگان و واردکنندگان) بازرگانی کارت دارندگان•

  پروانه  و تأسیس جواز  دارای معادن بهره برداران و تولیدی واحدهای و کارخانه ها صاحبان •

ذی ربط؛ وزارتخانه از بهره برداری

باالتر؛ و ستاره سه هتل های صاحبان•

تخصصی؛ کلینیک های زایشگاه ها، بیمارستان ها، صاحبان•

صرافی؛ مشاؼل صاحبان•

ذی ربط؛ وزارتخانه از فعالیت مجوز دارای زنجیره ای فروشگاه های•



آیین نامه جدید تحریر دفاتر

:نکات

 تکالیؾ انجام نظر از بعد، سال سه تا می گیرند، قرار گروه هر در که مالیاتی مؤدیان•

  .گرفت نخواهند قرار پایین تر طبقات در قانونی

 نوع اساس بر که مؤدیانی به استثناء مشاؼل صاحبان فعالیت شروع اول سال دو در•

 به مربوط قانونی تکالیؾ انجام و گروه انتخاب می گیرند، قرار اول گروه در فعالیت

 .بود خواهد مؤدی انتخاب

 سال هر در می توانند می گیرند، قرار سوم یا دوم گروه های در که مشاؼلی صاحبان•

 رعایت به مکلؾ صورت این در .نمایند اقدام باالتر گروه تکالیؾ انجام به نسبت مالیاتی

  .بود خواهند مربوط مقررات



آیین نامه جدید تحریر دفاتر

دفاتر روزنامه  و کل •
مودیان گروه اول و 

اشخاص حقوقی

نمونهصورت درآمد و هزینه خود را ماهانه به شرح فرم • مودیان  گروه دوم

نمونهخالصه درآمد و هزینه ساالنه خود را به شرح فرم • مودیان گروه سوم



آیین نامه جدید تحریر دفاتر

 به مکلؾ حقوقی اشخاص کلیه و می گیرند قرار اول گروه در که مشاؼلی صاحبان -الؾ

 -مکانیزه) ماشینی یا دستی مورد حسب دفاتر سایر یا کل و روزنامه  نگهداری دفاتر

:می باشند زیر موارد رعایت با مدارک و اسناد به متکی (الکترونیکی

 تاریخ ترتیب به روزانه و حسابداری استانداردهای براساس باید مالی رویدادهای -1

.گردد منتقل کل دفتر به بعد ماه پانزدهم تا حداکثر و ثبت روزنامه دفتر در وقوع



آیین نامه جدید تحریر دفاتر

 دفاتری از فقط مالیاتی سال هر برای مکلفند می نمایند، نگهداری دستی دفاتر که مإدیانی -2

 که مواردی در .نمایند استفاده شده ثبت ذی ربط قانونی مراجع نزد قبل مالیاتی سال طی که

 مالیاتی سال پایان تا مودیان مالی عملیات ثبت برای سال هر در مذکور شده ثبت دفاتر

.می باشند سال همان طی شده ثبت دفاتر از استفاده به مجاز ننماید، کفایت



آیین نامه جدید تحریر دفاتر

 دستی به (الکترونیکی -مکانیزه) ماشینی از حسابداری اسناد دفاتر، نگهداری روش تؽییر•

.بود نخواهد مجاز مورد حسب مالی دوره یا مالیاتی سال طی بالعکس و

 نگهداری دستی و (الکترونیکی مکانیزه) ماشینی صورت به می تواند دفاتر از یک هر•

 رعایت به مکلؾ می نمایند استفاده فوق روشهای  از یک هر از که مإدیانی و شود

.می باشند مورد حسب مذکور روشهای از هریک در آیین نامه این طبق مربوط الزامات



آیین نامه جدید تحریر دفاتر

 (الکترونیکی -مکانیزه) ماشینی صورت به را خود حسابداری اسناد و دفاتر که اشخاصی•

 هنگام ذیربط، مالیاتی ماموران کتبی درخواست حسب مکلؾ اند می نمایند نگهداری

 رمز مربوط، حسابداری و مالی نرم افزار با کار نحوه دستورالعمل ارائه ضمن رسیدگی

 تسلیم عدم حکم در ؼیراینصورت در نمایند، ارائه را نرم افزار اطالعات به الزم دسترسی

.بود خواهد دفاتر



آیین نامه جدید تحریر دفاتر

 می نمایند استفاده (الکترونیکی -مکانیزه) ماشینی حسابداری اسناد و دفاتر از که مإدیانی•

 برای نیاز مورد اطالعات ذیربط، مالیاتی ماموران کتبی درخواست حسب مکلؾ اند

.نمایند ارائه شده یاد ماموران به فشرده، لوح در را رسیدگی

 درخواست حسب مکلؾ اند می نمایند استفاده دستی حسابداری اسناد و دفاتر از که مإدیانی•

 ماموران به رسیدگی برای را مدارک و اسناد و دفاتر ذیربط مالیاتی ماموران کتبی

.نمایند ارائه یادشده مالیاتی



آیین نامه جدید تحریر دفاتر

 مدارک و اسناد و ساالنه هزینه و درآمد خالصه ماهانه، هزینه و درآمد صورت دفاتر،•

 محل و روز در رسیدگی گروه یا و مالیاتی امور اداره کتبی درخواست با مورد حسب

 قانونی اقامتگاه محل) مدارک و اسناد یا و دفاتر ارائه درخواست برگ در شده تعیین

 یا و است شده اعالم مالیاتی امور اداره به مکتوب بصورت قبالا  که محلی یا و مودی

 توسط و تحویل (مالیاتی حسابرسی نوع به توجه با مورد حسب مالیاتی امور اداره محل

.می گردد مجلس صورت مالیاتی امور اداره



رد دفاتر

 یک فاقد یا باشد نرسیده ثبت به ذی ربط مراجع نزد شده ارائه دفاتر که صورتی در -1

.باشد برگ چند یا

.احراز شرط به دفاتر در مالی فعالیت چند یا یک ثبت عدم -2

 حد بر زاید کل دفتر تحریر تاخیر و روز 15 از بیش روزنامه دفاتر تحریر تاخیر -3

.آیین نامه این در مندرج مجاز

.آیین نامه این مقررات طبق مرکز دفاتر در شعب یا شعبه عملیات ثبت عدم -4



رد دفاتر
 اختیاری وؼیر باشد شده خارج وی دسترس از مؤدی ادعای به مزبور دفاتر که مواردی در -5

.نگیرد قرار ذیربط مالیاتی امور اداره مسئول باالترین تایید مورد موضوع بودن

 -مکانیزه) ماشینی های-سیستم در موجود بااطالعات قانونی دفاتر مندرجات تطبیق عدم -6

 استفاده مذکور های-سیستم از که اشخاصی مورد در معامالت برخط ثبت سامانه یا و (الکترونیکی

.باشند-می یادشده سامانه از استفاده به مکلؾ یا و

 صدور به اقدام آن به ورود طریق از فروشنده که است ای سامانه :معامالت برخط ثبت سامانه

 تأیید صورت در مزبور سامانه به ورود با خریدار و نموده الکترونیکی صورتحساب

.گردد می صادر رهگیری کد آن برای و شده نهایی  صورتحساب، ،(مربوطه صورتحساب)آن



رد دفاتر

.روزنامه دفتر در معمول حد از بیش گذاشتن سفید جای -7

 نانویس و شده تحریر اعم از شده دفاتر ثبت  از جلد چند  یا یک  عدم ارائه -8

 امور اداره قبلی اطالع بدون مالیاتی سال طی در استفاده مورد حسابداری نرم افزار تؽییر -9

.ذی ربط مالیاتی

 به (الکترونیکی -مکانیزه) ماشینی از حسابداری اسناد دفاتر، نگهداری روش تؽییر -10

.مالی دوره یا مالیاتی سال طی بالعکس و دستی

.فارسی زبان و کشور رایج پول از ؼیر به دفاتر تحریر -11

.الکترونیکی دفاتر در عملیات از برخی حدؾ -12



تحریر دفاتر

  مورخ اصالحیه) مستقیم مالیاتهای قانون 97 ماده 3بند حسابرسان نفری سه هیات•

 و دفاتر تحریر نحوه و مإدی توجیهی دالیل به توجه با صورتیکه در ،(80/11/27

 امور اداره سوی از مطروحه ایرادات اهمیت درجه و حسابداری استانداردهای رعایت

 وارد خللی دفاتر اعتیار به مزبور ایرادات که نمایند احراز امر، واقعیت رعایت و مالیاتی

.نمایند اعالم مدارک و اسناد و دفاتر قبولی بر مبنی را خود نظر است مکلؾ ،نمی نماید



تحریر دفاتر

30/4/4221/21034 شماره بخشنامه

 حسابرسی هیأت های که مواردی در مالیاتی اختالؾ حل هیأت های بعضی می شود، مشاهده که به طوری

 نموده اند، تأیید را مؤدیان دفاتر بودن رسیدگی ؼیرقابل یا و مردود قبال   م.م.ق 97 ماده (3)بند موضوع

 تحریر و تنظیم نحوه آیین نامه 21 ماده (3) تبصره اخیر قسمت به حکم توجه بدون و تأییدیه این به صرؾ

 را علی الرأس تشخیص به نسبت مذکور مؤدیان اعتراض مدارک، و اسناد حساب و دفاتر نگاهداری و

 قانون در وجه هیچ به آنکه حال می پندارد، موضوع این به رسیدگی از فارغ را خود ندانسته، قبول قابل

 حقیقت در هیأت ها این بلکه ندارد، وجود مالیاتی اختالؾ حل هیأت های برای حصری و قید چنین شده یاد

 اداری منزلت نیز و حقوقی و مالی اطالعات و علوم حیث از وعلی الوصول بوده دادرسی مراجع به منزله

 هرگونه به راجع مکلفند نتیجه در و دارند قرار آن جنبی واحدهای و تشخیص مراجع از باالتر سطحی در

 وقوع ادعای جمله از ذی ربط، مالیات تشخیص مأموران مورد حسب یا و مؤدیان اعتراض و شکایت

 آیین نامه 20 ماده (2) تبصره به حکم بی توجهی یا و مالیاتی حسابرسی امر در اشتباه و قصور یا تخلؾ

 و رسیدگی مقررات برابر گفته پیش مدارک و اسناد و حساب و دفاتر نگاهداری و تحریر و تنظیم نحوه

  .نشود ضایع دولت یا و مؤدی از حقی کمترین که به طوری نمایند نظر اظهار



تحریر دفاتر

آیین نامه جدید آیین نامه قدیم
مؤدیانی که دفاتر دستی نگهداری می نمایندد، مکلفندد بدرای هدر 

سددال مالیدداتی فقددط از دفدداتری کدده طددی سددال مالیدداتی قبددل نددزد 

در مواردی کده . مراجع قانونی ذی ربط ثبت شده استفاده نمایند

دفدداتر ثبددت شددده مددذکور در هددر سددال بددرای ثبددت عملیددات مددالی 

مؤدیان تا پایان سال مالیاتی کفایت ننماید، مجاز به اسدتفاده از 

.دفاتر ثبت شده طی همان سال می باشند

مؤدیان مشمول این آیین نامه مکلفند برای هر سال مالی، فقدط 

از دفاتر امضاء، پلمپ و ثبت شده ظرؾ یک سال قبدل اسدتفاده 

نمایند، مگر اینکه در اثناء سال به علت تمدام شددن دفداتر نیداز 

به دفاتر جدید باشد که در این صورت مجاز هستند دفداتر جدیدد 

ایدن  16امضاء، پلمپ و ثبت نمایند و با رعایدت مقدررات مداده 

درج . آیین نامه ادامه عملیات مالی را در دفاتر جدیدد ثبدت کنندد

تعددداد و مشخصددات دفدداتر مددأخوذه بددرای اسددتفاده در هددر سددال 

.مالی، در اظهارنامه مالیاتی مربوط به آن سال الزامی است



تحریر دفاتر

آیین نامه جدید آیین نامه قدیم
 

در اثندداء ا  اشددتباهات حسددابداری در صددورتی کدده بعددد

عملیددات سددال مربددوط مددورد توجدده واقددع و بددر پایدده 

اسددددتانداردهای حسددددابداری در دفدددداتر همددددان سددددال 

اصالح و مسدتندات آن ارائده شدود، بده اعتبدار دفداتر 

.خللی وارد نخواهد کرد



تحریر دفاتر

آیین نامه جدید آیین نامه قدیم
 
تدداخیر در تحریددر عملیددات در صددورتی کدده بدده منظددور 

روز بدده تشددخیص اداره  15سددوء اسددتفاده نباشددد تددا 

 3امدددور مالیددداتی و بدددیش از آن بددده تشدددخیص هیدددأت 

م بددده قدددانونی .م.ق 97مددداده  3نفدددری موضدددوع بندددد 

.بودن دفاتر خللی وارد نخواد کرد



تحریر دفاتر

آیین نامه جدید آیین نامه قدیم

رویدادهای مالی باید بر اسداس اسدتانداردهای حسدابداری 

و روزانه به ترتیب تاریخ وقوع در دفتر روزنامده ثبدت و 

.حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل گردد

شدود،  در مواردی که دفداتر روزنامده و کدل نگهدداری مدی

کلیددده معدددامالت و سدددایر رویددددادهای مدددالی و محاسدددباتی 

مربددوط و در مددوارد نگهددداری دفدداتر مشدداؼل، درآمدددها و 

های قابل اسدتهالک بایدد  ها و خرید و فروش دارایی هزینه

در همددان روز انجددام، حسددب مددورد در دفدداتر روزنامدده یددا 

.مشاؼل ثبت گردد

کلیدده عملیددات ثبددت شددده در دفدداتر روزنامدده هددر مدداه بایددد 

.حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل نقل شود



تحریر دفاتر

آیین نامه جدید آیین نامه قدیم

در مددواردی کدده دفدداتر موضددوع ایددن آیین نامدده  توسددط 

مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی و یدا بده عللدی 

خارج از اختیار مؤدی از دسترس مؤدی خارج شود 

و صددداحب دفددداتر از تددداریخ وقدددوع ایدددن امدددر حدددداکثر 

دفاتر جدیدد ثبدت و عملیدات آن مددت را دو ماه ظرؾ 

در دفاتر جدید تحریدر کندد، تدأخیر تحریدر عملیدات در 

. این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد

در مددواردی کدده دفدداتر موضددوع ایددن آیین نامدده  توسددط 

مقامددات قضددایی یددا سددایر مراجددع قددانونی از دسددترس 

خارج شود و صاحب دفاتر از تداریخ وقدوع ایدن امدر 

دفداتر جدیدد امضداء، پلمدپ و سدی روز حداکثر ظرؾ 

عملیددات آن مدددت را در دفدداتر جدیددد ثبددت کنددد، تددأخیر 

ثبت عملیات در این مدت به اعتبار دفداتر خللدی وارد 

. نخواهد کرد



تحریر دفاتر

آیین نامه جدید آیین نامه قدیم

تددددأخیر تحریددددر دفدددداتر در مددددورد اشددددخاص حقددددوقی 

جدیدالتأسدددیس از تددداریخ ثبدددت شدددخص حقدددوقی و در 

مورد سدایر اشدخاص از تداریخ شدروع فعالیدت تدا دو 

.ماه مجاز خواهد بود

تدددددأخیر ثبدددددت دفددددداتر در مدددددورد اشدددددخاص حقدددددوقی 

جدیدالتأسدددیس از تددداریخ ثبدددت شدددخص حقدددوقی و در 

مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیدت تدا سدی 

.روز مجاز خواهد بود



تکالیؾ و وظایؾ اشخاص حقوقی

مالیاتی اظهارنامه

 به متکی زیان و سود وحساب ترازنامه و اظهارنامه مکلؾ اند حقوقی اشخاص م،.م.ق 110 ماده مطابق

 و شرکا هویت فهرست با همراه مالیاتی سال از پس ماه چهار تا حداکثر را خود مدارک و اسناد و دفاتر

 امور اداره به را آنها از یک هر نشانی  و سهام تعداد یا سهم الشرکه میزان مورد حسب و سهامداران

 .نمایند پرداخت را متعلق مالیات و تسلیم است واقع آن در شخص حقوقی اصلی فعالیت محل که مالیاتی

 تسلیم محل .بود خواهد کافی بعد سنوات در تؽییرات فهرست تسلیم مزبور فهرست اولین تسلیم از پس

 دارای ایران در ایران که از خارج مقیم مؤسسات و خارجی حقوقی اشخاص  مالیات پرداخت و اظهارنامه

 در حقوقی اشخاص و  داران کارخانه مورد در ماده این حکم. است تهران نمی باشند نمایندگی یا اقامتگاه

بود خواهد جاری نیز معافیت دوران



تکالیؾ و وظایؾ اشخاص حقوقی

مالیاتی اظهارنامه

 قانون  مقررات طبق که درآمدهایی به نسبت حقوقی اشخاص م،.م.ق 110 ماده تبصره مطابق *

  مالیاتی اظهارنامه تسلیم به  مکلؾ است شده مقرر آن تشخیص برای دیگری نحوه مستقیم مالیاتهای

.نیستند است شده   پیش بینی مربوط فصل های در که جداگانه

 موجب به مالیاتی مؤدی که اوراقی سایر یا اظهارنامه مالیاتی که مواردی در م،.م.ق 178 ماده مطابق*

 در پست اداره به تسلیم تاریخ گردد، می واصل پست اداره وسیله به باشد می آن تسلیم به مکلؾ مقررات

  .شد خواهد تلقی مربوط مراجع به تسلیم تاریخ احراز، صورت

 موضوع مؤدیان نگهداری، روشهای و مدارک و اسناد دفاتر، نوع به مربوط آیین نامه 4ماده مطابق *

 قانونی مقرر موعد در مالیاتی سال هر برای را خود مالیاتی اظهارنامه مکلؾ اند یادشده آیین نامه

 مواردی در می تواند سازمان .نمایند تسلیم سازمان الکترونیکی درگاه های طریق از الکترونیکی بصورت

 178 ماده اجرای در اظهارنامه تسلیم .بپذیرد را ؼیرالکترونیکی اظهارنامه تسلیم بداند مقتضی که

.می باشد پذیرش مورد م.م.ق



شرایط پذیرش اظهارنامه اصالحی

 از  نحوی به که صورتی در می شود داده اجازه مالیاتی مؤدیان به م.م.ق 226 ماده تبصره برابر

 شده اشتباهی محاسبه نظر از تسلیمی زیان  و سود حساب یا ترازنامه یا اظهارنامه در انحاء

 به نسبت اظهارنامه تسلیم مهلت انقضای تاریخ از ماه یک ظرؾ الزم  مدارک ارائه با باشد،

 تسلیم مورد حسب را اصالحی  زیان و سود حساب یا ترازنامه یا اظهارنامه و اقدام  اشتباه رفع

.می باشد اول اظهارنامه تسلیم تاریخ  مؤدی اظهارنامه تسلیم تاریخ حال هر در و نماید



شرایط پذیرش اظهارنامه اصالحی

1392 /7/7مورخ ص/12319/200 شماره بخشنامه

 انقضای تاریخ از اصالحی اظهارنامه تسلیم بر مبنی مذکور تبصره صراحت به توجه با -1

 مهلت انقضای از قبل تسلیمی اظهارنامه گونه هر ماه، یک مدت به اظهارنامه تسلیم مهلت

 موعد در تسلیمی اظهارنامه آخرین و تلقی اصلی اظهارنامه عنوان به اظهارنامه تسلیم

 رسیدگی مالک اصلی اظهارنامه عنوان به باشد شده تسلیم مقررات رعایت با که مقرر

.بود خواهد



شرایط پذیرش اظهارنامه اصالحی

1392 /7/7مورخ ص/12319/200 شماره بخشنامه

 اظهارنامه تسلیم به نسبت اظهارنامه تسلیم مهلت انقضای از پس مؤدی چنانچه -2

 اظهارنامه ارقام مؽایرت که صورتی در باشد، نموده اقدام قانونی مقرر مهلت در اصالحی

 نتیجه از ناشی مقرر، مهلت در تسلیمی اظهارنامه آخرین با مقایسه در مذکور اصالحی

 دفاتر در اصلی اظهارنامه تسلیم از پس مالی رویداد یا اصالحی حسابداری سند ثبت

 قانون 226 ماده تبصره موضوع اصالحی اظهارنامه عنوان به نباشد، مؤدی قانونی

.بود خواهد قبول قابل مستقیم مالیاتهای



شرایط پذیرش اظهارنامه اصالحی

1393 /3/3مورخ 200/93/26 شماره بخشنامه

 ارسال و تکمیل زمان در که داشته اند اعالم مإدیان از برخي واصله، اطالع به قرار

 حساب و ترازنامه اظهارنامه، اقالم از برخي سهواا  عملکرد، الکترونیکي مالیاتي اظهارنامه

 این که نموده اند ابراز واقعي مبلػ از بیش اشتباهاا  را هزینه و درآمد حساب یا زیان و سود

 با مإدیان گونه این ابرازي مالیات و مالیات مشمول درآمد فروش، گردیده موجب امر

 بدین وسیله لذا گردد درج سیستم در قبل سنوات یا و امر واقعیت به نسبت فاحشي اختالؾ

:می دارد مقرر



شرایط پذیرش اظهارنامه اصالحی

1393 /3/3مورخ 200/93/26 شماره بخشنامه

 اسناد و دفاتر کامل بررسي با مإدیان این گونه اظهارنامه به کننده رسیدگي مالیاتي مؤموران

 مشمول درآمد دادن قرار نظر ملحوظ و مورد حسب آمده دست به یا ابرازي مدارک و

 سال در مإدي فعالیت میزان همچنین و قبل سنوات شده تعیین یا ابرازي مالیات و مالیات

 فارغ و مستقیم مالیات های قانون 97 ماده (2) تبصره مقررات اجراي در و رسیدگي مورد

 از این گونه واقعي مالیات مشمول درآمد مذکور، قانون 210 ماده (2) تبصره مقررات از

.نمایند تعیین مذکور موارد اساس بر را مإدیان



شرایط پذیرش اظهارنامه اصالحی

1393 /3/3مورخ 200/93/26 شماره بخشنامه

 اظهارنامه در مندرج اطالعات از مإدیان قبیل این که صورتی در است توضیح به الزم

 مطابق اظهارنامه تسلیم به نسبت متعاقباا  است، شده ارسال الکترونیکي به صورت که مالیاتي

 نموده اند اقدام مقرر موعد در فوق اشتباه اصالح با و دستي به صورت و مدارک و اسناد

.می باشد عمل مالک دستي به صورت شده تسلیم اظهارنامه در شده ارائه اطالعات



مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

 از که حقوقی اشخاص سایر انتفاعی های فعالیت از ناشی درآمد و شركت ها درآمد جمع

 حاصل های زیان وضع از پس می شود، تحصیل ایران از خارج یا ایران در مختلؾ منابع

.بود خواهند مالیات مشمول مقرر های معافیت كسر و معاؾ ؼیر منابع از



نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

فروش کاال و 
خدمات

سایر 
درآمدها

زیانهای 
حاصل از 
منابع معاؾ

 یمعافیتها
مقرر

درآمد 
مشمول 
مالیات



نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

 نرخ اعمال با که بوده (%25) درصد پنج و بیست حقوقی اشخاص درآمد بر مالیات نرخ

 خصوص در لیکن .شد خواهد مشخص مالیات میزان مالیات، مشمول درآمد در مزبور

 در می باشد، جداگانه نرخ دارای مستقیم مالیات های قانون مقررات طبق که درآمدهایی

 و نقل مالیات نرخ های نمونه عنوان به شد، خواهد اعمال مذکور نرخهای مالیات، محاسبه

 سهام تقدم حق و سهام انتقال و نقل های نرخ و محل واگذاری حق و امالک قطعی انتقال

.شركت ها



روش های تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی 

 طبق که درآمدهایی به استثنای) حقوقی اشخاص مورد در مالیات مشمول درآمد م،.م.ق 106 ماده مطابق

 میزان اساس بر (است شده مقرر آن تشخیص برای دیگری نحوه مستقیم مالیاتهای قانون مقررات

  تعیین   (94/4/31 مورخ اصالحیه) آن تبصره و م.م.ق 97 و 95 ،94 مواد مقررات و فعالیت سوددهی

.شود می

 از سال سه مدت ظرؾ حداکثر است موظؾ کشور مالیاتی امور سازمان م،.م.ق 97ماده تبصره مطابق

 کشور سراسر در را مالیاتی جامع نظام به مربوط اطالعات بانک مستقیم، مالیاتهای قانون ابالغ تاریخ

 به کامل صورت به مالیاتی جامع نظام که مالیاتی امور ادارات در مدت، این طی در .نماید فعال و مستقر

  مورخ اصالحیه) م.م.ق 271 و 154 ،153 ،152 ،98،97 مواد است، نیامده در اجرا

.بود خواهد مجری (1380/11/27



روش های تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی 

 اصالحیه)م.م.ق 97 ماده تبصره و 106 مواد مفاد نظرگرفتن در با الوصؾ مع

 1395 سال های عملکرد مالیات مشمول درآمد تعیین روش های ،(94/4/31 مورخ

 مالیاتی جامع نظام اجرای عدم یا مالیاتی جامع نظام اجرای به منوط 1397 لؽایت

 عمدتا   مالیاتی جامع نظام اینکه به توجه با .می باشد ذی ربط مالیاتی امور اداره در

 روش های بنابراین است نگردیده اجرا کامل بصورت مالیاتی امور ادارات در

 دو قالب در یادشده سال های طی حقوقی اشخاص مالیات مشمول درآمد تشخیص

.می شوند بندی طبقه کلی بخش



روش های تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی 

 امور ادارات در حقوقی اشخاص مالیات مشمول درآمد تشخیص روش های -1

.است درآمده اجرا به ادارات آن در کامل صورت به مالیاتی جامع نظام که مالیاتی

 امور ادارات در حقوقی اشخاص مالیات مشمول درآمد تشخیص روش های -2

.است نیامده در اجرا به ادارات آن در کامل صورت به مالیاتی جامع نظام که مالیاتی



براساس اظهارنامه مالیاتی برآوردی مؤدی

 ارائه از مؤدی که صورتی در ،(94/4/31 مورخ اصالحیه )م.م.ق 97 ماده مطابق

 امور سازمان کند،  خودداری مقررات با مطابق و قانونی مهلت در مالیاتی اظهارنامه

 اطالعات و فعالیت براساس برآوردی مالیاتی اظهارنامه تهیه به نسبت کشور مالیاتی

 برگ موجب به متعلق مالیات مطالبه و مالیاتی جامع طرح از مؤدیان شده کسب اقتصادی

 از روز سی مدت ظرؾ چنانچه مؤدی اعتراض صورت در .می كند اقدام مالیات تشخیص

 مقررات مطابق مالیاتی اظهارنامه ارائه به نسبت مالیات، تشخیص برگ ابالغ تاریخ

 رسیدگی مورد مستقیم مالیاتهای قانون مقررات طبق مؤدی اعتراض کند، اقدام مربوط

 اظهارنامه تسلیم عدم مجازات های اعمال و جریمه ها تعلق از مانع حکم این می گیرد، قرار

.نیست قانونی مقرر موعد در مالیاتی



درآمد مشمول مالیات آن دسته از درآمدهای اشخاص حقوقی که طبق مقررات قانون مالیات های 

.مستقیم نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است

محل واگذاری حق و امالک انتقال و نقل از حاصل درآمدهای -الؾ

سهام تقدم حق و الشرکه سهم و سهام انتقال و نقل از حاصل درآمد -ب 

 سایر در شرکا الشرکه سهم و  سهام تقدم حق و الشرکه سهم و سهام انتقال و نقل هر از م.م.ق 143 ماده (1) تبصره مطابق

 عنوان به دیگری وجه بابت این  از .می شود وصول آنها اسمی ارزش (%4)درصد چهار  میزان به مقطوعی مالیات  شرکتها

  .شد نخواهد مطالبه فوق انتقال و نقل درآمد بر مالیات

 مقطوع مالیات مشمول  سهام صرؾ  اندوخته بورس در شده پذیرفته سهامی شرکت های در م.م.ق 143 ماده (2) تبصره مطابق

  .نمی گیرد تعلق دیگری مالیات درآمد به این و بود خواهد درصد نیم نرخ به

بیمه ایرانی مؤسسات درآمد -ج

خارجی هواپیمایی و کشتیرانی مؤسسات درآمد -د



درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی در ادارات 
امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل 

:در آن ادارات به اجرا درنیامده است

 دسته آن مشموالن درآمد
 اشخاص درآمدهای از

 مقررات طبق که حقوقی
 برای دیگری نحوه

 شده مقرر آن تشخیص
.است

درآمد مشمول 
مالیات براساس 
روش علی الرأس

درآمد مشمول 
مالیات براساس 
روش رسیدگی به 

دفاتر



م.م.ق 97ماده  2دعوتنامه اسناد و مدارك و دفاتر موضوع بند 

 و دفاتر به رسیدگی جهت محل، به مراجعه تاریخ اند مکلؾ ” مالیاتی مؤموران

 روز تا ابالغ تاریخ فاصله و نمایند ابالغ مإدی به کتباا  را مدارک، و اسناد

 در و باشد، روز 15 از بیشتر و هفته یک از کمتر نباید مورد هیچ در مراجعه

 بیشتر روز 5 تا مزبور مهلت موجه، عذر به مشروط مإدی تقاضای صورت

.می شود تمدید



 97ماده  3ه های هیأت سه نفری موضوع بند ینظر
م.م.ق

دفاتر بودن رسیدگی قابل-

دفاتر بودن مردود-

دفاتر بودن رسیدگی قابل ؼیر-

دفاتر بودن رسیدگی ؼیرقابل و مردود-

الراس علی-

هیئت در طرح عدم-

 می اضافه قانون این 156 ماده موضوع رسیدگی مهلت به ماه دو 97 ماده (3) بند اجرای در :نکته-

شود



تبصره  طالیی

  امکان آمده دست به یا ابرازی مدارک و اسناد طبق گاه هر م.م.ق 97 ماده 2 تبصره برابر

 مشمول درآمد است مکلؾ مالیاتی امور اداره باشد، داشته وجود مإدی واقعی درآمد تعیین

 در کند، تعیین مورد، حسب دفاتر، یا مزبور مدارک و  اسناد به رسیدگی اساس بر را مالیات

 باشد،  کافی قراین و دالیل به مستند  که مکتوم فعالیت های از ناشی  درآمد  داشتن صورت

 درآمد به و داده تشخیص الرأس  علی طریق از همواره فعالیتها آن مالیات مشمول درآمد

.شد خواهد واقع مالیات مطالبه مؤخذ و افزوده  قبلی شده مشخص مالیات مشمول



درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر و مدارک 

 امور هادار نظر به اتیمال مشمول درآمد محاسبه برای شده مدارکارائه و اسناد و دفاتر چنانچه

 بند موضوع أتیه)اتییمال سازمان کل سییر منتخب حسابرس نفر سه از متشکل هیأت یا یاتیمال

 قیطر از اتیمال مشمول درآمد شود، صیتشخ دگییرس قابل مورد حسب(م.م.ق 97 ماده 3

 نهیهز اقالم اتییمال امور ادارات روش نیا در .گرفت خواهد صورت مدارک و دفاتر به دگییرس

 مطابقت(م.م.ق 151 -147 مواد) استهالک و قبول قابل نه هاییهز فصل احکام با را استهالک و

 را قبول قابل ریؼ اقالم گرنه و قبول قانونی طیشرا احراز ای و مطابقت صورت در را آنها داده،

نمود خواهند کسر ابرازی انیز از ای و اضافه اتیمال مشمول درآمد به و داده برگشت



های رسیدگی به دفاتر  انواع روش

ها هزینه کلیه قبول با دفاتر به رسیدگی•

فروش ابرازی–هزینه ابرازی = سود ابرازی ( درآمد مشمول مالیات)× نرخ = مالیات

ها هرینه از قسمتی یا تمام برگشت با دفاتر به رسیدگی•

ابرازیسود + هزینه  ؼیرقابل قبول =درآمد مشمول مالیات × نرخ = مالیات



هزینه های قابل قبول مالیاتی

 عبارت مالیات مشمول درآمد تشخیص برای قبول قابل هزینه های م.م.ق 147 ماده مطابق

 به مربوط منحصرا   و بوده مدارك به متكی متعارؾ حدود در كه هزینه هایی از است

 در .باشد مقرر های نصاب حد رعایت با مربوط مالی دوره در مؤسسه درآمد تحصیل

 های نصاب از بیش یا نشده پیش بینی مستقیم مالیات های قانون در هزینه ای كه مواردی

 وزیران هیأت مصوبه یا و قانون موجب  به آن پرداخت ولی بوده شده یاد قانون در مقرر

.بود خواهد قبول قابل باشد، گرفته صورت



هزینه قابل قبول

حدود متعارؾ در 
متكی به مدارك بوده 

منحصرا  مربوط 
به تحصیل درآمد 

مؤسسه 

 148در ماده 
.احصاء شده باشد

رعایت حد نصاب 
های مقرر 



هزینه های قابل قبول مالیاتی

 به مؤسسه فعالیت سبب به که مالیات هایی و عوارض و حقوق همچنین و پرداختی االمتیاز حق

 بر مالیات استثنای به).می شود پرداخت آنها به وابسته و دولتی مؤسسات و وزارتخانه ها و شهرداریها

 دیگران از کسر به ملزم قانون این مقررات موجب به مؤسسه که مالیات هایی سایر و آن ملحقات و درآمد

  (.می گردد پرداخت شهرداریها و دولت به که جرایمی همچنین و می باشد آن پرداخت و

 و قوانین طبق که صورتی در ،1391 /10/11 مورخ 200/20064 شماره بخشنامه برابر -نکته

  جرایم این شود، شناخته ای جریمه مشمول اشخاص سوی از تعهد یا تکالیؾ انجام عدم مربوط مقررات

 به توجه با (مالیاتی عالی شورای عمومی هیأت رأی استناد به ها بانک به پرداختی جرائم استثنای به)

 تشخیص در قبول قابل هزینه عنوان به ذیربط مقررات و مستقیم مالیاتهای قانون در آن بینی پیش عدم

.بود نخواهد پذیرش قابل مالیات مشمول درآمد

 بانک ها، به مؤسسه عملیات انجام برای که جریمه هایی و کارمزد سود، م،.م.ق 148 ماده 18 بند مطابق

 ؼیربانکی اعتباری مؤسسات همچنین و کشاورزی بخش توسعه از حمایت صندوق های تعاون، صندوق

  .باشد یافته تخصیص یا شده پرداخت مرکزی بانک از مجوز دارای (لیزینگ)واسپاری شرکت های و مجاز



هزینه های قابل قبول مالیاتی

 مرکزی بانک از فعالیت مجوز صرفا  93/04/01 مورخ41/93/230 شماره بخشنامه برابر -نكته

 سایر و است ؼیربانکی اعتباری و مالی مؤسسات و بانکها بودن مجاز مبنای ایران اسالمی جمهوری

 مجوز منزله به تؽییرات ثبت مجوز یا تأسیس مجوز جمله از مركزی بانك طرؾ از صادره مجوزهای

.باشد نمی فعالیت

:که این بر مشروط باشد مشکوک آن وصول که مطالباتی ذخیره -11

.باشد مؤسسه فعالیت به مربوط -اوال  

.باشد موجود آن ماندن الوصول برای ؼالب احتمال -ثانیا  

 الوصول یا گردد وصول طلب که زمانی تا باشد شده منظور مخصوص حساب به مؤسسه دفاتر در -ثالثا  

.شود محقق آن بودن



هزینه های قابل قبول مالیاتی

 احراز مقررات به توجه با و آنها دفاتر به رسیدگی طریق از که حقوقی یا حقیقی اشخاص زیان -12

.است پذیر استهالک بعد سال های یا سال درآمد از گردد،

 به رسیدگی طریق از که حقوقی و حقیقی اشخاص زیان 28345  شماره بخشنامه 1 بند برابر -نکته

 استهالک قابل ابرازی مالیات مشمول درآمد میزان تا حداکثر گردد احراز مقررات به توجه با و آنها دفاتر

.بود خواهد

 و شرکت شخصیت تفکیک به توجه با»1393/7/20 مورخ  200/93/81 شماره بخشنامه مطابق

 به عنوان (آورده ها محل از به جز) سهام صاحبان حقوق افزایش اینکه گرفتن نظر در و سهام صاحبان

 درآمد شرکا جاری حساب محل از آن تهاتر و شرکت سهامداران توسط زیان تقبل لذا می شود، تلقی درآمد

 از مالیات مطالبه رو این از .گردد شناسایی درآمد به عنوان زیان و سود درصورت می بایستی و محسوب

 مقررات وفق مستقیم مالیات های قانون 148 ماده (12)بند و 128 ،105 مواد مفاد رعایت با بابت این

.بود خواهد قانونی



هزینه های قابل قبول مالیاتی

م.م.ق 148 ماده (8) بند موضوع  اجرایی نامه آیین مفاد

 خدمات انجام کاال، صادرات منظور به نمایشگاهی و تبلیؽات بازاریابی، هزینه -3

 برای دیگر اشخاص توسط چنانچه نمایشگاهی و تبلیؽات بازاریابی، آموزشی، تحقیقاتی،

 پذیرش باشد تکلیفی مالیات کسر مشمول مقررات و قانون طبق و می گیرد انجام مإسسه

 کشور امورمالیاتی سازمان حساب به آن تکلیفی مالیات واریز و کسر به منوط آن هزینه

.بود خواهد ( ربط ذی امورمالیاتی ادارۀ)



در خصدوص پدذیرش سدود و کدارمزد تسدهیالت  1392/10/117ص مورخ /18213/200برابر بخشنامه شماره  

مددالی خددارجی بدده عنددوان هزیندده قابددل قبددول مالیدداتی، سددود و کددارمزد پرداختددی بابددت تسددهیالت دریددافتی از بانکهددای 

اسدتاندارد هدای  خارجی کده مندابع مدالی آن بدرای انجدام دادن عملیدات مؤسسده بده کدار گرفتده شدده باشدد، بدا رعایدت

:حسابداری جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد مشروط بر اینکه

مدارک مربوط بده مجداز بدودن باندک بده عملیدات بدانکی طبدق مسدتندات و مددارک رسدمی صدادره کشدور محدل  -الؾ

ایدن مددارک بایدد بده تأییدد مقامدات دارای امضداء مجداز سدفارت جمهدوری . پایگاه ثبت شده بانک مزبور ارائده شدود

بددرای  مواردیکدده مجددوز الزم توسددط . اسددالمی درآن کشددور و مقامددات ذیددربط وزارت امورخارجدده در تهددران برسددد

.سازمان سرمایه گذاری وکمکهای اقتصادی وفنی صادر می شود،تأیید مراتب فوق با سازمان مزبور است

بدرای انجدام دادن عملیدات مؤسسده بده تأییدد حسدابدار ( تسدهیالت)مستندات مربوط به استفاده از این منابع مدالی -ب

مسدئول حسابرسدی ( حسب مورد مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسدی)رسمی

.صورتهای مالی مؤدی برسد

در ضمن در چدارچوب مقدررات ایدن بخشدنامه . درصد است( LIBOR  +2/5)سقؾ پذیرش هزینه مزبور نرخ  -ج

صرفا  هزینه سود و کارمزد پرداختی مؤسسات، بابت تسهیالت مالی خارجی که به طور مسدتقیم و بددون واسدطه از 

.خارجی دریافت شده باشند در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بودهای  بانک



تؽییرات هزینه ها در اصالحیه اخیر

 این موضوع مالیاتی قبول قابل پرداختی های هزینه پذیرش  م.م.ق 147 ماده3تبصره

 باال به لایر (50.000.000) میلیون پنجاه مبلػ از نشود انجام تهاتری شیوه به که قانون

.بود  خواهد بانکی (سیستم) سامانه طریق از آن وجه تسویه یا پرداخت به منوط

 موضوع معافیت دوازدهم یک سقؾ تا حداکثر مؤسسه بازنشستگان به پرداختی -ز

قانون این (84)ماده

حقوقی اشخاص (گارانتی) فروش از پس خدمات به مربوط ذخیره -29



استهالک

  :است شده بیان اینگونه م.م.ق 149 ماده در استهالک حکم

 سایر یا زمان گذشت یا بكارگیری اثر بر که استهالک پذیر های دارایی از قسمت آن

 هزینه های همچنین و می یابد تقلیل آن ارزش قیمت ها تؽییر به توجه بدون و عوامل

 مالیاتی قبول قابل های هزینه جزء آنها استهالک هزینه و بوده استهالک قابل تؤسیس،

 جداول شامل استهالک پذیر دارایی های استهالک های به مربوط مقررات .می شود تلقی

 سازمان توسط حسابداری استانداردهای رعایت با آن اجرای چگونگی و استهالک ها

 قانون تصویب تاریخ از ماه شش مدت ظرؾ و می شود تهیه کشور مالیاتی امور

.می رسد دارایی اقتصادی و وزیر امور تصویب به مستقیم مالیاتهای



دارایی ها استهالک هزینه به مرتبط اجرایی ضوابط و مقررات

.می باشد برداري بهره از بعد ماه ابتداي از دارایی ها استهالك محاسبه مبدأ•

 دارایی موقت ماندن بالاستفاده یا و ؼیرفعال موارد در می توانند مؤسسات•
 مزبور دارایی استهالك هزینه مالی، دوره یک در متوالی ماه شش از بیش
 این در.نمایند محاسبه درصدسیمیزان به را ماندن بالاستفاده مدت در

  مدت درصد هفتاد باشد، مدت برحسب استهالك محاسبه چنانچه صورت
 تعیین مدت مانده باقی به است، نگرفته قرار استفاده مورد دارایی که زمانی
 مورد در حکم این.شد خواهد اضافه جدول این در دارایی استهالك براي شده

 معین مفید عمر با نامشهود دارایی های و ساختمانی تأسیسات و ساختمان ها
.نمی باشد جاري



دارایی ها استهالک هزینه به مرتبط اجرایی ضوابط و مقررات

.است استهالك قابل درصد صد میزان به تأسیس سال در تأسیس، هزینه های•

 حسابداري استانداردهای طبق که هزینه هایی به استثناء) برداري بهره از قبل هزینه های•

 این پیوست جدول در مندرج پذیر استهالك دارایی های شده تمام بهاي در احتساب قابل

.می گردد منظور دوره هزینه به حساب هزینه انجام سال در (می باشد مجموعه

 پذیرفته روش های کارکرد، یا تولید تعداد و نزولی مانده مستقیم، خط روش های صرفا  •

.می باشند استهالك محاسبه براي شده



دارایی ها استهالک هزینه به مرتبط اجرایی ضوابط و مقررات

 تعیین مفید عمر دوره طی دارایی پذیر استهالك مبلػ روش این در :مستقیم خط روش•

.می گردد مستهلک سال هر در مساوي به طور استهالکات جدول در شده

 در شده تعیین نرخ اعمال با سال هر استهالك میزان روش این در :نزولی مانده روش•

 که هنگامی و می گردد محاسبه دارایی دفتري ارزش مانده به نسبت استهالکات جدول

 مانده کل برسد، دارایی شده تمام بهاي درصد5از کمتر به دارایی دفتري ارزش مانده

.است استهالك قابل یکجا بعد سال در دفتري ارزش

 تولیدي محصول میزان مبناي بر سال هر استهالك روش این در :تولید تعداد روش•

.می شود محاسبه دارایی تولید ظرفیت کل به نسبت



دارایی ها استهالک هزینه به مرتبط اجرایی ضوابط و مقررات

 استهالك نرخ یا و مدت که پذیر استهالك دارایی های از دسته آن درخصوص -10ماده•
:شد خواهد عمل ذیل شرح به باشد، یافته تؽییر قبل استهالکات جدول به نسبت آنان

:مستقیم روش در•

 جدول طبق دارایی مفید عمر) مفید عمر باقیمانده مدت ظرؾ دارایی دفتري ارزش مانده
 مانده باقی که صورتی در و شد خواهد مستهلک ،(دارایی شده مستهلک مدت منهاي جدید
 این اجراي اول سال در دفتري ارزش مانده کل باشد، یکسال از کمتر یا معادل مفید عمر

.بود خواهد استهالك قابل جدول،



دارایی ها استهالک هزینه به مرتبط اجرایی ضوابط و مقررات

:نزولی روش در•

 استهالك قابل پیوست جداول در مندرج جدید نرخ طبق دارایی، نشده مستهلک مانده•
.بود خواهد



دارایی ها استهالک هزینه به مرتبط اجرایی ضوابط و مقررات

 تؽییر قبل استهالکات جدول به نسبت جداول در استهالك روش که مواردي درخصوص•
:شد خواهد عمل ذیل شرح به باشد، یافته

 باقیمانده مدت طی نشده مستهلک مانده مستقیم، به نزولی از روش تؽییر موارد در -الؾ
 ،(دارائی شده مستهلک مدت منهاي جدید جدول طبق دارایی مفید عمر) مفید عمر

 شده مستهلک مدت از کمتر جدول این موضوع مفید عمر چنانچه.شد خواهد مستهلک
.بود خواهد استهالك قابل جدول، این اجراي اول سال در دفتري ارزش مانده باشد، دارائی

 جدید، نرخ با نشده مستهلک مانده نزولی، به مستقیم از روش تؽییر موارد در -ب
.شد خواهد مستهلک



نکات مهم در خصوص هزینه های قابل قبول مالیاتی

موجودیها ارزش کاهش (هزینه) زیان

گذاریها سرمایه ارزش کاهش (هزینه)زیان

 شماره بخشنامه موجب به که 93/7/14 مورخ 1215  شماره دادنامه برابر

 شماره بخشنامه (3) و (2) بندهای  است شده  ابالغ  93/11/8 مورخ 125/93/200

 کاهش (هزینه) زیان پذیرش عدم  خصوص در 85/7/18 مورخ 28345/2401/232

 شایان .است گردیده ابطال  گذاریها سرمایه ارزش کاهش (هزینه)زیان و موجودیها ارزش

 (هزینه) زیان  28345/2401/232 شماره بخشنامه (3) و (2) بندهای برابر است ذکر

 به صورت هر در  گذاریها سرمایه ارزش کاهش (هزینه)زیان و موجودیها ارزش کاهش

 148 و 147 مواد شرح به مالیاتی قبول قابل هزینه های عنوان به آن پیش بینی عدم علت

.گردیدند نمی  تلقی مالیاتی قبول قابل هزینه عنوان به م.م.ق



نکات مهم در خصوص هزینه های قابل قبول مالیاتی

 مفاد به عنایت با ها عمومی شرکت مجمع مصوب مدیره هیأت پاداش پرداخت

 لذا پذیرد، می انجام خالص سود محل از تجارت قانون 241 و 239 مواد

 است بدیهی .گردد تلقی قبول قابل هزینه های زمره در نمی تواند مذکور پاداش

 (موظؾ ؼیر و موظؾ از اعم)مدیره هیأت حقیقی اعضاء پاداش صورت هر در

 .می باشد حقوق مالیات کسر مشمول مالیاتی مقررات رعایت با



نکات مهم در خصوص هزینه های قابل قبول مالیاتی

 به که درآمدهایی به مربوط هزینه های م،.م.ق 147 ماده (2) تبصره مطابق

 با مالیات مشمول یا معاؾ مالیات پرداخت از مستقیم، مالیاتهای قانون موجب

 قابل های هزینه عنوان به می شود، محاسبه مقطوع نرخ با یا بوده صفر نرخ

 .شوند نمی شناخته مالیاتی قبول



نکات مهم در خصوص هزینه های قابل قبول مالیاتی

  1393/9/4 مورخ 99/93/230 شماره بخشنامه

 درصد پنجاه و یکصد احتساب طریق از کارگاه ها گونه این کارفرمایان مالیات کاهش -31 ماده ب بند)

(.پنج سال مدت به مالیاتی قبول قابل هزینه های عنوان به جدیداالستخدام ایثارگران به پرداختی حقوق

 کارفرمایان که صورتی در مذکور، قانون 31 ماده «ب» بند در مذکور حکم اجرای در است، ذکر به الزم

 در ایثارگران امور و شهید بنیاد هماهنگی با را مزبور قانون 29 ماده موضوع مشموالن که کارگاه هایی

 ایثارگران به پرداختی حقوق درصد پنجاه و یکصد معادل صرفا   نمایند، جذب انسانی نیروی تأمین راستای

 بدیهی و می باشند برخوردار سال پنج مدت به مالیاتی قبول قابل هزینه های عنوان به جدیداالستخدام

 صرفا   و بوده مؤدی دفاتر در حسابداری ثبت گونه هر فاقد مذکور حقوق بر مازاد درصد پنجاه است،

 ابرازی زیان و سود از کسر با اظهارنامه فرم در مندرج مالیات مشمول درآمد محاسبه در آن تأثیر جهت

  .می باشد اعمال قابل



نکات مهم در خصوص هزینه های قابل قبول مالیاتی

 هزینه  های استهالک ،93/4/22 مورخ 49/93/200شماره بخشنامه مطابق

 بهره برداری ساخت، قراردادهای در که م.م.ق 148 و 147 مواد شرایط حایز

 طرح ایرانی مجریان سوی از (Buyback)متقابل بیع و (B.O.T) واگذاری و

 هر درآمد نسبت به می گردد ثبت سرمایه ای دارایی یا پروژه هزینه های عنوان به

 قبول قابل هزینه  های عنوان به بهره برداری، دوره سنوات نسبت به یا و سال

  .بود خواهد پذیرش مورد مالیاتی



 اشخاص های دارایی تجدید ارزیابی از ناشی بهای افزایش م،.م.ق 149 ماده 1تبصره طابقم

 هزینه و نیست درآمد بر مالیات پرداخت مشمول حسابداری استانداردهای رعایت با حقوقی،

  .نمی شود تلقی مالیاتی قبول قابل هزینه عنوان به نیز تجدید ارزیابی افزایش از ناشی استهالک

 ارزش و فروش قیمت مابه التفاوت شده، تجدید ارزیابی دارایی های معاوضه یا فروش زمان در

.می شود منظور مالیات مشمول درآمد محاسبۀ در تجدید ارزیابی اعمال بدون دفتری

 دارایی های استهالک و فروش تجدید ارزیابی، نحوه مورد در تبصره این آیین نامه اجرایی

 تهیه حسابداری استانداردهای رعایت با که اجرایی ترتیبات و الزامات سایر و شده تجدید ارزیابی

 الزم االجرا  تاریخ از ماه شش مدت ظرؾ دارایی و اقتصادی امور وزیر پیشنهاد به شود،-می

.می رسد وزیران هیأت تصویب به(95/1/1) مستقیم مالیاتهای قانون شدن

تجدید ارزیابی



تجدید ارزیابی

 شامل و است ارزیابی تجدید قابل حسابداری استانداردهای مطابق که است دارایی هایی دارایی، از منظور

 .است مولد زیستی دارایی و بلندمدت سرمایه گذاری نامشهود، و مشهود ثابت دارایی های قبیل از مواردی

 پذیرفته مالیاتی قبول قابل هزینه عنوان به آن ارزیابی تجدید نتیجه در دارایی یک دفتری مبلػ کاهش

  .شد نخواهد

 آن به مذکور دارایی که طبقه ای اقالم تمام ارزیابی تجدید شود، ارزیابی تجدید دارایی ها از قلم یک هرگاه

  .است الزامی دارد، تعلق

 تجدید که کرد ارزیابی تجدید چرخشی طور به می توان شرطی به را دارایی ها از طبقه یک -1تبصره

  .شود روز به و کامل (بعد مالی دوره پایان تا حداکثر) کوتاه دوره یک طی دارایی ها از طبقه آن ارزیابی

 تجدید مازاد عنوان تحت مستقیما   آن، ارزیابی تجدید نتیجه در دارایی یک دفتری مبلػ افزایش-4ماده

  .می شود طبقه بندی سرمایه صاحبان حقوق از بخشی عنوان به ترازنامه در و ثبت ارزیابی



روش های تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی 

  الرأس علی طریق از
 علی  روش به مالیات مشمول درآمد م.م.ق 97 ماده اجرای در لیذ موارد از یک هر بروز صورت در

:می گردد تعیین الرأس
 امور هادار به زیان و سود حساب و ترازنامه مالی سال پایان از پس ماه چهار تا كه صورتی در - 1

.باشد نشده تسلیم ذیربط مالیاتی
 حساب مدارك یا و دفاتر ارائه از مربوط مالیاتی امور هادار كتبی درخواست به مؤدی كه صورتی در - 2
 چنانچه نماید خودداری حساب مدارك از قسمتی ارائه از مؤدی هرگاه .نماید خودداری خود كار محل در

 كه صورتی در و می شود خودداری قبول قابل هزینه های جزء آن احتساب از باشد هزینه به مربوط
.شد خواهد تعیین الرأس علی طریق از قسمت این مالیات مشمول درآمد باشد درآمد به مربوط

 امور هادار نظر به مالیات مشمول  درآمد محاسبه برای ابرازی مدارک و اسناد و دفاتر که صورتی در ـ 3
  دفاتر  تحریر آیین نامه و قانونی موازین رعایت عدم علت به یا و شود  تشخیص رسیدگی قابل ؼیر مالیاتی
 نفر سه از متشكل هیأت) م.م.ق 97 ماده 3 بند موضوع نفره سه هیأت متعاقبا   و نشود واقع قبول مورد

 ؼیرقابل یا مردود مورد در را مالیاتی امور  هادار نظر (مالیاتی امور سازمان كل سییر منتخب حسابرس
.نماید قبول دفاتر بودن رسیدگی



 اشخاص مالیات مشمول درآمد تشخیص روش های
 حقوقی

1380/3/30 مورخ 10085 شماره بخشنامه•

 مأمورین به مؤدیان دفاتر ننمودن رد و تخفیؾ اعطای تشخیص نحوه خصوص در ارشادی دستورالعمل

مالیاتی اختالؾ حل هیأت های و کل ممیز و تشخیص

1381/5/24 مورخ 211/3283/30309 شماره بخشنامه•

 رعایت و واقعی هزینه های قبول و ساختمانی شرکت های به رسیدگی مورد در ارشادی دستورالعمل

علی الرأس ضریب با حداکثر برگشت و مالیاتی عدالت

1382/5/5 مورخ 213/381/23377 شماره بخشنامه•

دفاتر رد مورد در(1380/11/27 مصوب اصالحیه) م.م.ق 97 ماده (2) تبصره رعایت لزوم

1384/4/27 مورخ 232/1060/7544 شماره بخشنامه•

.گردد تعیین دفاتر به رسیدگی طریق از امکان حد تا مؤدی مالیات مشمول درآمد



روش های تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص 
حقوقی 

1385/5/18 مورخ 213/776/16199 شماره بخشنامه•

 هرگونه از پرهیز و تحقیق و رسیدگی طریق از واقعی مالیات مشمول درآمد تعیین بر تأکید

مالیاتی گزارشگری امور در ؼیر کارشناسی نظر اعالم

1386/6/10 مورخ 52509 شماره بخشنامه•

 رعایت با (27/11/1380 مصوب اصالحیه)م.م.ق 97 ماده (3)بند موضوع هیأت های

.نمایند اعالم قانونی دفاتر تأیید بر مبنی را خود نظر امر واقعیت



نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس

.آید می بدست اتییمال  بیضرا در اتییمال  قرائن حاصلضرب از مالیات مشمول درآمد الرأس علی روش در

مالیات مشمول درآمد = مالیاتی قرائن یا قرینه ×مالیاتی ضرایب یا ضریب

 درآمد تشخیص برای شؽل موقعیت به توجه با مشاؼل از رشته هر در كه عواملی از است عبارت مالیاتی قرائن 

 درآمد ساالنه فروش ساالنه، خرید :از عبارتند آن فهرست و می رود كار به الرأس علی بطور مالیات مشمول

 و  التحریر حق بابت که وجوهی کل جمع كسب، محل واگذاری حق ارزش كارخانجات، در تولید میزان ناویژه،

 سایر و آنها مصرفی تمبر میزان یا می شود رسمی اسناد دفترخانه عاید تمبر مصرؾ و  عوارض وصول حق الزحمه

 .ضرایب تعیین كمیسیون تشخیص به عوامل

 تشخیص موارد در مالیاتی قرینه در آنها حاصلضرب كه مشخصه ای ارقام از است عبارت مالیاتی ضرایب

 برای مالیاتی ضرایب تعیین کمیسیون توسط مالیاتی ضرایب .می گردد تلقی مالیات مشمول درآمد علی الرأس

 و اوضاع و معامالت جریان به توجه با و فعالیت نوع حسب بر (حقوقی و حقیقی اشخاص از اعم)مشاؼل صاحبان

.می گردد تعیین اقتصادی احوال



محاسبه درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس نكات

 درآمد تعیین امكان آمده  بدست یا ابرازی مدارك و اسناد طبق هرگاه م.م.ق 97 ماده 2 تبصره مطابق

 اساس بر را مالیات مشمول درآمد است مكلؾ مالیاتی امور هادار باشد، داشته وجود مؤدی واقعی

 ای و دفاتر رد علیرؼم بیترت نیا به و كند تعیین مورد حسب دفاتر، یا مزبور مدارك و اسناد به رسیدگی

 درآمد به ابییدست صورت در  کنیل بود، خواهد عمل مالک اتیواقع اصوال   آن، بودن دگییرس قابل ریؼ

 ها فعالیت آن مالیات مشمول درآمد باشد، كافی قراین و دالیل به مستند كه مكتوم های فعالیت از ناشی

 قرار مالیات مطالبه مأخذ و اضافه قبلی شده مشخص درآمد به و تشخیص الرأس علی طریق از همواره

.گرفت خواهد



محاسبه درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس نكات

 چنانچه شود، می  تعیین بیضر فروش برای تنها معموال   ،(فروش و دیخر)معامالت مورد در به اینكه نظر

 مذكور مالیاتی مؤدیان فروش مبلػ ؼیره و فروشی خرده و فروشی عمده واردات، فعالیتهای درخصوص

 مقررات و قوانین به باتوجه كه) وارداتی كاالی شده تمام قیمت یا و خرید قیمت فقط و نبوده مشخص

 مذكور قیمت شده یاد مؤدیان فروش مبلػ تعیین برای باشد، اختیار در (است شده تعیین مربوطه

:می گردد ضریب اعمال احتسابی فروش به نسبت سپس و درج زیر فرمول در مورد حسب

مبلػ فروش=  (یا قیمت تمام شده كاالی وارداتی) قیمت خرید × 100 

    100–ب فروش یضرعدد 



محاسبه درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس نكات

 معینی، سود نرخ كاالیی، فروش یا تولید برای ذیربط دولتی مراجع طرؾ از كه مواردی در -3نکته

 مراجع تؤیید به نظر مورد عملكرد دوره طی مإدی توسط مذكور نرخ رعایت مراتب و شده مشخص

 اظهارنامه در مندرج ابرازی فروش از بخش آن خصوص در موردنظر سود نرخ باشد، رسیده ذیربط

 ضریب جای به ذیربط، امورمالیاتی هادار تشخیص با است، گرفته صورت مزبور نرخ با كه مالیاتی

می باشد اعمال قابل مالیاتی



درآمد مشمول مالیات آن دسته از درآمدهای اشخاص حقوقی که طبق 
مقررات قانون مالیات های مستقیم نحوه دیگری برای تشخیص آن 

مقرر شده است
محل واگذاری حق و امالک انتقال و نقل از حاصل درآمدهای -الؾ

سهام تقدم حق و الشرکه سهم و سهام انتقال و نقل از حاصل درآمد -ب 

 شرکا الشرکه سهم و  سهام تقدم حق و الشرکه سهم و سهام انتقال و نقل هر از م.م.ق 143 ماده (1) تبصره مطابق

 وجه بابت این  از .می شود وصول آنها اسمی ارزش (%4)درصد چهار  میزان به مقطوعی مالیات  شرکتها سایر در

 .شد نخواهد مطالبه فوق انتقال و نقل درآمد بر مالیات عنوان به دیگری

 مشمول  سهام صرؾ  اندوخته بورس در شده پذیرفته سهامی شرکت های در م.م.ق 143 ماده (2) تبصره مطابق

 .نمی گیرد تعلق دیگری مالیات درآمد به این و بود خواهد درصد نیم نرخ به مقطوع مالیات

بیمه ایرانی مؤسسات درآمد -ج

خارجی هواپیمایی و کشتیرانی مؤسسات درآمد -د



(مستأجرین)وظایؾ پرداخت کنندگان مال االجاره امالک 

 ینمستأجر مالیاتی، عالی شورای عمومی هیأت 12830/4/30 شماره رأی براساس *

 به است مکلؾ گردیده اجاره ؼیرمالک از که دوم اجاره دست صورت به استفاده مورد ملک

.نمی باشند م.م.ق 53 ماده 9 اجرای تبصره

 .می باشد پرداختی مال االجاره های م.م.ق 53 ماده 9 تبصره تکلیفی مالیات مأخذ چون *

.ندارد مالیات کسر و محاسبه به نسبت تکلیفی مرتهن رهن، در لذا



(مستأجرین)وظایؾ پرداخت کنندگان مال االجاره امالک 

 موضوع مالیات می باشند مکلؾ تبصره این در مذکور اشخاص م،.م.ق 53 ماده 9 تبصره حکم وفق

 به بعد ماه پایان تا و کسر می کنند پرداخت که مال االجاره هایی از را امالک درآمد بر مالیات فصل

  بخشنامه شماره (5) بند مفاد طبق لیکن .پرداخت نمایند ملک وقوع محل امورمالیاتی اداره

 م.م.ق 2 ماده موضوع اشخاص دریافتی مال االجاره ،15/11/1382 مورخ 11304/6247-201

 نمی گردد، قلمداد مالیات مشمول مزبور، قانون 2 ماده 2 تبصره موضوع اقتصادی فعالیت منزله به

 لذا .نمی باشد اجاره بردرآمد مالیات مشمول مذکور ماده موضوع اشخاص دریافتی اجاره بنابراین

 پرداخت م.م.ق 2 ماده موضوع اشخاص به مال االجاره ای ،9 تبصره صدر در مذکور اشخاص چنانچه

 تکلیفی مالیات کسر مذکور، اشخاص دریافتی مال االجاره به مالیات شمول عدم دلیل به می نمایند،

 و نخواهدداشت موضوعیت آنان به پرداختی مال االجاره از یادشده قانون 53 ماده 9 تبصره موضوع

نمی باشد یادشده تکلیفی مالیات کسر مشمول



ساخت و فروش

 نوع هر فروش و ساخت از ناشی حقوقی و حقیقی اشخاص درآمد م.م.ق 77ماده مطابق

 درآمد بر مالیات)چهارم فصول موضوع درآمد بر مالیات مقررات مشمول مورد حسب ساختمان

 .بود خواهد مستقیم مالیاتهای قانون (حقوقی اشخاص درآمد بر مالیات)سوم باب پنجم و (مشاؼل

 انتقال و نقل مالیات بر عالوه مذکور های ساختمان انتقال و نقل اولین م.م.ق 77 ماده 1 تبصره مطابق

 مأخذ به (%10)درصد ده نرخ به الحساب علی مالیات مشمولم.م.ق 59 ماده موضوع قطعی

 از پس م.م.ق 77 ماده موضوع مؤدیان قطعی مالیات .است انتقال مورد ملک معامالتی ارزش

.شود می تعیین مربوط مقررات طبق رسیدگی

 ساختمان فروش و ساخت خصوص در ماده این مقررات شمول م.م.ق 77 ماده 2 تبصره مطابق

 آن کار پایان گواهی صدور تاریخ از سال سه از بیش که است آن به منوط حقیقی اشخاص توسط

.باشد نگذشته



ساخت و فروش

 و ساخت پروانه صدور با همزمان موظفند شهرداری ها م.م.ق 77 ماده 3 تبصره مطابق *

 اداره به مالیاتی پرونده تشکیل منظور به را مراتب کار پایان صدور هنگام در همچنین

.کنند گزارش گردد، می تعیین مالیاتی امور سازمان توسط که ترتیبی به ربط ذی مالیاتی امور

  ماده مفاد حکم از جمعیت نفر هزار یکصد شهرهای زیر م.م.ق 77 ماده 4 مطابق تبصره *

.است مستثنی م.م.ق 77



ساخت و فروش

1395/7/24 مورخ 200/95/46 شماره بخشناه•

 مالیات های قانون اصالحی 77 ماده مقررات اجرای نحوه خصوص در شده مطرح سإاالت به نظر•

 وسیله بدین مذکور، ماده (5) تبصره موضوع اجرایی نامه -آیین ابالغ تازمان94/4/31مصوب --مستقیم

:می دارد مقرر

 نوع هر فروش و ساخت از ناشی حقوقی و حقیقی اشخاص درآمد ،شده یاد ماده مقررات طبق --1

 این سوم باب از پنجم و چهارم فصول موضوع درآمد بر مالیات مقررات مشمول مورد حسب ساختمان،

.می باشد (حقوقی اشخاص درآمد بر مالیات و مشاؼل درآمد بر مالیات فصول) قانون

 ساختمان فروش و ساخت خصوص در ماده این مقررات مذکور،شمول ماده (2) تبصره به موجب --2

 نگذشته آن کار پایان گواهی صدور تاریخ از سال سه از بیش که است آن به منوط حقیقی اشخاص توسط

.باشد



رسیدگی به تسهیالت مالی دریافتی، سود و  دستورالعمل

پرداختی کارمزد

 حساب به رسیدگی در رویه وحدت ایجاد منظور به 1388/3/18 مورخ 30545/393/232 شماره بخشنامه برابر

 حسابهای به رسیدگی در مالیاتی مؤموران دارد می مقرر پرداختی، کارمزد و سود هزینه و دریافتی مالی تسهیالت

:نمایند اقدام آن مطابق و داده قرار نظر مد دقیقاا  را زیر موارد مذکور

.گردد اخذ مإدی از اعتباری و مالی مإسسات و بانکها اشخاص، از دریافتی مالی تسهیالت کامل فهرست -1

 تبصره مفاد رعایت مربوط، اجرایی نامه آیین و مستقیم مالیاتهای قانون 186 ماده 1 تبصره مقررات به توجه با -2

.گردد درج پیوست فرم در و بررسی مذکور تبصره موضوع گواهی خصوص در نامه آیین و

 مالی تؤمین فایناس ویا اسالمی عقود مالی تسهیالت عناوین تحت) منعقده قرارداد با را دریافتی مالی تسهیالت -3

.گردد مطابقت شرایط سایر و کارمزد و سود بازپرداخت، مدت تسهیالت، میزان جهت از (وؼیره

 انجام جهت در دریافتی تسهیالت نمایید بررسی مستقیم مالیاتهای قانون 148 و147 ماده مقررات به توجه با -4

 دقیقاا  را تسهیالت مبلػ بکارگیری یا مصرؾ موارد صورت این ؼیر در .باشد گردیده مصرؾ مإسسه عملیات

.نمایید درج مربوطه فرم در و ردیابی



رسیدگی به تسهیالت مالی دریافتی، سود و  دستورالعمل

پرداختی کارمزد
 قبول قابل های هزینه جزء مالیاتی نظر از تسهیالت هزینه صورت این در شود نمی گرفته کار به مإسسه عملیات جهت در مذکور تسهیالت که مواردی در -5

.شود نمی محسوب

 داراییـهای عـنـوان به که محل واگذاری حق و امالک استثنای به) مقطوع مالیات مشمول یا و مالیات از معاؾ فعالیتهای در دریافتی مالی تسهیالت چنانچه -6

 مقطوع مالیات مشمول یا معاؾ منابع بخش به مربوط مذکور تسهیالت هزینه صورت این در شود می مصرؾ (باشد می مإسسه مشهود نا دارایـی یا ثابـت

.بود نخواهد مالیات مشمول درآمد از کسر قابل و بوده مورد حسب

 اعتباری مإسسه همچنین و تعاون صندوق بانکها، به مإسسه عملیات دادن انجام برای که کارمزدی و سود مستقیم مالیاتهای قانون 148 ماده 18 بند طبق -7

 توجه با بنابراین .باشد می قبول قابل هزینه عنوان به باشد یافته تخصیص یا پرداخت (مرکزی بانک از واعتباری مالی فعالیت مجوز دارای) مجاز بانکی ؼیر

 که بانکی ؼیر اعتباری مإسسات و اشخاص سایر از دریافتی مالی تسهیالت هزینه مربوطه قراردادهای و فوق یک بند شرح به دریافتی اطالعات فهرست به

.شد نخواهد محسوب قبول قابل هزینه عنوان به باشند نمی مرکزی بانک از فعالیت مجوز دارای

 قانون 129 ماده موضوع وابسته اشخاص و مدیران  سهامداران شرکا، جمله از اشخاص سایر به دریافتی تسهیالت محل از مالیاتی مإدیان که صورتی در -8

 قابل هزینه عنوان به مذکور، پرداختی مبالػ تناسب به مربوط مالی تؤمین هزینه نمایند، پرداخت دیگر عنوان هر به یا و قرض وام، عنوان به وجوهی تجارت

.شد نخواهد محسوب قبول

 حذؾ «دیگر عنوان هر به یا و» عبارت 9/12/89 مورخ 517 -513 شماره دادنامه و 22/12/1389 مورخ 36713/200 شماره بخشنامه اساس بر

.گردد می



 مالیاتهای قانون 148 ماده 18 بند در مصرح موارد از ؼیر اشخاص از مالی تسهیالت اخذ صورت در -9

 جهت ذیربط مالیاتی امور اداره به را دریافتی وکارمزد سود کنندگان دریافت به مربوط اطالعات مستقیم

.نمایید ارسال کنندگان دریافت دفاتر در آن وثبت مذکور درآمد از مالیات وصول پیگیری

 یک ساخت یا تحصیل به احتساب قابل مستقیماا  که مالی تؤمین مخارج از بخش آن استانداردهای طبق -10

 استاندارد شروط سایر به توجه با دارایی، برداری بهره از قبل به مربوط مالی های هزینه وهمچنین دارایی

 در گردد بررسی بنابراین .شود محسوب دارایی شده تمام بهای از بخشی عنوان به باید مربوط حسابداری

 تؤمین های هزینه کل است گردیده اخذ خاص دارایی یک ساخت یا خرید برای مذکور تسهیالت که مواردی

.گردید ابطال.باشد شده منظور دارایی آن شده تمام بهای از بخشی عنوان به مربوط مالی

 بانکهای نزد مختلؾ های سپرده و انداز پس های حساب از حاصل سود دارای اشخاص که صورتی در -11

 بانکها از دریافتی مالی تسهیالت هزینه صورت این در باشند، مجاز ؼیربانکی اعتباری مإسسات یا ایرانی

 نظر از مذکور های سپرده یا انداز پس مبلػ نسبت به مجاز ؼیربانکی اعتباری مإسسه وهمچنین تعاون صندوق

(شد ابطال).گردید ابطال.بود نخواهد قبول قابل مالیاتی

پرداختی  کارمزد و سود دریافتی، مالی تسهیالت به رسیدگی 



 چنانچه می گردد، دریافت ریالی به صورت آن وجه که صادراتی فروش های درخصوص -1

 طبق صادرات از حاصل وجه و تحقق یافته صادرات امر گردد احراز مربوط مستندات طبق

 ثبت لایر به نیز دفاتر در مربوطه حساب های در و دریافت لایر به مستندات و مدارک

 انجام ریالی به صورت که افؽانستان و عراق کشورهای به صادرات جمله از) باشد گردیده

 در ارز تسعیر ،(گردد احراز آن بودن ارزی مدارک و اسناد طبق اینکه مگر می گیرد

 فروش های بودن ارزی یا ریالی از فارغ همچنین و نداشته موضوعیت موارد این گونه

 مربوط قانونی مقررات کلیه رعایت با صادرات مالیاتی معافیت اعطای صادراتی

.بود خواهد امکان پذیر

تسعیر ارز صادراتی  دستورالعمل



 چنانچه می گردد، دریافت ارزی به صورت آن وجه که صادراتی فروش های درخصوص -2

 ارز نرخ یا مرجع ارز نرخ با را فروش ها صادرات انجام زمان در صادرکنندگان

 تاریخ در لیکن نموده ثبت دفاتر در (صادرات پروانه در مندرج نرخ جمله از)مبادله ای

 مرکزی بانک تؤیید مورد صرافی نزد توافقی ارز نرخ از ترازنامه تاریخ یا و تسویه

 تفاوت حالت این در نمایند، استفاده حاصله ارز تسعیر برای (آزاد)ایران اسالمی جمهوری

 تؤیید مورد صرافی نزد توافقی ارز نرخ با مبادله ای نرخ یا مرجع ارز نرخ از اعم ارز نرخ

 مالیاتی نظر از صادرات انجام تاریخ در (آزاد)ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک

 مورد صرافی نزد توافقی ارز نرخ تفاوت صرفاا  و می گردد تلقی صادرات فروش به عنوان

 مبنای بعدی تاریخ های و اولیه تاریخ در (آزاد)ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک تؤیید

.گیرد می قرار ارز تسعیر زیان یا سود محاسبه

تسعیر ارز صادراتی  دستورالعمل



 1395/2/4 مورخ 200/95/505 شماره دستورالعمل

.شد نخواهد منظور درآمد به عنوان می باشد مؤدی یک بانکی مختلؾ های-حساب بین وجوه گردش مؤید که هایی-تراکنش•

 می بایست و نشده تلقی درآمد به عنوان ماهیتا   باشد،-می تسهیالت و وام دریافت به مربوط که مؤدی به حساب واریزی مبالػ•

.گیرد قرار رسیدگی مورد آن ها مالیاتی آثار مربوط مقررات برابر

 و نشده تلقی درآمد به عنوان ماهیتا   اشخاص، سایر به قبلی پرداختی وجوه از بخشی یا تمام تسویه بابت دریافتی وجوه•

.گیرد قرار رسیدگی مورد آن ها مالیاتی آثار مربوط مقررات برابر می بایست

 می بایست موارد این باشد، منابع سایر یا و اجاره درآمد حقوق، دریافت جمله از درآمدهایی دارای مؤدی درصورتی که•

.شود بررسی  مربوط، درآمدی منبع چارچوب در و مقررات حسب

 در مقررات رعایت با باشد، مالیات پرداخت از معاؾ درآمدهای یا و مالیات مشمول ؼیر مصادیق از واریزی وجوه چنانچه•

.شد نخواهد منظور محاسبات

 وجوه که شود مشخص مستدل یا مستند به صورت کننده، رسیدگی گروه توسط آمده عمل به بررسی های اساس بر چنانچه•

 به آن ها مالیات محاسبه در قبال   که می باشد حساب صاحب اقتصادی فعالیت های از ناشی اشخاص حساب های به واریزی

  .آید عمل به مقتضی اقدام مالیات مطالبه به نسبت موضوعه مقررات مطابق باشد، نشده منظور نحوی

مشکوک یبانک یبه تراکنش ها یو رسیدگ ینحوه بررس



1395/2/4 مورخ 200/95/505 شماره بخشنامه

 اطالعیه های دادن قرار اختیار در خصوص در مالیاتی مإدیان درخواست به توجه با•

 اسناد تهیه برای مهلت ارائه و مإدی هر به مربوط کشور مالیاتی امور سازمان به واصله

:می گردد مقرر وسیله بدین مربوط، سامانه در آنها اصالح یا و مدارک و

 در مکلفند مالیاتی، مإدیان عملکرد پرونده به کننده رسیدگی مالیاتی مؤموران و گروه ها•

 هر تصویر ارائه به نسبت مإدیان، به م.م.ق 229 ماده موضوع دعوت نامه ابالغ زمان

 واردات، فروش، خرید، اطالعیه های لیست یا و فهرست جمله از اطالعات نوع

 اقدام آنها به می گیرد قرار استناد مورد رسیدگی هنگام در که .... و قرارداد صادرات،

.نمایند

اطالعیه های واصله



به نرخ صفراتی یمالهای  ت یمعاف

 و اسناد یا و دفاتر مالیاتی، اظهارنامه ارائه م،.م.ق مکرر 146 ماده (1) تبصره مطابق
 كشور مالیاتی امور سازمان كه ترتیبی به مقرر موعد در م.م.ق 95 ماده موضوع مدارک

 برخی الحاق قانون 85 ماده مطابق كه م.م.ق 139 ماده (ح)بند مورد جز به می نماید اعالم
 می شود عمل 4/12/1393 مصوب (2) دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد
 قانون در مندرج مالیاتی مشوق یا معافیت هرگونه و صفر نرخ از برخورداری شرط

 یا و دفاتر اظهارنامه، ارائه عدم صورت در و می باشد قوانین سایر و مستقیم مالیات های
 و جریمه مالیات، مشمول قانون این ضوابط و احكام مطابق مإدی مذکور، مدارک و اسناد

 و144 مواد مشموالن درخصوص تبصره این حکم .می شود قانون این در مقرر مجازات
 این حکم اجرای .نمی باشد جاری م.م.ق 139 ماده (ز) و (ب) ،(الؾ) بندهای و 145

 متناسب و تدریجی به صورت م.م.ق 81 ماده مشمول حقیقی اشخاص درخصوص تبصره
 .بود خواهد کشور مالیاتی امور سازمان اعالم حسب و اداری اجرایی، های ظرفیت ایجاد با



81ماده 

 کشاورزی، فعالیت های کلیه از حاصل درآمد م،.م.ق 81 ماده مطابق

 و صیادی طیور، پرورش و عسل زنبور و ماهی پرورش دامداری، دامپروری،

 و قبیل هر از اشجار باؼات جنگلها، و مراتع احیای داری، نوؼان ماهیگیری،

 و مطالعات است مکلؾ دولت .می باشد معاؾ مالیات پرداخت از نخیالت

 از رشته آن و کشاورزی فعالیت های کلیه زمینه در را الزم بررسی های

 الیحه و معمول باشد داشته ضرورت آنها معافیت ادامه که مزبور فعالیت های

 فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه سوم برنامه آخر حداکثرتا را مربوط

.نماید تقدیم اسالمی شورای مجلس به ایران اسالمی جمهوری



105ماده  4تبصره 

 به نسبت حقوقی  یا  حقیقی از اعم اشخاص م.م.ق 105 ماده 4 تبصره مطابق

 مالیات مشمول سرمایه پذیر های شرکت از دریافتی  الشرکه سهام یا سهام سود

بود نخواهند دیگری



105ماده  6تبصره 

 های اتحادیه و شرکتها ابرازی مالیات مشمول درآمد م،.م.ق 105 ماده 6 تبصره مطابق

 تخفیؾ(%25) درصد پنج و بیست مشمول عام سهامی تعاونی شرکتهای و متعارؾ تعاونی

.باشد می م.م.ق 105 ماده موضوع نرخ از

 اتحادیه های و تعاونی شرکت های صرفاا  1394/5/13 مورخ  52/94/52 بخشنامه مطابق

 باشد مذکور تعاریؾ با انطباق در آن ها تشکیل که عام سهامی تعاونی شرکت های و آن ها

.می باشند مزبور تبصره موضوع تخفیؾ مشمول



105ماده  6تبصره 

 مالیات مشمول درآمد مستقیم، مالیات های قانون 105 ماده (6) تبصره به صراحت توجه با

 مشمول عام سهامی تعاونی شرکت های و متعارؾ تعاونی اتحادیه های و شرکت ها ابرازی

 درآمدهای و می باشد مذکور ماده موضوع نرخ از تخفیؾ (%25)درصد پنج و بیست

 مشمول درآمد به مقررات اساس بر که مواردی سایر و برگشتی هزینه های شده، کتمان

  ماده در مقرر نرخ به و نبوده مذکور تخفیؾ مشمول می شود اضافه شرکت ابرازی مالیات

 و شرکت درآمد که هم مواردی در .می باشد مالیات مشمول مستقیم مالیات های قانون 105

 مذکور، اشخاص ابرازی مالیات مشمول درآمد می گردد، تعیین علی الرأس روش به اتحادیه

بود خواهد یادشده تخفیؾ مشمول

م.م.ق 105ماده  6م پس از اعمال تخفیؾ تبصره .م.ق 105نرخ ماده 

18.75 = %75%×25%



105ماده  7تبصره 

 ابرازی درآمد افزایش (%10)درصد ده هر ازای به م،.م.ق 105 ماده 7 تبصره مطابق

 سال مالیات مشمول ابرازی درآمد به نسبت ماده این موضوع اشخاص مالیات مشمول

 کاسته یادشده ماده نرخ از درصد پنج واحد تا حداکثر و درصد واحد یک آنها، گذشته

 اظهارنامه ارائه و قبل سال مالیاتی بدهی تسویه تخفیؾ این از برخورداری شرط .شود می

 .است مالیاتی امور سازمان سوی از شده اعالم مهلت در جاری سال به مربوط مالیاتی



قانون مالیاتهای مستقیم 132معافیت ماده 

واحد های تولیدی و معدنی
واحدهای تولید فناوری 

اطالعات

درآمدهای خدماتی 

بیمارستانها، هتلها و مراکز 

اقامتی گردشگری

افزایش نیروی کار شاؼل

دفاتر گردشگری و زیارتی
تاسیسات ایرانگردی و 

جهانگردی

درآمد تولیدی شرکتهای 

خارجی

سرمایه گذاری مجدد و 

درآمدهای حمل و نقل

هزینه های تحقیقاتی و 

پژوهشی

 132معافیت موضوع مواد 

قانون مالیاتهای  138و 

مستقیم مصوب 

1380/11/27



معافیت واحد های تولیدی و معدنی

:معافیت میزان

 و تولیدی واحدهای معدنی و تولیدی های فعالیت از ناشی ابرازی درآمد صد در صد
:دولتی ؼیر حقوقی اشخاص معدنی،

سال 5 مدت به مناطق سایر در و سال 10 مدت به یافته توسعه کمتر مناطق در

:اقتصادی ویژه مناطق و صنعتی شهرکهای در استقرار صورت در  -

 نرخ به سال 7 مدت به مناطق سایر در و سال 13 مدت به یافته توسعه کمتر مناطق در
است مالیات مشمول صفر



معافیت واحد های تولیدی و معدنی

:معافیت اعمال و احراز برای الزم شرایط .2

بعد به و 1395/1/1 تاریخ از ذیربط وزارتخانه طرؾ از فروش و استخراج قرارداد یا برداری بهره پروانه صدور•

سمنان و قم استانهای صنعتی شهرکهای استثنای به تهران مرکز کیلومتری 120 شعاع در استقرار عدم•

 بیش جمعیت با شهرهای و استانها سایر مراکز کیلومتری 30 و اصفهان مرکز کیلومتری 50 شعاع در استقرار عدم•

بند این فواصل در مستقر اقتصادی ویژه مناطق و صنعتی شهرکهای استثنای به نفر سیصدهزار از

معدنی و تولیدی واحد احداث برای مستقیم مالیاتهای قانون 132 ماده (ث) بند موضوع معافیت از استفاده عدم•

معدنی یا تولیدی فعالیت از حاصل درآمد ابراز•

دولتی ؼیر حقوقی اشخاص به معدنی و تولیدی واحد تعلق•

حسابداری مدارک و اسناد و قانونی دفاتر اظهارنامه، تسلیم•



معافیت واحد های تولیدی و معدنی

:توجه قابل موارد .3

 هزینه و باشد می ابرازی درآمدهای سایر و فروش کل جمع ابرازی درآمد از منظور•
.ندارد معافیت میزان بر تاثیری ابرازی درآمدهای به مربوط برگشتی های

 از حاصل درآمدهای همچنین و برداری بهره پروانه در مندرج ظرفیت بر مازاد تولید•
 واحدهای برداری بهره پروانه موضوع محصوالت کارمزدی تولیدات و ضایعات فروش
 مشمول مقررات رعایت با مالیاتی، صفر نرخ با مالیات محاسبه دوره در معدنی و تولیدی
.باشند می ماده این صفر نرخ با مالیات محاسبه

.باشند نمی صفر نرخ مشمول شده کتمان درآمدهای•

 به متعلق معدنی و تولیدی واحدهای معدنی و تولیدی های فعالیت از ناشی ابرازی درآمد•
.باشد نمی صفر نرخ  مشمول حقیقی اشخاص و دولتی حقوقی اشخاص



معافیت واحدهای تولیدی فناوری اطالعات

:معافیت میزان .1 

 اشخاص اطالعات فناوری تولیدی واحدهای تولیدی های فعالیت از ناشی ابرازی درآمد درصد 100

:ؼیردولتی حقوقی

سال 5 مدت به مناطق سایر در و سال 10 مدت به یافته توسعه کمتر مناطق در 

  

:اقتصادی ویژه مناطق و صنعتی های شهرک در استقرار صورت در 

 مشمول صفر نرخ به  سال 7 مدت و مناطق سایر در و سال 13 مدت به یافته توسعه کمتر مناطق در

.است مالیات



معافیت واحدهای تولیدی فناوری اطالعات

:معافیت اعمال و احراز برای الزم شرایط .2

 از جمهور رئیس فناوری و علمی معاونت تایید با  ذیربط، قانونی مراجع از برداری بهره پروانه دارای 

بعد به و  1/1/1395 تاریخ

 فناوری تولید واحد احداث برای مستقیم مالیاتهای 132 ماده (ث) بند موضوع معافیت از استفاده عدم 

اطالعات

مذکور خدمات بابت درآمد ابراز 

دولتی ؼیر حقوقی اشخاص به اطالعات فناوری تولید واحد مالکیت تعریؾ 

حسابداری مدارک و اسناد و قانونی دفاتر ارائه  اظهارنامه، تسلیم 



معافیت واحدهای تولیدی فناوری اطالعات

:توجه قابل موارد .3

 برگشتی های هزینه و باشد می ابرازی درآمدهای سایر و فروش کرد جمع ابرازی درآمد از منظور

.ندارد معافیت میزان بر تؤثیری ابرازی درآمدهای به مربوط

 تولید از حاصل درآمدهای شامل اطالعات فناوری تولیدی واحدهای صفر نرخ با مالیات محاسبه

 قبیل از مذکور های واحد درآمدهای سایر به و باشد می برداری بهره پروانه موضوع محصوالت

.ندارد  تسری پشتیبانی از حاصل درآمدهای

.باشد نمی صفر نرخ مشمول شده کتمان های درآمد

باشند می ماده این صفر نرخ مشمول کشور نقاط تمام در اطالعات فناوری تولیدی واحدهای

 نرخ مشمول حقیقی اشخاص و دولتی حقوقی اشخاص به متعلق اطالعات فناوری واحدهای ابرازی درآمد

باشد نمی صفر



درآمدهای خدماتی بیمارستانها،  هتل ها و مراکز اقامتی 

گردشگری
:معافیت میزان  .1

:ؼیردولتی حقوقی اشخاص گردشگری، اقامتی مراکز و ها هتل  بیمارستانها، خدماتی های فعالیت از ناشی ابرازی درآمد درصد 100 

سال 5 مدت به مناطق سایر در و سال 10 مدت به یافته توسعه کمتر مناطق در•

:اقتصادی ویژه مناطق و صنعتی های شهرک در استقرار صورت در•

است مالیات مشمول صفر نرخ به سال 7 مدت به مناطق سایر در و سال 13 مدت به یافته توسعه مناطق در•

:معافیت اعمال و احراز برای الزم شرایط  .2

بعد به و  1/1/1395 از  ذیربط، قانونی مراجع از مجوز صدور•

گردشگری مراکز و هتل  بیمارستان، احداث برای مستقیم مالیاتهای قانون  قانون  132  ماده  (ث) بند موضوع معافیت از استفاده عدم•

(است خارج مقررات این شمول از شده کتمان درآمدهای ) درآمد ابراز•

 دولتی ؼیر حقوقی اشخاص به اقامتی مراکز و هتلها  ها، بیمارستان مالکیت تعلق•

 حسابداری مدارک و اسناد و قانونی دفاتر اظهارنامه، تسلیم•



درآمدهای خدماتی بیمارستانها،  هتل ها و مراکز اقامتی 

گردشگری

:توجه قابل موارد .3

 برگشتی های هزینه و باشد می ابرازی درآمدهای سایر و فروش کل جمع ابرازی درآمد از منظور•

ندارد معافیت میزان بر تؤثیری ابرازی درآمدهای به مربوط

 مراکز و هتلها  ها، بیمارستان خدمات ابرازی درآمد خصوص در صرفاا  صفر نرخ با مالیات محاسبه•

  باشد نمی مذکور واحدهای درآمدهای سایر به اقامتی

  .باشد نمی صفر نرخ مشمول شده کتمان درآمدهای•

.باشند می ماده این صفر نرخ مشمول کشور نقاط تمام در اقامتی مراکز و ها هتل  ها، بیمارستان•

 حقیقی اشخاص و دولتی حقوقی اشخاص به متعلق اقامتی مراکز و ها هتل  ها، بیمارستان ابرازی درآمد•

  باشد نمی صفر نرخ مشمول و



افزایش نیروی کار شاؼل

:معافیت میزان .1 

 و تولیدی واحدهای معافیت دوره بعد سال یک سال، به نسبت معافیت دوره در سال هر در شاؼل کار نیروی درصد 50 حداقل افزایش ازای به

.می شود اضافه مستقیم مالیات قانون  132 ماده موضوع مراکز سایر و خدماتی

:معافیت اعمال و احراز برای الزم شرایط .2

شاؼل کار نیروی نفر 50 از بیش بودن دارای•

اجتماعی تامین بیمه فهرست به مربوط مدارک و اسناد ارائه و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت توسط مسکور افزایش و کار نیروی تعداد تایید•

(نمی شود محسوب کاهش استعفا و بازخریدی  بازنشستگی، ) افزایش از بعد کار نیروی کاهش عدم•

:توجه قابل موارد  .3

  مربوط معافیت مدت یابد، کاهش مذکور افزایش حداقل از کار نیروی که صورتی در سال هر در کار نیروی افزایش از پس معافیت، دوران در •

.یافت نخواهد افزایش

 مستعی و بازخرید  بازنشسته، که افرادی استثنای به ) مشوق این از برخورداری از بعد سال در (%50) مذکور افزایش حداقل از کار رویه چنین•

.شود می وصول و مطالبه کاهش، سال در متعلق مالیات اند، کرده استفاده تبصره این  مالیاتی مشوق از که واحدهایی  (می شوند



سرمایه گذاری مجدد و درآمدهای حمل و نقل

 :معافیت میزان .1

 صدر در مذکور صفر نرخ با محاسبه دوره از بعد های سال مالیات (%100) درصد صد یافته، توسعه کمتر مناطق در - الؾ

 مناطق در مستقر نقل و حمل واحدهای درآمدهای مالیات (%100) صد در صد  همچنین و مستقیم مالیاتهای قانون  132 ماده

 مشمول صفر نرخ به شده پرداخت و ثبت سرمایه برابر دو معادل یا شده انجام گذاری سرمایه  میزان معادل تا حداکثر  مذکور،

.است مالیات

 قانون 132 ماده صدر در مذکور صفر نرخ با محسابه دوره از بعد سالهای مالیات (%50) درصد پنجاه  مناطق، سایر در - ب

 تا حداکثر  مناطق، این در مستقر نقل و حمل واحدهای درآمدهای مالیات (%50) درصد پنجاه همچنین و مستقیم مالیاتهای

.است مالیات مشمول صفر نرخ به شده پرداخت و ثبت سرمایه معادل یا  شده انجام گذاری سرمایه میزان معادله

 :خارجی گذاران سرمایه مشارکت صورت در

 در ایران فنی و اقتصادی های کمک و گذاری سرمایه سازمان مجوز با خارجی گذاران سرمایه مشارکت %5 هر ازای به

.شود می اضافه مورد حسب %50 تا حداکثر و مذکور شده پرداخت و ثبت سرمایه سقؾ به %10 معادل مجدد گذاری سرمایه



سرمایه گذاری مجدد و درآمدهای حمل و نقل

:معافیت اعمال و احراز برای الزم شرایط .2

بعد به و 1/1/1395 تاریخ از ربط، ذی قانونی مراجع طرؾ از مجوز صدور•

.گذاری سرمایه انجام از بعد سنوات در درآمد ابراز•

گذاری سرمایه مجوز اخذ از بعد شرکتها ثبت اداره در سرمایه افزایش ثبت و پرداخت •

معافیت زا استفاده از بعد مذکور شده پرداخت و ثبت سرمایه کاهش عدم •

.است محاسبه قابل شده صادر قانونی مجوزهای در شده تعیین مبالػ میزان سقؾ تا حداکثر زمین به مربوط مخارج•

باشد دولتی ؼیر حقوقی اشخاص به متعلق مذکور واحد•

حسابداری مدارک و اسناد و قانونی دفاتر اظهارنامه، تسلیم•

باشد شده استفاده ماده صدر معافیت از که صورتی در بند این معافیت از برخورداری امکان عدم•

:معدنی و تولیدی واحدهای خصوص در فوق موارد بر عالوه

سمنان و قم استانهای صنعتی شهرکهای استثنای به تهران مرکز کیلومتری 120 شعاع در استقرار عدم•

 مناطق و صنعتی شهرکهای استثنای به نفر سیصدهزار از بیش جمعیت با شهرهای و استانها سایر مراکز کیلومتری 30 و اصفهان مرکز کیلومتری 50 شعاع در استقرار عدم•

بند این فواصل در مستقر اقتصادی ویژه

شود نمی لحاظ گذاری سرمایه جزو زمین به مربوط مخارج•



سرمایه گذاری مجدد و درآمدهای حمل و نقل

:توجه قابل موارد .3

 اخذ ذیربط مراجع از را الزم قانونی مجوز گذاری سرمایه شروع از قبل بایست می ماده این موضوع های واحد•

.باشند نموده

 امکان آمده عمل به سرمایه افزایش با متناسب شده انجام گذاری سرمایه معادل سرمایه افزایش عدم صورت در •

دارند قرار مشوق این از برخورداری

 مالیات اند، کرده استفاده ماده این مالیاتی مشوق از که نعمت پور شده پرداخت و ثبت سرمایه کاهش صورت در •

.شود می وصول و مطالبه کاهش، سال در متعلق

باشند نمی صفر نرخ با مالیات محاسبه مشمول شده، کتمان درآمدهای•

 و ها هتل  بیمارستانها، و اطالعات فناوری تولیدی واحدهای و معدنی و تولیدی واحدهای در مجدد گذاری سرمایه•

 نمی صفر نرخ مشوق این از استفاده مشمول حقیقی اشخاص و دولتی حقوقی اشخاص به متعلق اقامتی مراکز

باشند



درآمد تولیدی شرکتهای خارجی
:معافیت میزان

 نرخ با محاسبه دوره در ایرانی تولیدی قاعده با همکاری قرارداد انعقاد تاریخ از معتبر نشان با تولیدی محصوالت فروش از حاصل ابرازی درآمد درصد 100

 مالیاتی نرخ در تخفیؾ درصد پنجاه از  مذکور، دوره اتمام صورت در و است مالیات مشمول سفر نرخ به (ایرانی تولیدی واحد ) مذکور تولیدی واحد صفر

است برخوردار

:معافیت اعمال و احراز برای الزم شرایط 

(ؼیردولتی حقوقی اشخاص به متعلق ایرانی واحدهای ) ایرانی تولیدی واحد با همکاری قرارداد انعقاد •

ایران در داخلی تولیدی واحدهای خالی ظرفیت از استفاده •

تولید سال همان در سال هر تولیدات درصد 20 حداقل صادرات •

(گردد نمی معافیت این مشمول شده کتمان درآمدهای ) تولیدی درآمد ابراز•

سمنان و قم های استان صنعتی های شهرک استثنای به تهران مرکز کیلومتری  120 شعاع در تولیدی واحد استقالل عدم•

 به نفر سیصدهزار از بیش جمعیت با شهرهای و استانها سایر مراکز کیلومتری 30 و اصفهان مرکز کیلومتری 50 شعاع در تولیدی واحد استقرار عدم •

  اقتصادی ویژه مناطق و صنعتی شهرکهای استثنای

حسابداری مدارک و اسناد و قانونی دفاتر  اظهارنامه، تسلیم•



 فعالیت از حاصل درآمد صرفاا » 1394/6/14 مورخ 200/94/65 شماره بخشنامه مطابق

 ارشاد و فرهنگ وزارت از برداری-بهره پروانه دارای جهانگردی و ایرانگردی تؤسیسات

«.می باشد مذکور معافیت مشمول (باشد موجر نام به پروانه هرچند)اسالمی

 مزبور معافیت مشمول ثالث اشخاص به مذکور تؤسیسات واگذاری از حاصل درآمد بنابراین

.بود نخواهد

200/94/65بخشنامه شماره 



:معافیت میزان .1

 برداری بهره پروانه ماده این اجرای از قبل که جهانگردی و ایرانگردی تاسیسات کلیه ابرازی درآمد بر مالیات (%50) درصد پنجاه

.است معاؾ (1400 سال) سال شش مدت تا باشند کرده اخذ ربط ذی قانونی مراجع از

 :معافیت اعمال و احراز برای الزم شرایط .2

1/1/1395 از قبل جهانگردی و ایرانگردی تاسیسات برداری بهره پروانه اخذ•

(گردد نمی معافیت این مشمول شده کتمان درآمدهای) جهانگردی و ایرانگردی تاسیسات از حاصل درآمد ابراز•

بود نخواهد مذکور تاسیسات واگذاری از حاصل درآمد به تسری قابل معافیت•

باشد نمی معافیت این مشمول کشور از خارج به گردشگر اعزام از حاصل درآمد•

حسابداری مدارک و اسناد و قانونی دفاتر اظهارنامه، تسلیم•

 و دولتی تعاونی، خصوصی، همچنین و حقوقی یا حقیقی شخصیت حیث از مذکور جهانگردی و ایرانگردی تاسیسات مالکیت نوع•

.ندارد معافیت اعمال در تاثیری دولتی ؼیر عمومی

ندارد معافیت اعمال بر تاثیری جهانگردی و ایرانگردی تاسیسات در حقوقی اشخاص یا و حقیقی اشخاص مالکیت•

تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی



 معافیت میزان .1

 جذب محل از که ربط ذی قانونی مراجع از مجوز دارای زیارتی و گردشگری دفاتر ابرازی درآمد (%100) صد در صد

.است صفر نرخ با مالیات مشمول سوریه و عراق ، عربستان به زائر اعزام یا خارجی گردشگران

:معافیت اعمال و احراز برای الزم شرایط .2

  ربط ذی قانونی مراجع از مجوز اخذ•

 این مشمول شده کتمان درآمدهای) سوریه و عراق عربستان، به زائر اعزام یا و خارجی گردشگر جذب بابت درآمد ابراز•

(گردد نمی معافیت

حسابداری مدارک و اسناد و قانونی دفاتر اظهارنامه، تسلیم•

 و دولتی تعاونی، خصوصی، همچنین و حقوقی یا حقیقی شخصیت حیث از مذکور زیارتی و گردشگری دفاتر مالکیت نوع•

.ندارد معافیت اعمال در تاثیری ؼیردولتی عمومی

دفاتر گردشگری و زیارتی



:بخشودگی میزان .1

 مذکور هزینه انجام سال ابرازی مالیات  درصد 10 میزان به حداکثر و هزینه انجام سال ابرازی مالیات از پژوهشی و تحقیقاتی های هزینه معادل

.میشود بخشوده

:معافیت اعمال و احراز برای الزم شرایط .2

.نباشد کمتر لایر  5000000000 از صنعتی و تولیدی واحدهای معدنی و تولیدی فعالیت از حاصل ابرازی ناخالص درآمد•

.باشد تعاونی و خصوصی حقوقی  اشخاص به متعلق معدنی و تولیدی واحد•

باشد ذیربط وزارتخانه از برداری بهره پروانه دارای صنعتی و تولیدی•

 درمان  بهداشت، و فناوری و تحقیقات  علوم، های وزارتخانه از  قطعی مجوز دارای عالی آموزش و پژوهشی و آزاد های دانشگاه با قرارداد عقد•

.باشد شده پزشکی آموزش و

 شورای اطالعاتی سامانه در ثبت و تجارت و معدن صنعت، وزارت توسط کشور علمی نقشه چارچوب در پژوهشی و تحقیقاتی قراردادهای تایید•

(عتؾ) فناوری و تحقیقات  علوم،

  (قرارداد طرؾ مجری ) مربوطه  تحقیقاتی مراکز و پژوهش شورای تصویب به که پژوهشی و تحقیقاتی قرارداد ساالنه پیشرفت گزارش ارائه•

باشد رسیده

مدارک و اسناد و دفاتر ارائه و مالیاتی اظهارنامه تسلیم•

هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی



:توجه قابل موارد .3

 فعالیت است حاصل درآمد جزء نیز تولیدی آالت ماشین وسیله به شده انجام خدمات و تولیدی کاالی ضایعات فروش از حاصل درآمد•

.گردد می محسوب تولیدی

  توامان بصورت یا و ؼیردولتی عمومی نهادهای یا و دولتی حقوقی اشخاص به متعلق صنعتی و تولیدی واحد مالکیت که دستوراتی •

  تولیدی واحدهای اسوس باشد، نمی اعمال قابل بخشودگی باشند صنعتی و تولیدی واحد مالکیت درصد 50 از بیش مالک مذکور اشخاص

.باشد نمی اعتماد قابل نیز حقیقی اشخاص به متعلق صنعتی و

 های هزینه به سری ت قابل و بوده پژوهشی و تحقیقاتی های طرح از حاصل های هزینه خصوص در صرفاا   مزبور مالیاتی بخشودگی •

گردد نمدیداری مستقیم مالیاتهای قانون 132 ماده س بند صدر در مندرج اشخاص های فعالیت سایر از حاصل

.گردند نمی بخشودگی این شامل اند شده شروع (1/1/1395 ) قانون این شدن االجرا الزم از قبل که های هزینه•

 پذیرفته مالیاتی قبول قابل هزینه عنوان به ، الذکر صدر اشخاص ت مالیا حساب به پژوهشی و تحقیقاتی های هزینه شده منظور مبلػ معادل•

.شد نخواهد

هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی



  و 132 مواد موضوع مالیاتی های معافیت مستقیم، مالیاتهای قانون 146 ماده به توجه با

 به معافیت دوره پایان تا 27/11/1380 مصوب اصالحی مستقیم مالیاتهای قانون 138

.است باقی خود قوت

قانون مالیات های مستقیم 138و  132معافیت حاصل از مواد 



.شد اضافه ماده این به کشاورزی بخش توسعه از حمایت صندوق -الؾ

.شد منظور صفر نرخ به مالیات عنوان به 133 ماده معافیت -ب

:بعد به و 1395 سال عملکرد از لذا

 کشاورزی، بخش توسعه از حمایت صندوق آمد در (%100) صد در صد -133 ماده

 کارمندی، کارگری، صیادان، کشاورزی، عشایری، روستایی، تعاونی های شرکت

.است مالیات مشمول صفر نرخ به آنها های اتحادیه و آموزان دانش و دانشجویان

:توجه قابل موارد

مدارک و اسناد و دفاتر ارائه و اظهارنامه تسلیم به منوط صفر نرخ اعمال

133معافیت ماده 



 ماده این به ای حرفه و فنی آموزش سازمان از مجوز دارای آزاد ای حرفه و فنی های آموزشگاه -الؾ

.شد اضافه

.شد منظور صفر نرخ به مالیات عنوان به 134 ماده معافیت -ب

:بعد به و 1395 سال عملکرد از لذا

 ای حرفه و فنی متوسطه، راهنمایی، ابتدایی، از اعم انتفاعی ؼیر مدارس تربیت و تعلیم از حاصل درآمد

 و ها دانشگاه کشور، ای حرفه و فنی آموزش سازمان از مجوز دارای آزاد ای حرفه و فنی های آموزشگاه

 درآمد و روستاها و یافته توسعه کمتر مناطق در کودک مهدهای و انتفاعی ؼیر عالی آموزش مراکز

 پروانه دارای مورد حسب که مذکور اشخاص نگهداری بابت حرکتی و ذهنی معلولین نگهداری موسسات

 وزارت از مجوز دارای ورزشی موسسات و ها باشگاه درآمد همچنین هستند ذیربط مراجع از فعالیت ی

.است مالیات مشمول صفر نرخ به ورزشی منحصراا  های فعالیت از حاصل جوانان و ورزش

134معافیت ماده 



  :معافیت میزان -1

اعتبار و پول شورای مصوب مشارکتی عقود انتظار مورد سود حداقل معادل

:معافیت اعمال و احراز برای الزم شرایط -2

تولیدی های بنگاه گردش در سرمایه و طرح - پروژه مالی تامین برای نقدی آورده•

مشارکتی عقود قابل در عملیات انجام•

تولیدی بنگاه از سال دو مدت به نقدی آورده خروج عدم•

حسابداری مدارک و اسناد و قانونی دفاتر اظهارنامه، تسلیم•

:توجه قابل موارد

.باشد می درآمد صاحب توسط مدارک و اسناد و دفاتر ارائه و اظهارنامه تسلیم به منوط معافیت اعمال•

.باشد ریالی یا ارزی تواند می نقدی آورده•

.باشد می اعتباری موسسات توسط پرداختی تسهیالت استثنای به حقوقی و حقیقی از اعم اشخاص کلیه آورده خصوص در مذکور معافیت•

  .باشد می سلؾ و مستقیم گذاری سرمایه حقوقی، مشارکت مدنی، مشارکت مضاربه، :شامل مشارکتی عقود•

مکرر 138معافیت ماده 



:شدن اضافه

 جنسی و سنی های گروه در سرپرست  بد و سرپرست بی نوجوانان و کودکان نگهداری و تعمیر ساخت، همچنین و" عبارت•

 معلولین  نخاعی، ضایعه مسئولین اشتؽال و آموزی حرفه کارگاههای  سالمندان، از مراقبت و نگهداری مراکز  مختلؾ،

 معلوالن آموزی حرفه و توانبخشی  آموزش، مراکز  سرپرست، خود دختران و خانوار سرپرست زنان حرکتی، و جسمی

 حمایتی های سازمان مددجویان خدمت در بتوانند که اماکنی و مراکز سایر و ناشنوا و شنوا کم بینا، کم نابینا، کودکان و ذهنی

،(ح) بند به "گیرند قرار کشور بهزیستی

،(ل) بند به (ذیربط دستگاههای و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت از مجوز دارای )قرآنی و " عبارت•

  و (ط) بندهای موضوع اشخاص ؼیرنقدی و نقدی دریافتی هدایای و کمکها و موقوفات از حاصل عایدی و درآمدها " عبارت•

  تبصره "  .بود نخواهد مذکور اشخاص زیرمجموعه شرکتهای درآمد شامل حکم این  .باشد می معاؾ مالیات پرداخت از (ک)

139 ماده 5

:توجه قابل موارد 

 .باشد می درآمد صاحب توسط مدارک و اسناد ارائه و اظهارنامه تسلیم به منوط معافیت اعمال •

139معافیت ماده 



142و  141ماده های 

 و ؼیرنفتی کاالهای و خدمات صادرات از حاصل درآمد (%100) درصد صد -141ماده

 مشمول خام مواد صادرات از حاصل درآمد (%20) درصد بیست و کشاورزی بخش محصوالت

 مشترک پیشنهاد به نفتی کاالهای و خام مواد فهرست .گردد می صفر نرخ با مالیات

 بازرگانی، اتاق و نفت و تجارت و معدن صنعت، دارایی، و اقتصادی امور وزارتخانه های

.می رسد وزیران هیؤت تصویب به كشاورزی و معادن صنایع،

 به ایران (ترانزیت)عبوری صورت به  که مختلؾ کاالهای صادرات از حاصل درآمد ـ1تبصره

 مالیات مشمول می شوند صادر آن روی بر کاری انجام با یا ماهیت در تؽییر بدون و می شوند وارد

.می گردد صفر نرخ با

 اتحادیه های و تعاونی های شرکت و دستی صنایع و دستباؾ فرش های کارگاه درآمد -142ماده

.است معاؾ مالیات پرداخت از مربوطه تولیدی



143ماده 

 های بورس در که کاالهایی فروش از حاصل درآمد بر مالیات از (%10)درصد ده معادل

 شرکتهایی درآمد بر مالیات از (%10)درصد ده و رسد می فروش به و شده پذیرفته کاالیی

 وپنج شود می پذیرفته خارجی یا داخلی های بورس در معامله برای آنها سهام که

 از خارج بازار در معامله برای آنها سهام که شرکتهایی درآمد بر مالیات از(%5)درصد

 شرکتهای فهرست از که سالی تا پذیرش سال از شود، می پذیرفته خارجی یا داخلی بورس

 .شود می بخشوده سازمان تؤیید با اند نشده حذؾ بازارها یا ها بورس این در شده پذیرفته

 از خارج بازارهای یا خارجی یا داخلی بورسهای در معامله برای آنها سهام که شرکتهایی

 سازمان تؤیید به مالی دوره پایان در که صورتی در شود پذیرفته خارجی یا داخلی بورس

 از فوق معافیتهای برابر دو معادل باشند داشته آزاد شناور سهام (%20)درصد بیست حداقل

.شوند می برخوردار مالیاتی بخشودگی



مکرر 143ماده  1تبصره 

 درآمدهای تمامی و قـانون این چـارچوب در گذاری سـرمایه صـندوق درآمـدهای تـمامی

 اوراق بازار قانون (1) ماده (24)بند موضوع بهادار اوراق در گذاری سرمایه از حاصل

 این انتقال و نقل از حاصل درآمدهای و 1384 مصوب ایران اسالمی جمهوری بهادار

 بر مالیات و درآمد بر مالیات پرداخت از آنها ابطال و صدور از حاصل درآمدهای یا اوراق

 باشد می معاؾ 2/3/1387 مصوب افزوده ارزش بر مالیات قانون موضوع افزوده ارزش

 مطالبه مالیاتی شده یاد بهادار اوراق ابطال و صدور و آنها انتقال و نقل بابت از و

.شد  نخواهد



مکرر 143ماده  5و  4و  3تبصره 

 شرکت سهامدار که ایران مقیم حقوقی یا حقیقی شخص هر که صورتی در -3تبصره

 یا بورس ها در را خود تقدم حق یا سهام بورس، از خارج بازار یا بورس در شده پذیرفته

 دریافت ایران در مالیاتی گونه هیچ بابت این بفروشد،از خارجی بورس از خارج بازارهای

.شد  نخواهد

 از خارج دیگری اقتصادی فعالیت گونه هیچ به مجاز گذاری سرمایه صندوق - 4تبصره

.باشد نمی سازمان سوی از صادره مجوزهای

 سازمان از مجوز دارای بازارگردانان بازارگردانی بهادار اوراق انتقال و نقل - 5تبصره

  نیم درصد مقطوع مالیات پرداخت از فرابورس و بورس در بهادار اوراق و بورس

.است ماده،معاؾ این (5/0%)



145ماده 

:است معاؾ مالیات پرداخت از زیر موارد در عنوان هر به دریافتی سود -145ماده

 و کارمندان انداز پس و بازنشستگی کسور به مربوط های سپرده به متعلق سود -1

مربوطه استخدامی مقررات حدود در ایرانی های بانک نزد کارگران

 ایرانی بانکهای نزد مختلؾ های سپرده و انداز پس های حساب به متعلق جوایز یا سود -2

 مإسسات یا بانکها که هایی سپرده شامل معافیت این .مجاز بانکی ؼیر اعتباری مإسسات یا

.بود نخواهد گذارند می هم نزد مجاز بانکی ؼیر اعتباری

خزانه اسناد و دولتی قرضه اوراق به متعلق جوایز -3

 برداشت اضافه بابت ایران از خارج های بانک به ایرانی های بانک پرداختی سود -4

متقابل معامله شرط به ثابت سپرده و (اوردرافت)



145ماده 

مشارکت اوراق به متعلق جوایز و سود -5

 شود،امتیازات، می اشاره بانکها به مستقیم مالیاتهای قانون در که مواردی در -تبصره

 موجب به که بانکی ؼیر اعتباری مإسسات شامل شده ذکر تکالیؾ و ترجیحات تسهیالت،

 صندوق شوند، می یا اند شده تؤسیس ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک مجوز با یا قانون

 صنایع توسعه و تحقیقات از حمایت صندوق کوچک، صنایع سرمایه گذاری ضمانت

 از حمایت صندوق و معدنی فعالیت های سرمایه گذاری وبیمه دریایی صنایع الکترونیک،

.شد  خواهد نیز کشاورزی بخش در سرمایه گذاری توسعه



مناطق آزاد تجاری و صنعتی

 در كه حقوقی و حقیقی اشخاص صنعتی، تجاری آزاد مناطق ادارۀ چگونگی قانون 13 ماده مطابق

 منطقه در اقتصادی فعالیت نوع هر به نسبت دارند، اشتؽال اقتصادی های فعالیت انواع به منطقه

 و درآمد بر مالیات پرداخت از سال بیست مدت به مجوز در مندرج برداری بهره تاریخ از آزاد

 تابع سال بیست انقضای از پس و بود خواهند معاؾ مستقیم مالیات های قانون موضوع دارایی

 خواهد اسالمی شورای مجلس تصویب به وزیران هیؤت پیشنهاد با كه بود خواهند مالیاتی مقررات

 معافیت هرگونه از برخورداری شرط م،.م.ق 132 ماده (ت) بند مطابق است ذکر شایان .رسید

 اظهارنامه تسلیم کشور مناطق سایر و آزاد مناطق در فعال حقوقی و حقیقی اشخاص برای مالیاتی

 حساب و ترازنامه شامل حقوقی اشخاص مالیاتی اظهارنامه .است قانونی مقرر موقع در مالیاتی

.می شود تهیه مالیاتی امور سازمان توسط که است نمونه ای طبق زیان و سود



شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان 

 فعالیتهای و قراردادها از ناشی بنیان دانش مإسسات و شرکت ها مالیات مشمول درآمد

 حوزه در بنیان دانش خدمات و محصوالت تولید و تجاری سازی توسعه، و تحقیق

 توسط مربوط، افزارهای نرم تولید در ویژه به فراوان افزوده ارزش با و برتر فناوری های

 هر برای مجوز صدور تاریخ از پس سال 15 مدت به بنیان دانش مإسسات و شرکتها همان

 مقررات سایر رعایت با م.م.ق 105 ماده موضوع مالیات از بنیان دانش مإسسه یا شرکت

 حوزه در که حقیقی اشخاص مالیات مشمول درآمد لذا هستند، معاؾ مربوط نامه اجرایی آیین

 حقوق درآمد نیز و می پردازند فعالیت به مزبور دستورالعمل موضوع دانش بنیان های فعالیت

 مالیاتی معافیت از برخورداری مشمول دانش بنیان مإسسات یا شرکتها در شاؼل کارکنان

.بود نخواهند نظر مورد



اتی به پرونده های یدگی مأموران مالیمهلت زمان رس
و متمم اتییمال
 تسلیم زیان و سود حساب و ترازنامه و مالیاتی اظهارنامه مقرر موعد در حقوقی اشخاص که صورتی در -الؾ

 متعلق مالیات اظهارنامه تسلیم مهلت انقضای تاریخ از سال یک مدت ظرؾ است مکلؾ مالیاتی واحد باشند، کرده

 فوق سال یک انقضای از پس ماه سه ظرؾ حداکثر و صادر مدت همین ظرؾ را مربوط تشخیص برگ و تعیین را

 مدت  ظرؾ یا و نشود صادر مقرر مهلت در تشخیص برگ که صورتی در .نماید ابالغ حقوقی شخص به الذکر

  .بود خواهد عمل مالک اظهارنامه در ابرازی زیان یا سود همان و قطعی مالیاتی اظهارنامه نگردد ابالغ شده تعیین

 مهلت به ماه دو گردد، احاله م.م.ق 97 ماده 3 بند موضوع هیأت به مؤدی مالیاتی پرونده که صورتی در -نکته

.می شود اضافه رسیدگی

 مهلت نکنند تسلیم زیان و سود حساب و ترازنامه و اظهارنامه مقرر موعد در حقوقی اشخاص که صورتی در -ب

 اظهارنامه تسلیم مهلت انقضای تاریخ از سال پنج مالیاتی مأموران برای مالیات تشخیص برگ صدور و رسیدگی

 سال پنج انقضای تاریخ از ماه سه ظرؾ حداکثر باید شده تعیین مهلت در صادره تشخیص برگ و می باشد مالیاتی

.شود ابالغ مزبور



رایم مالیات بر درآمد اشخاص حقوقیج

 به مالیات (%5/2) درصد نیم و دو معادل جریمه ای تعلق موجب مقرر موعد از پس مالیات پرداخت م.م.ق 190 ماده مطابق
 مندرج مبلػ به نسبت هستند مالیاتی  اظهارنامه تسلیم به مکلؾ که مإدیانی مورد در جریمه احتساب مبدأ .بود  خواهد ماه هر ازای

 تسلیم از که مإدیانی مورد در و مطالبه تاریخ از  االختالؾ مابه به نسبت و آن تسلیم مهلت انقضای تاریخ  اظهارنامه از در
 پرداخت سررسید یا  اظهارنامه تسلیم مهلت انقضای تاریخ نیستند، اظهارنامه تسلیم به مکلؾ اصوالا  یا نموده خودداری اظهارنامه

.می باشد مورد حسب مالیات
 جریمه محاسبه مبداء درخصوص شده مطرح ابهامات به باتوجه 31/2/1393 مورخ 24/93/230 شماره بخشنامه برابر -نکته

  ماده اخیر قسمت به توجه با :رساند می اطالع به بدینوسیله شده، کتمان درآمدهای مالیات به نسبت م.م.ق 190 ماده موضوع
 در مندرج مبلػ به نسبت هستند مالیاتی اظهارنامه تسلیم به مکلؾ که مإدیانی مورد در جریمه احتساب مبدأ م،.م.ق 190

 تسلیم از که مإدیانی مورد در و مطالبه تاریخ از االختالؾ مابه به نسبت و آن تسلیم مهلت انقضای تاریخ از اظهارنامه
 پرداخت سررسید یا اظهارنامه تسلیم مهلت انقضای تاریخ نیستند، اظهارنامه تسلیم به مکلؾ اصوالا  یا نموده خودداری اظهارنامه

 اظهارنامه تسلیم به نسبت مقرر موعد در مودی که صورتی در فوق، مراتب به عنایت با بنابراین .باشد می مورد حسب مالیات
 مالیات تشخیص برگ ابالغ تاریخ از یعنی مالیات مطالبه تاریخ از مذکور جریمه محاسبه مبداء باشد نموده اقدام مقررات مطابق

 مبداء باشد، ننموده اقدام مقررات مطابق اظهارنامه تسلیم به نسبت مقرر موعد در مودی که صورتی در همچنین باشد می متمم
.بود خواهد اظهارنامه تسلیم مهلت انقضای تاریخ از مذکور جریمه محاسبه



رایم مالیات بر درآمد اشخاص حقوقیج

 مالیات های قانون  مقررات موجب به که او نماینده یا مإدی که مواردی کلیه در آن تبصره و م.م.ق 192 ماده مطابق

 یاد قانون در مقرر مواعد در آن تسلیم از چنانچه می باشد  اظهارنامه تسلیم به مکلؾ مالیات پرداخت بابت از مستقیم

 بخشودگی مشمول و می گردد متعلق مالیات (%40) درصد چهل معادل جریمه ای مشمول نماید خودداری شده 

 درآمدهای به متعلق مالیات به نسبت این تبصره حکم می نمایند تسلیم را خود اظهارنامه که مإدیانی مورد در .نمی شود

.بود خواهد جاری باشد نیز قبول قابل ؼیر که  ؼیرواقعی هزینه های یا شده کتمان

 تسلیم به مکلؾ مالیات پرداخت بابت از قانون این مقررات موجب به که او نماینده یا مإدی که مواردی کلیه در

 بخشودگی قابل ؼیر جریمه مشمول نکند، اقدام مقرر موعد در آن تسلیم به نسبت چنانچه است مالیاتی اظهارنامه

  درصد ده و قانون این موضوع مشاؼل صاحبان و حقوقی اشخاص برای متعلق مالیات (%30)درصد سی معادل

.باشد می مإدیان سایر برای متعلق مالیات (10%)

.است جاری نیز ؼیرواقعی هزینه های یا و تسلیمی های اظهارنامه در شده کتمان درآمدهای مورد در ماده این حکم



کتمان شده و هزینه های ؼیر واقعی درآمد

ؼیر قابل قبول

 هزینه و شده کتمان درآمد خصوص در اینکه به نظر ،12/10/1384 مورخ 17940  شماره بخشنامه برابر -نکته

 مطرح سإاالتی و ابهام تاکنون م.م.ق 192 ماده ذیل تبصره اخیر قسمت موضوع قبول قابل ؼیر واقعی ؼیر های

:دارد می مقرر واحد رویه اتخاذ و ابهام رفع منظور به لذا است گردیده

 بدست خود اقتصادی های فعالیت از مالیاتی سال یک طول در مإدی که درآمدیست شده، کتمان درآمد از منظور -1

 مؤموران صورت این در باشد نکرده ابراز نیز مالیاتی اظهارنامه در و ننموده ثبت خود قانونی دفاتر در اما آورده

 اطالعات دفتر از واصله مستند های اطالعیه دریافت یا و اعتماد قابل مدارک و اسناد به دسترسی از پس مالیاتی

 احراز و مقرر مهلت در ابرازی مالی های صورت و قانونی دفاتر مندرجات با آنها تطبیق مراجع،و سایر و مالیاتی

 مطالبه و شده کتمان درآمدهای محاسبه و تعیین به نسبت توانند می مإدی، دفاتر در مربوطه اطالعات ثبت عدم

 روش از استفاده هنگام که است یادآوری به الزم البته .نمایند مبادرت الذکر فوق قانون مقررات طبق متعلق مالیات

 ابرازی فروش انتخاب یا مدارک به اتکا بدون تخمینی درآمدهای مالیات، مشمول درآمد تعیین برای الرأس علی

 جریمه مشمول و نبوده م.م.ق 192 ماده تبصره مقررات موضوع شده کتمان درآمد مالیاتی، قرینه عنوان به مإدی

.بود نخواهد موضوعه



 هایی هزینه م،.م.ق 192 ماده ذیل تبصره اخیر قسمت موضوع واقعی ؼیر های هزینه -2

 مؤموران اما .باشند نیز مدارکی به متکی است ممکن و شده ثبت قانونی دفاتر در که هستنند

 که نمایند احراز اعتماد قابل مدارک و قرائن به دسترسی یا و الزم تحقیقات از پس مالیاتی

 و واقعی ؼیر نیز آنها به مربوط مدارک یا و نیافته یاتحقق بوده صوری موصوؾ هزینه

  مواد در مقرر شرایط واجد طبعاا  که ها هزینه گونه این صورت این در .است بوده مجازی

 و تلقی قبول قابل ؼیر هزینه مإدی مالیاتی حساب در .نیستند هم مذکور قانون 148 و147

.شد خواهند مقرر جریمه مشمول

کتمان شده و هزینه های ؼیر واقعی درآمد

ؼیر قابل قبول



م.م.ق 193ماده 

بعد به 1381

 دفاتر نگهداری به  مکلؾ مستقیم مالیات های قانون مقررات موجب به که مإدیانی به نسبت م.م.ق 193 ماده مطابق

 بیست  معادل جریمه ای مشمول دفاتر ارائه عدم یا زیان و سود حساب و ترازنامه تسلیم عدم صورت در هستند قانونی

  درصد ده معادل جریمه ای مشمول دفتر رد مورد در و مذکور موارد از یک هر برای مالیات (%20) درصد

 و سود حساب و ترازنامه و اظهارنامه تسلیم عدم م.م.ق 193 ماده تبصره مطابق ضمناا  .بود خواهند مالیات(10%)

.شد خواهد مربوط سال  در مقرر معافیت از استفاده عدم موجب معافیت دوره در زیان

1395

 در هستند قانونی دفاتر نگهداری به مکلؾ آن به مربوط مقررات و قانون این موجب به که مإدیانی به نسبت

 (%20)درصد بیست معادل ای جریمه مشمول دفاتر ارائه عدم یا زیان و سود حساب و ترازنامه تسلیم عدم صورت

.بود خواهند مذکور موارد از یک هر برای مالیات

 مقرر معافیت از استفاده عدم موجب معافیت دورۀ در زیان و سود حساب و ترازنامه و اظهارنامه تسلیم عدم -تبصره

.شد  خواهد مربوط درسال



بخشودگی جرایم مالیاتی

 یک هر شده قطعی مالیاتی بدهی پرداخت به نسبت مإدیان از هریک درصورتی که بنابراین

 ارائه با نمایند، اقدام شده  تعیین مقرر مهلت تا خود مالیاتی دوره های یا سال عملکرد، از

 بخشودگی قابل متعلقه  جرایم  مربوط مقررات رعایت و جرایم بخشودگی درخواست

 خود مالیاتی بدهی پرداخت به نسبت مذکور مصوبه از قبل  که مإدیانی ضمن در .می باشد

 پس است بدیهی.می باشند بخشنامه این مشمول متعلقه جرایم مانده خصوص در نموده اند اقدام

 است مقتضی .می باشد عمل مالک مورد حسب قبلی اختیارات تفویض مذکور مهلت از

 مالیاتی محترم مإدیان برخورداری به منظور را الزم رسانی اطالع مالیاتی امور کل ادارات

 .آورند عمل به شده یاد تسهیالت از



بخشودگی 
جرایم مالیاتی

190ماده 

191ماده 

بخشودگی جرایم مالیاتی



درآمد مشمول مالیات حقوق

 مزدیا یا مقرری ) حقوق از است عبارت حقوق مالیات مشمول درآمد م.م.ق 83 ماده مطابق
 كسور وضع از قبل مستمر ؼیر یا و مستمر از اعم شؽل به مربوط مزایای و (اصلی حقوق

.مستقیم مالیات های قانون در مقرر های معافیت كسر از پس و

درآمد مشمول مالیات حقوق( = اعم از مستمر و ؼیر مستمر)حقوق و مزایای مربوط به شؽل –معافیت 

 حقوق، مالیات محاسبه برای باشد، کسور کسر از پس حقوق درآمد که صورتی در -نکته
:گردد محاسبه حقوق مالیات سپس اضافه، حقوق درآمد به کسور مبلػ باید نخست

درآمد مشمول مالیات حقوق( = حقوق و مزایای مربوط به شؽل اعم از مستمر و ؼیر مستمر+ كسور )–معافیت 



معافیت های مالیاتی درآمد حقوق

 حقوق مالیات مشمول ساالنه درآمد بر مالیات معافیت میزانتا م.م.ق 84 ماده مطابق -الؾ
.شود می مشخص سنواتی بودجه قانون در هرساله منبع، چند یا یك از

معافیت ساالنهسال

1394138.000.000

1395156.000.000

1396240.000.000



معافیت های مالیاتی درآمد حقوق

 :است معاؾ مالیات پرداخت از زیر شرح به حقوق های درآمد م.م.ق 91 ماده مطابق -ب

 بازخرید و اخراج خسارت و خدمت پایان و مستمری و وظیفه و بازنشستگی حقوق -5

 استفاده مرخصی ایام حقوق و سنوات حق و وارث به پرداختی مستمری یا وظیفه و خدمت

.می شود بگیرپرداخت حقوق به افتادگی كار از یا بازنشستگی موقع در كه نشده

 .شؽل به مربوط مسافرت فوق العاده و سفر هزینه -6

 ارزان خانه های و كارگران استفاده جهت كارخانه یا كارگاه محل در واگذاری مسكن -8

 قرار كارگران استفاده مورد كه كارخانه یا كارگاه محل از خارج در سازمانی قیمت

  .می گیرد



معافیت های مالیاتی درآمد حقوق

  .آن امثال و معالجه و بدنی خسارت جبران بابت بیمه از حاصل وجوه -9

 موضوع مالیاتی معافیت میزان دوازدهم یك معادل جمعا   سال آخر پاداش یا ساالنه عیدی -10

  م.م.ق 84 ماده

 مأموران اختیار در خاص نامه های آیین موجب به یا قانونی اجازه با كه سازمانی خانه های -11

  .می شود گذارده كشوری

 به یا مستقیما   آنها تكفل تحت افراد یا خود كاركنان معالجه هزینه بابت كارفرما كه وجوهی -12

 .كند پرداخت مثبته مدارك و اسناد استناد به بیمارستان یا پزشك به بگیر حقوق وسیله

 84 ماده موضوع معافیت دوازدهم دو معادل حداكثر كاركنان به پرداختی نقدی ؼیر مزایای -13

م.م.ق

 انتظامی، و نظامی از اعم ایران اسالمی جمهوری مسلح نیروهای پرسنل حقوق درآمد -14

 و تحمیلی جنگ و اسالمی انقالب جانبازان و اطالعات وزارت استخدامی قانون مشموالن

  .آزادگان



معافیت های مالیاتی درآمد حقوق

 در مقرر مزایای و امتیازات کلیه از شهداء فرزندان پنجم برنامه قانون 44 ماده برابر -نکته

 حق و خودرو تسهیالت استثناء به باالتر و درصد پنجاه جانباز شخص برای مختلؾ قوانین

 درآمد م.م.ق 91 ماده 14 بند توجه با ضمناا  .برخوردارند کاری ساعت کاهش و پرستاری

 معاؾ حقوق درآمد بر مالیات از آزادگان و تحمیلی جنگ و اسالمی انقالب جانبازان حقوق

.باشد می

 مناطق در شاؼل كاركنان حقوق مالیات (%50) درصد پنجاه م.م.ق 92 ماده مطابق (ج

.می شود بخشوده كشور ریزی برنامه و مدیریت سازمان فهرست طبق یافته توسعه كمتر



نرخ مالیات بردرآمد حقوق

:می گردد ابالغ زیر شرح به کشور کل 1396 سال بودجه قانون (6) تبصره (الؾ) بند

 مبلػ ،1396 سال در مستقیم مالیات های قانون (84) ماده موضوع مالیاتی معافیت سقؾ

 بر مالیات نرخ و است گردیده تعیین سال در لایر (240.000.000) میلیون چهل و دویست

 مشمول آن برابر پنج تا و مذکور مبلػ بر مازاد ؼیردولتی و دولتی کارکنان حقوق درآمد

 .است (%20) آن مازاد نسبت به و (%10) ساالنه مالیات



نرخ مالیات بردرآمد حقوق

نرخشرح

%10ساالنه مالیات مشمول درآمد م.م.ق 84 ماده موضوع معافیت برابر پنج تا

%20نسبت به مازاد آن



تكالیؾ مؤدیان و پرداخت کنندگان مالیات بر درآمد حقوق 

 قانون مقررات طبق را متعلق مالیات اند مكلؾ آن تخصیص یا پرداخت هر هنگام حقوق كنندگان پرداخت م.م.ق 86 ماده مطابق

 میزان و حقوق كنندگان دریافت نشانی و نام متضمن  فهرستی تسلیم ضمن بعد ماه پایان تا و كسر و محاسبه مستقیم مالیات های

 تسلیم به ملزم حقوق بگیران مع الوصؾ .دهند صورت را تؽییرات فقط بعد ماههای در و پرداخت محل مالیاتی امور ادارۀ به آن

 ندارند نمایندگی یا  شعبه ایران در که خارج مقیم اشخاص از که مواردی در م.م.ق 88 ماده مطابق لیکن .نمی باشند اظهارنامه

 مقررات طبق را متعلق مالیات حقوق دریافت تاریخ از بعد ماه پایان تا مکلؾ اند حقوق دریافت کنندگان شود، دریافت حقوق

 مالیاتی اظهارنامه بعد سال تیرماه آخر تا و پرداخت خود سکونت محل مالیاتی امور اداره به حقوق درآمد بر مالیات فصل

.نمایند تسلیم مزبور مالیاتی امور اداره به را خود دریافتی حقوق به  مربوط

 مإسسه یا شرکت که موارد ای پاره در مالیات پرداخت و فهرست تسلیم برای مالیاتی امور ادارۀ تعیین مورد در -نکته

 عمل مالک حقوق تخصیص یا پرداخت محل همان اصوالا  است مختلؾ نقاط در شعب یا کارگاه دارای حقوق پرداخت کننده

 چنانچه باشد «ب »شهر در کارگاهی دارای شرکت این و باشد «الؾ» شهر شرکتی شده ثبت محل چنانچه یعنی .می باشد

 و فهرست کننده دریافت شد، می پرداخت کار محل در کارگاه مسئولین توسط «ب» کارگاه در شاؼل کارکنان مزایای و حقوق

.بود خواهد «ب» شهر در واقع مالیاتی ادارۀ مالیات،



ؼیر از کارکنان خود

 که خود کارکنان از ؼیر حقیقی اشخاص به کارفرمایان که پرداخت هایی  -86 ماده تبصره
 حق حق المشاوره، عنوان با نمی باشند، بیمه یا بازنشستگی کسورات پرداخت مشمول
 رعایت بدون می کنند، پرداخت پژوهش حق و التحقیق حق حق التدریس، جلسات، در حضور
 (%10) درصد ده نرخ به مقطوع مالیات مشمول قانون این (84) ماده موضوع معافیت
 ظرؾ و کسر را متعلقه مالیات تخصیص، یا پرداخت موقع در موظفند کارفرمایان.می باشد

 فرم مطابق کنندگان دریافت مشخصات اعالم با قانون این (86) ماده در شده تعیین مدت
 در و کنند پرداخت مالیاتی امور اداره به کشور مالیاتی امور سازمان توسط شده اعالم نمونه

.بود خواهند متعلق جرایم و مالیات پرداخت مسإول تخلؾ، صورت



(1396/4/27)قبل از اصالحیه)م.م.ق 86تبصره ماده 

 مشمول که خود کارکنان از ؼیر حقیقی اشخاص به کارفرمایان که پرداخت هایی -تبصره
 در حضور حق حق المشاوره، عنوان با نمی باشند، بیمه یا بازنشستگی کسورات پرداخت
 معافیت رعایت بدون می کنند، پرداخت پژوهش حق و حق التحقیق حق التدریس، جلسات،
 (%10)درصد ده نرخ به مقطوع مالیات مشمول قانون این (84) ماده موضوع
 ظرؾ و کسر را متعلقه مالیات تخصیص، یا پرداخت درموقع موظفند کارفرمایان.می باشد
 فرم مطابق دریافت کنندگان مشخصات اعالم با قانون این (86)ماده در تعیین شده مدت
 و کنند پرداخت مالیاتی امور اداره به کشور مالیاتی امور سازمان توسط اعالم شده نمونه

.بود خواهند متعلق های-جریمه و مالیات پرداخت مسوول تخلؾ، درصورت



(1380/11/27)اصالحیه)م.م.ق 86تبصره ماده 

 به اصلی حقوق و مزد مقرری پرداخت کنندگان از ؼیر طرؾ از که پرداخت هایی -تبصره
 را متعلق مالیات هر پرداخت هنگام اند-مکلؾ وجوه قبیل این کنندگان پرداخت می آید عمل
 این (85) ماده در مقرر نرخ های به قانون این (84) ماده موضوع معافیت رعایت بدون
 و دریافت کنندگان نشانی و نام حاوی با صورتی روز سی ظرؾ و کسر و محاسبه قانون
".کنند پرداخت محل مالیاتی امور اداره به آن میزان



تسلیم اظهارنامه  و استرداد مالیات حقوق

 قانون مقررات طبق حقوق درآمد بر مالیات بابت پرداختی اضافه م.م.ق 87 ماده مطابق

 آخر تا بعد سال تیرماه انقضای از بعد اینكه بر مشروط شد خواهد مسترد مستقیم مالیات های

 مطالبه مورد سكونت محل مالیاتی امور ادارۀ از بگیر حقوق كتبی درخواست به سال آن

 درخواست تسلیم تاریخ از ماه سه ظرؾ است موظؾ مذكور مالیاتی امور ادارۀ .گیرد قرار

 قطعی بدهی نداشتن و پرداختی اضافه احراز صورت در و معمول را الزم های رسیدگی

 های وصولی محل از پرداختی اضافه استرداد به نسبت مالیاتی امور ادارۀ آن در دیگر

 اضافه باشد داشته مالیاتی قطعی بدهی كننده، درخواست كه صورتی در .كند اقدام  جاری

شد خواهد مسترد مازاد و منظور مزبور بدهی حساب به پرداختی



نکات مالیات حقوق

 که وجوهی 1389/12/9 مورخ 601 شماره دادنامه و 27/2/1390 مورخ 4529/210 شماره بخشنامه برابر

 کشوری خدمات قانون موضوع بگیران حقوق به کاال بن ذهاب، و ایاب ؼذا، یارانه کودک، مهد عناوین تحت

 های پرداختی الوصؾ مع باشد می خارج م.م.ق 83 و 82 مواد احکام شمول از مـوضوعاا  .گردد می پرداخت

.باشد نمی حقوق مالیات مشمول دولت کارکنان برای شده یاد

 از که بازنشسته افراد به پرداختی وجوه1392/11/15 مورخ د/33325/230 شماره بخشنامه برابر

 حقوق عنوان به وقت نیمه یا وقت تمام بطور مجدداا  و نمایند می دریافت بازنشستگی حقوق مختلؾ سازمانهای

 به توجه بدون بگیران حـقوق سایر همـانند م.م.ق 82 ماده به عنایت با نمایند، می همکاری دیگر مراکز با بگیر

 از استـفاده عدم به مشروط)مزبور قانون 84 ماده در مقرر معافیت کسر از پس آنان بازنشستگی وضعیت

 درآمد بـر مـالیات مـشمول (دیگر محل از حـقوق درآمد داشتن دلیل به فوق قانون 84 ماده موضوع معافیت

 سازمان حساب به و کسر محاسبه، شده یاد قانون 85 ماده مقررات وفق بایست می آن مالیات و بوده حقوق

.واریزگردد کشور مالیاتی امور



جرایم مالیات بر درآمد حقوق

 به مكلؾ  مستقیم مالیات های قانون مقررات شرح به كه اشخاصی به نسبت م.م.ق 197 ماده مطابق -1

 در آنها تسلیم از كه صورتی در می باشند، مإدی به راجع مشخصات یا قرارداد یا فهرست یا صورت تسلیم

 پرداختی حقوق %2 حقوق مورد در متعلق جریمه نمایند، تسلیم واقع برخالؾ یا و خودداری مقرر موعد

.بود خواهند دولت به وارده زیان جبران مسئول متضامناا  مإدی با حال هر در و می باشد

 مستقیم مالیات های قانون مقررات موجب به كه حقوقی یا حقیقی شخص هر م.م.ق 199 ماده مطابق -2

 بر عالوه مقرره وظایؾ انجام از تخلؾ صورت در می باشد دیگر مإدیان مالیات ایصال و كسر به مكلؾ

 درصد بیست معادل جریمه ای مشمول داشت خواهد مالیات پرداخت در مإدی با كه تضامنی مسئولیت

.بود خواهد نشده پرداخت مالیات (20%)



جرایم مالیات بر درآمد حقوق

 مالیات ایصال و کسر به مکلؾ قانون این مقررات موجب به که حقوقی یا حقیقی شخص هر -199ماده

 در مودی با که تضامنی مسإولیت بر عالوه مقرره وظایؾ انجام از تخلؾ صورت در است دیگر مودیان

 موعد در نشده پرداخت مالیات (%10) درصد ده معادل ای جریمه مشمول داشت، خواهد مالیات پرداخت

 پرداخت، سررسید از تاخیر مدت به نسبت ماه هر ازای به مالیات (%2/5) درصد نیم و دو و مقرر

  .بود  خواهد

 موضوع درصد نیم و دو جریمه صورت این در شود، پرداخت وجوه کننده دریافت توسط مالیات چنانچه

 و مطالبه مالیات، ایصال و کسر به مکلفین از مزبور مودی توسط مالیات پرداخت تاریخ تا ماده این

.شد  خواهد وصول



مثال

 به مربوط اطالعات .است شده کار به مشؽول خبره حسابداران انجمن آموزش مرکز در 1396 سال ابتدای از حالجی خانم

:است ذیل شرح به نامبرده دریافتی  دستمزد و حقوق

  لایر 30.000.000 مبلػ تیرماه در نقدی مستمر دستمزد و حقوق -1

لایر 90.000.000 مبلػ ماه خرداد پایان تا نقدی مستمر دستمزد و حقوق جمع -2

لایر 3.000.000 مبلػ تیرماه در  ؼیر نقدی مستمر مزایای -3

  لایر 9.000.000 مبلػ ماه خرداد پایان تا  ؼیر نقدی مستمر مزایای جمع -4

  لایر 6.000.000 مبلػ تیرماه در ؼیرنقدی  ؼیر مستمر مزایای -5

لایر 18.000.000 مبلػ ماه خرداد پایان تا ؼیرنقدی ؼیرمستمر مزایای جمع -6

لایر 3.000.000 مبلػ تیرماه در نقدی  ؼیر مستمر مزایای -7

لایر 19.000.000 مبلػ ماه خرداد پایان تا نقدی  ؼیر مستمر مزایای جمع -8

  مبلػ 1396 سال در حقوق مالیاتی معافیت و لایر 6.300.000  مبلػ جمعاا  ماه خرداد پایان تا شده پرداخت مالیات جمع ضمناا 

نمایید؟ محاسبه را 1396 تیرماه در حالجی خانم مزایای و حقوق مالیات .می باشد لایر 240.000.000

  ؼیر نقدی، مستمر مزایای نقدی، مستمر دستمزد و حقوق ،1396 سال ماه تیر مزایای و حقوق مالیات محاسبه برای

 جمع ماه خرداد لؽایت سال ابتدای از دریافتی همان مجموع با را تیرماه نقدی  ؼیر مستمر مزایای و ؼیرنقدی  ؼیر مستمر مزایای

  .کنیم می



مثال

مجموعتیر ماهابتدای سال لؽایت خردادشرح

90.000.00030.000.000120.000.000حقوق و دستمزد مستمر نقدی

9.000.0003.000.00012.000.000مزایای مستمر ؼیرنقدی

18.000.0006.000.00024.000.000مزایای ؼیرمستمر ؼیرنقدی

19.000.0003.000.00022.000.000مزایای ؼیر مستمر نقدی



حقوقمالیات بر درآمد 

جمع حقوق و دستمزد مستمر نقدی ساالنه

جمع مزایای مستمر  ؼیر نقدی ساالنه

6.000.000+  18.000.000=  24.000.000                            ساالنه  ؼیر نقدی  ؼیر مستمر مزایای جمع

3.000.000+  19.000.000=  22.000.000                           نقدی  ؼیر مستمر مزایای جمع

36.000.000+  24.000.000=  60.000.000                   ؼیر مستمر و مستمر از اعم  ؼیر نقدی مزایای جمع

معافیت مزایای  ؼیر نقدی

مزایاااای  ؼیر نقااادی اعااام از مساااتمر و  ؼیر مساااتمر پاااس از کسااار 

60.000.000– 40.000.000=  20.000.000معافیت



حقوقمالیات بر درآمد 
360.000.000+  22.000.000+  20.000=  402.000.000مزایا و حقوق کل جمع

402.000.000 – 240.000.000=  162.000.000                مزایا و حقوق کل مالیات مشمول درآمد

162.000.000× %10(نرخ= )16.200.000جمع مالیات بر حقوق و مزایای ساالنه

360.000.000 – 240.000.000=  120.000.000                ساالنه ؼیرنقدی و نقدی مستمر مزایای و حقوق

مالیات حقوق و مزایای مستمر نقدی و ؼیرنقدی 

ساالنه               
120.000.000× %10(نرخ= )12.000.000

 

 4.200.000  =12.000.000 – 16.200.000

 8.200.000  =4.200.000 – 4.000.000

8.200.000 – 6.300.000.= 1900.000                                    ماه تیر مزایای و حقوق مالیات



  تکالیؾ

اشخاص حقوقی و صاحبان مشاؼل

درج شماره اقتصادی 
خریدار و فروشنده

صدور صورتحساب



اشخاص مشمول ارسال فهرست معامالت

اشخاص حقوقی

مشاؼل گروه اول

مشاؼل مشمول مالیات بر ارزش افزوده



عدم الزام درج شماره اقتصادی خریدار

.مشمول ثبت نام در نظام مالیاتی نباشد

مصرؾ کننده نهایی حقیقی

کشاورزی، صیادی ) م .م.ق 81حقیقی ماده 
...(و



عدم الزام درج شماره اقتصادی خریدار

.مشمول ثبت نام در نظام مالیاتی نباشد

مصرؾ کننده نهایی حقیقی

کشاورزی، صیادی ) م .م.ق 81حقیقی ماده 
...(و



عدم الزام درج شماره اقتصادی فروشنده

اشخاص حقیقی

صورتحساب خرید تا میزان 

پنج درصد حد نصاب 

معامالت کوچک



موارد عدم شمول ارسال فهرست معامالت

 مالیات و عوارض انواع خسارت، یا جریمه عناوین تحت که مبالؽی
 حق ثبت، حق (افزوده ارزش بر مالیات قانون عوارض و مالیات به استثناء)

 پرداخت اجرائی های-دستگاه به مشابه، موارد و گمرکی حقوق تمبر،
.گردد-می

 مالیات های قانون سوم باب از سوم فصل موضوع پرداختی دستمزد و حقوق
مستقیم

 و فعالیت محل ساختمان (شارژ) نگهداری حق بابت پرداختی وجوه
.پرداختی آبونمان های



موارد ابطال شماره اقتصادی

حقیقیفوت اشخاص 

اقتصادیاعالم اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت 

انحالل اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و اعالم ختم 
فعالیتتصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لؽو مجوز 

اقتصادیصدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال شماره 



اقتصادی شماره ابطال موارد

شرح تخلؾردیؾ
نرخ 

جریمه
مأخذ محاسبه جریمه

4
استفاده از شماره اقتصادی خود برای معامالت 

دیگران
مبلػ مورد معامله2%

5
استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای 

%2معامالت خود
مبلػ مورد معامله

6
عدم ارائه فهرست معامالت انجام شده به سازمان 

طبق روش های تعیین شده
1%

مبلػ معامالتی که 

فهرست آن ها ارائه 

نشده است





فهرست

افزوده؛ ارزش بر مالیات نظری مبانی و مفاهیم با آشنایی1.

افزوده؛ ارزش بر مالیات قانون2.

افزوده؛ ارزش بر مالیات محاسبات نحوه3.

افزوده؛ ارزش بر مالیات حسابداری ثبت نحوه4.

:افزوده ارزش بر مالیات اجرایی رویه های5.

نام؛ ثبت رویه و مشمولین •

صورتحساب؛ صدور نحوه•



آشنائی با مفاهیم و مبانی نظری 

مالیات بر ارزش افزوده 



جایگاه مالیات بر ارزش افزوده در نظام مالیاتی

مالیات بر ارزش افزوده

روش های

اخذ مالیات

ؼیر مستقیم

پایه های

اخذ مالیات

ثروت مصرؾ درآمد

مستقیم



تعریؾ نظری مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحلاه ای اسات، كاه 

توزیاااع بااار اسااااس /تولیاااد/در مراحااال مختلاااؾ زنجیاااره واردات

درصدی از ارزش افزوده كاالهای فروخته شده یا خادمات ارائاه 

شده در هر مرحله اخذ مای گاردد، ولای مالیاات پرداختای در هار 

مرحلااه از زنجیااره واردات ـ تولیااد ـ توزیااع بااه عنصاار مرحلااه 

بعدی زنجیره انتقال می یابد، تا نهایتاا توسط مصرؾ كنناده نهاایی 

.پرداخت گردد



مزایای نظام مالیات بر ارزش افزوده

شاافاؾ سااازی تاادریجی مبااادالت اقتصااادی بااه دلیاال ویژگاای خااودكنترلی ایاان مالیااات و قابلیاات ردیااابی معااامالت در •

صادرات؛/توزیع/تولید/زنجیره های واردات

یك ابزار اعمال سیاست های مالی با حداكثر میزان انعطاؾ پذیری در شرایط مختلؾ اقتصادی؛•

حداكثر كارایی به دلیل عدم تؽییر در قیمت های نسبی؛•

تشویق صادرات و حمایت از سرمایه گذاری و تولید؛ •

بهبود وضعیت تراز بازرگانی خارجی و افزایش نسبی صادرات؛•

تسهیل ورود به پیمان های منطقه ای و بین المللی؛•

بهبود الگوی مصرؾ به دلیل اخذ مالیات از پایه مصرؾ؛•

اخااذ مالیااات بیشااتر از آن دسااته از افااراد جامعااه كااه كاالهااا و خاادمات لااوكس  و ؼیرضااروری  بیشااتری را مصاارؾ •

می نمایند؛



مزایای نظام مالیات بر ارزش افزوده

ایجاد منبع درآمدی جدید و ثابت و قابل اتكاء برای دولت؛•

گساترش پایااه مالیاااتی و افاازایش مسااتقیم درآماادهای مالیاااتی باادون از بااین رفااتن انگیزه هااای •

تولید و سرمایه گذاری؛

افزایش ؼیر مستقیم میزان درآمدهای مالیاتی و نسبت آن از كل درآمدهای جاری دولت باه •

دلیل كاهش فرار مالیاتی و شفاؾ سازی؛

پایین بودن هزینه وصول به دلیل مشاركت فعال مإدیان؛•

؛(دوره های وصول كوتاه)حداقل تؤخیر در وصول درآمدهای مالیاتی •

نهایی؛( یا خدمت)جلوگیری از اخذ مالیات مضاعؾ بر مصرؾ محصول•

بهبود بهره برداری از فن آوری اطالعات در نظام مالیاتی كشور؛•



ویژگیهای قانون مالیات بر ارزش افزوده ایران

حذؾ مالیاتها و عوارض موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض؛•

مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی؛•

؛(ماهه 3)فصلی بودن دوره های مالیاتی با امکان کاهش دوره برای مودیان خاص •

؛%(8حداكثر )تک نرخی و با نرخ پائین •

نرخ ویژه و باالتر برای دخانیات و انواع سوخت؛•

سابد کاالهاای مصارفی خاانوار در پاائین % 70سابد کاالهاای مصارفی خاانوار و بایش از  % 50با پوشش حدود )گستردگی معافیتها •

؛(ترین دهک درآمدی

اعمال نرخ صفر برای حمایت از صادرات؛•

؛%(2ماهیانه )و مودیان ( در مورد استرداد)نرخ یکنواخت جرائم تؤخیر برای سازمان امور مالیاتی •

امکان بهره برداری از خدمات حسابداران رسمی توسط سازمان امور مالیاتی و بنگاههای اقتصادی؛•

.حمایت از تولید كننده داخلی ـ از آنجا كه واردات كاالها عالوه بر ارزش و حقوق گمركی مشمول این مالیات نیز خواهد بود•



نحوه محاسبه عملیاتی مالیات بر ارزش افزوده

مالیااات باار ارزش افاازوده در ایااران براساااس اسااتانداردهای حسااابداری و بااا تکیااه باار روش 

:صورتحساب ارائه می گردد 

فروشنده عالوه بار بهاای محصاول ، حاصلضارب نارخ مالیاات بار :  در هنگام فروش1.

.ارزش افزوده در بهای کاالی فروخته شده را از خریدار اخذ میکند

خریاادار عااالوه باار بهااای كاااالی خریااداری شااده، حاصلضاارب ناارخ :  در هنگااام خریااد2.

(اعتبار مالیاتی. )مالیات بر ارزش افزوده  در بهای آن كاال را به فروشنده میپردازد

مإدی ما به التفاوت مالیات بر ارزش افازوده پرداختای در : در پایان هر دوره مالیاتی3.

زمان خرید با مالیات اخذ شده در زمان فروش را به صورت دوره ای ساه مااه یکباار 

.به سازمان امور مالیاتی میپردازد



چگونگی محاسبه، وصول، پرداخت و تسویه دوره ای

خرید

كاالها و خدمات 

واسطه ای 

فروش  كاال

یا 

ارائه خدمات

خالصه اظهارنامه

جمع مالیات فروش اخذ شده 

  =

10،800،000

جمع مالیات خرید  قابل 

= پذیرش

9،000،000

=  خالص قابل پرداخت 

1.800.000

فعال اقتصادی 

مشمول

ثبت نام شده 
لایر 100،000،000

= VAT9،000،000 لایر

لایر 120،000،000

= VAT10.800.000لایر



فعاالن اقتصادی مشمول در این نظام مالیاتی 

:قانون مالیات بر ارزش افزوده 8برابر ماده 

و ارائااه خاادمت و واردات وصااادرات آنهااا مبااادرت ماای نماینااد، بااه  اشخاصاای کااه بااه عرضااه کاااال 

.عنوان مإدی شناخته شده ومشمول مقررات این قانون خواهند بود

باه عناوان ماودی شاناخته مای شاوند  8بنابراین كلیه فعاالن اقتصادی در سراسر كشور مطابق مااده 

:در صورتی كه

.طبق فراخوان های سازمان امور مالیاتی كشور مشمول ثبت نام و اجرای قانون یاد شده باشند1.

اقدام به عرضه كاالی و ارائه خدمات مشمول و یا اقدام به عرضه توامان كاال و خدمات مشمول 2.

.و معاؾ نمایند



تکالیؾ فعاالن اقتصادی مشمول در این نظام مالیاتی 

فعاالن اقتصادی واجد شرایط بار اسااس ترتیبای کاه ساازمان اماور مالیااتی طای فراخوان هاای ثبت ناام اعاالم 

:می نماید، مكلؾ می باشند به

ثبت نام در سامانه الكترونیكی مالیات بر ارزش افزوده؛1.

؛(عالوه بر بهای فروش)صدور صورتحساب و دریافت مالیات در زمان فروش کاالها و خدمات 2.

اخذ صورتحساب خرید و پرداخت مالیات در زمان خرید کاالها و خدمات در صورت خرید از مشمولین 3.

؛(تسویه فصلی–اعتبار مالیاتی )مالیات بر ارزش افزوده 

و همچناین ( کماا فای الساابق)نگهداری اسناد و ثبت اطالعات خرید و فروش ها در دفاتر قاانونی شارکت 4.

مالیاتهای پرداختی در زمان خرید و دریافتی در زمان فروش؛

تسلیم اظهارنامه ساده و تسویه حساب مطالبات و بدهی های مالیات بر ارزش افزوده باه صاورت فصالی 5.

.با سازمان امور مالیاتی کشور



فعاالن اقتصادی ؼیر مشمول در این نظام مالیاتی 

.فعاالن اقتصادی كه فراخوان نشده اند1.

فعاالن اقتصادی كه فراخوان شده اند لیكن صرفا اقدام به عرضه كاال و ارائه 2.

.خدمات معاؾ می نمایند



تکالیؾ فعاالن اقتصادی ؼیر مشمول در این نظام مالیاتی 

قاانون مالیاات بار ارزش افازوده ملازم ( 19)تمامی فعاالن اقتصادی به استناد مااده 1.

.به صدور صورتحساب  می باشد

فعاالن اقتصادی ؼیر مشمول در صورتی كه اقدام به خرید از مشمولین مالیات بار 2.

ارزش افزوده نمایند، مكلؾ به پرداخت مالیات موضوع ایان قاانون باه فروشاندگان 

.می باشند

فعاالن اقتصادی ؼیر مشمول در این نظام مالیاتی در حكم مصرؾ كننده تلقی شاده 3.

و مالیات های پرداختی بر روی خرید آنها  قابال تساویه حسااب یاا اساترداد نخواهاد 

بااود، امااا بااا توجااه بااه قااانون مالیااات باار ارزش افاازوده، بااه عنااوان هزینااه های قاباال 

. قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم در مالیات عملكرد ساالنه لحاظ می گردد



كاالها و خدمات مشمول 

 نظام این مشمول (معاؾ خدمات و كاالها استثنای به) خدمات و کاالها كلیه

 و معامله نوع هر طریق از کاال انتقال کاال، عرضه از منظور .می باشند مالیاتی

 ازاء به ما دریافت قبال در دیگران برای خدمت انجام خدمات، ارائه از منظور

 عمدتاا  كه معاؾ خدمات و كاالها جز به بنابراین، .می باشد (نقدی ؼیر یا نقد)

 درآمد كم خانوارهای ویژه به خانوار مصرفی سبد اساسی خدمات و كاالها

 این قانون موضوع عوارض و مالیات مشمول خدمات، و كاالها سایر می باشند،

(5 و 4 ،1 مواد) .می شوند مالیاتی نظام



كاالها و خدمات معاؾ

 از مورد حسب آنها واردات همچنین و زیر خدمات ارائه و كاالها عرضه

 معاؾ دهیاری ها و شهرداری ها عوارض و افزوده ارزش بر مالیات پرداخت

:می باشد

نشده؛ فرآوری كشاورزی محصوالت•

  نوؼان؛ و عسل زنبور آبزیان، زنده، طیور و دام•

نهال؛ و بذر سم، كود، انواع•

 پنیر، شیر، سویا، و حبوبات برنج، شكر، قند، گوشت، نان، خبازی، آرد•

  كودكان؛ تؽذیه مخصوص شیرخشك و نباتی روؼن



كاالها و خدمات معاؾ

 افزوده ارزش بر مالیات پرداخت از مورد حسب آنها واردات همچنین و زیر خدمات ارائه و كاالها عرضه

:می باشد معاؾ دهیاری ها و شهرداری ها عوارض و

مطبوعات؛ و تحریر چاپ، كاؼذ انواع و تحریر دفاتر مطبوعات، كتاب،•

 با ؼیردولتی عمومی نهادهای و دولتی مإسسات وزارتخانه ها، به بالعوض صورت به اهدایی كاالهای•

 هدایا؛ گیرنده حوزه تؤیید با علمیه حوزه های و وزیران هیئت تائید

 و صادرات مقررات طبق مقرر معافیت میزان تا شخصی استفاده برای و مسافر همراه که کاالهائی•

بود؛ خواهد مالیات مشمول قانون این مقررات طبق آن بر مازاد .می شود کشور وارد واردات،

منقول؛ ؼیر اموال•



كاالها و خدمات معاؾ

 مالیات پرداخت از مورد حسب آنها واردات همچنین و زیر خدمات ارائه و كاالها عرضه

:می باشد معاؾ دهیاری ها و شهرداری ها عوارض و افزوده ارزش بر

 خدمات و (گیاهی و حیوانی انسانی،) درمانی خدمات  درمانی، مصرفی لوازم دارو، انواع•

حمایتی؛ و توان بخشی

؛ مستقیم مالیاتهای قانون موضوع حقوق، درآمد بر مالیات مشمول خدمات•

 قرض صندوق های و اعتباری تعاونی های و مإسسات بانكها،  اعتباری و بانكی خدمات•

 بازارهای و بورسها در كاال و بهادار اوراق تسویه و معامالت خدمات و مجاز الحسنه

 بورس؛ از خارج



كاالها و خدمات معاؾ

 و هوایی ریلی، جاده ای، شهری برون و درون مسافری عمومی نقل و حمل خدمات •

دریایی؛

دستباؾ؛ فرش  •

(مربوط آیین نامه طبق)آموزشی؛ و پژوهشی خدمات انواع  •

طیور؛ و دام خوراک  •

(مربوطه فهرست طبق)فرودگاهها؛ ویژه هوانوردی ناوبری كمك تجهیزات و رادار  •

.(مربوطه فهرست طبق) .امنیتی و (انتظامی و نظامی) دفاعی "صرفا مصارؾ با اقالم  •



مشمولین ثبت نام/ ثبت نام  -1

 سال ماه مهر اول از افزوده ارزش بر مالیات قانون اجرای به توجه با

 به كه حقوقی یا حقیقی اشخاص كلیه آزمایش، سال 5 مدت به 1387

 و كاال صادرات یا و واردات همچنین و خدمت ارائه یا و كاال عرضه

 در مندرج ضوابط طبق می پردازند مالیات مشمول خدمت یا

 مكلؾ مالیاتی امور سازمان  هفتم تا اول مرحله نام ثبت فراخوان های

.می باشند افزوده ارزش بر مالیات  قانون اجرای و نام ثبت به



(87/7/1: تار یخ اجرا)مشمولین مرحله اول ثبت نام 

 بوده اول مرحله نام ثبت مشمول باشند، زیر شرایط از یكی حداقل دارای كه حقوقی و حقیقی اشخاص كلیه

 نسبت بایستی و بود خواهند مإدی عنوان به1387 ماه مهر اول تاریخ از قانونی تكالیؾ اعمال به ملزم و

  .نمایند اقدام مالیاتی نظام این در نام ثبت تكمیل به

کنندگان؛ وارد کلیه1.

کنندگان؛ صادر کلیه2.

 یا لایر میلیارد سه 1386 سال در آنها خدمات ارائه و كاالها فروش مجموع كه اقتصادی فعاالن كلیه3.

؛(اصناؾ شورای تابع حقیقی اشخاص بجز) است بوده بیشتر

 یك ،1387 سال آؼازین ماهه پنج در آنها خدمات ارائه و كاالها فروش مجموع كه اقتصادی فعاالن كلیه4.

.(اصناؾ شورای تابع حقیقی اشخاص بجز) است بوده بیشتر یا لایر میلیون پنجاه دویست و میلیارد



(88/7/1:تاریخ اجرا)مشمولین مرحله دوم ثبت نام 

 و نگردیده اند ثبت نام اول مرحله فراخوان شرایط حائز كه حقوقی و حقیقی از اعم اقتصادی فعاالن كلیه

 باشند، ذیل شرح به مستقیم مالیات های قانون (96) ماده (الؾ) بند موضوع فعالیت های از برخی در شاؼل

.می باشند درآمد یا فروش میزان هر با مالیاتی نظام این در قانونی تكالیؾ انجام و ثبت نام به موظؾ

فهرست مشاؼل مشمول . بوده است 1388تاریخ اجرای قانون برای این دسته از مإدیان اول مهر ماه سال 

:این مرحله عبارتند از

كارخانه ها و واحدهای تولیدی كه برای آنها جواز تؤسیس و پروانه ی بهره برداری از وزارتخانه ی ذیربط صادر شده یا .1

می شود؛

بهره برداران معادن؛.2

ارائه دهندگان خدمات حسابرسی، حسابداری و دفترداری و همچنین خدمات مالی؛. 3

حسابداران رسمی شاؼل و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران؛. 4

ارائه دهندگان خدمات مدیریتی و مشاوره ای؛. 5



(88/7/1: تاریخ اجرا)مشمولین مرحله دوم ثبت نام 

ارائه دهندگان انواع خدمات انفورماتیك، رایانه ای اعم از سخت افزاری، نرم افزاری و طراحی سیستم؛. 6

متل ها و هتل های سه ستاره و باالتر؛. 7

بنكداران، عمده فروش ها، فروشگاه های بزرگ، واسطه های مالی، نمایندگان توزیع كاالهای داخلی و وارداتی و صاحبان . 8

انبارها؛

نمایندگان موسسه های تجاری و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی؛. 9

به استثناء )مإسسات حمل و نقل موتوری و باربری دارای مجوز از مراجع ذیربط، زمینی، دریایی و هوایی باربری . 10

؛(واحدهایی كه صرفاا به امر حمل و نقل مسافر اشتؽال دارند

مإسسات مهندسی و مهندسی مشاور؛. 11

.مإسسات تبلیؽاتی و بازاریابی. 12



(89/1/1: تاریخ اجرا) مشمولین مرحله سوم ثبت نام 

 افزوده ارزش بر مالیات نظام اجرای مشمول ثبت نام، دوم و اول مراحل شرایط براساس كه حقوقی و حقیقی اشخاص كلیه

 (ؼیرمعاؾ و معاؾ یا ؼیرمعاؾ) خدمات ارائه و كاالها فروش مجموع 1388 یا 1387 سال در كه صورتی در نگردیده اند،

.بود خواهند قانون اجرای و ثبت نام سوم مرحله مشمول می باشد، باالتر و لایر میلیارد سه آنها

 سال ماه  ـ فروردین اول تاریخ از افزوده ارزش بر مالیات نظام اجرای و ثبت نام سوم مرحله مشمول مودیان

 جمله از افزوده ارزش بر مالیات قانون تكالیؾ و مقررات كلیه اجرای به مكلؾ ،(1389/01/01) هزاروسیصدوهشتادونه

 عوارض و مالیات پرداخت و مالیاتی اظهارنامه تسلیم همچنین و متعلقه عوارض و مالیات وصول و درج صورتحساب، صدور

.می باشند مقرر مهلت در



تاریخ اجرای فراخوان های سازمان مالیاتی

1387/7/1    مرحله اول مودیان•

1388/7/1   ن مرحله دوم یامود•

1389/1/1   ن مرحله سومیامود•

1389/7/1 ن مرحله چهارمیامود•

1390/7/1  ن مرحله پنجم یامود•

1394/1/1   ششمن مرحله یامود•

1395/7/1   هفتمن مرحله یامود•



صدور صورتحساب در هنگام عرضه كاال و یا ارائه خدمت

:افزوده ارزش بر مالیات قانون (19) ماده

 مورد و متعاملین مشخصات حاوی و صنفی نظام قانون رعایت با صورت حسابی خدمات یا كاال عرضه قبال در مكلفند مودیان 

 وصول و درج جداگانه ای ستون در را متعلق مالیات و صادر می نماید، اعالم و تعیین مالیاتی امور سازمان كه ترتیبی به معامله،

.نمایند

:19 ماده تبصره 

 گردند، عرضه قانون مقررات سایر همچنین و مذكور دستورالعمل مفاد رعایت و صورتحساب صدور بدون كه خدماتی و كاالها كلیه

  .بود خواهند مربوطه مقررات و قوانین مشمول و محسوب قاچاق افزوده، ارزش بر مالیات قانون (23) و (22) مواد جرایم بر عالوه

:صورتحساب صدور دستورالعمل

 دهندگان ارائه و كاالها عرضه كنندگان كلیه برای خدمات ارائه و كاالها فروش صورتحساب صدور استاندارد قالب و دستورالعمل

.است گردیده ابالغ و اعالم تعیین، كشور مالیاتی امور سازمان توسط كشور سطح در خدمات



شرایط صدور گواهینامه ثبت نام

     نشانی به مالیاتی الکترونیکی عملیات سامانه در  مودی نهایی نام ثبت•

ir.gov.tax.www

 مودی توسط  افزوده ارزش بر مالیات نظام در نام ثبت گواهینامه صدور درخواست ارائه•

 سامانه در

  مودی پرونده  اطالعات تکمیل و آزمایی راستی•

.است نشده ارایه تاکنون که مودی مشمولیت دوره های اظهارنامه های کلیه ارایه•

  است شده رسیدگی مالیاتی ماموران توسط که مالیاتی های دوره های اظهارنامه ارایه)

(.ندارد ضرورت

قطعی افزوده ارزش عوارض و مالیات پرداخت ترتیب یا پرداخت•

http://www.tax.gov.ir/
http://www.tax.gov.ir/
http://www.tax.gov.ir/
http://www.tax.gov.ir/
http://www.tax.gov.ir/
http://www.tax.gov.ir/
http://www.tax.gov.ir/


شرایط صدور گواهینامه ثبت نام

.می باشد ماه شش اول بار برای مودیان ای بر گواهینامه  اعتبار مدت•

 یک اند نموده تقسیط یا پرداخت را خود بدهی که مودیانی برای گواهینامه اعتبار مدت•

.می باشد سال

.می باشد سال دو حساب خوش مودیان ای بر اعتبار مدت•

.می باشد ماه شش خاص شرایط دارای مودیان برای اعتبار مدت•



انواع صورتحساب فروش كاالها و خدمات

: ـ صورتحساب عمومی فروش كاال و خدمات 1نمونه 

 قرار فروشندگان استفاده مورد نیز حاضر حال در كه است عادی فروش صورتحساب  خدمات، و كاال فروش عمومی حساب صورت         

 اشتؽال خدمات و كاالها جزیی یا كلی عرضه به كه خدمات دهندگان ارایه و كاالها كنندگان عرضه كلیه توسط صورتحسابها اینگونه .می گیرد

 مصرؾ و اقتصادی فعاالن بین همچنین و یكدیگر با اقتصادی فعاالن بین معامالت در مذكور حسابهای صورت .می گردد صادر دارند،

 نظر از و مختلؾ اندازه های در قطع نظر از را استفاده مورد صورتحساب های نیاز، حسب می توانند مإدیان .می باشد استفاده مورد كنندگان

.نمایند صادر دستی یا و رایانه ای صورت به گوناگون، اشكال در قالب

(POS):ـ صورت حساب ویژه ماشین های فروش  2نمونه 

 هنگام در و گردد می صادر نهایی كننده مصرؾ به خدمات ارایه و كاال عرضه فروشگاه های در معموالا  صورتحساب ها اینگونه

 و ها مالیات است بدیهی .باشد نمی صورتحساب در ثبت و شناسایی قابل معموالا  (خریدار ) معامله طرؾ ها صورتحساب اینگونه صدور

 قابل نگردد، درج آن در خریدار مشخصات و نام كه صورتی در فروش های ماشین توسط صادره های حساب صورت طی پرداختی عوارض

 كامل مشخصات فروشنده آنكه مگر بود، نخواهد افزوده ارزش بر مالیات نظام شده نام ثبت مودیان برای مالیاتی اعتبار عنوان به احتساب

 نمونه در مندرج اطالعاتی اقالم كلیه .نماید اقدام آن امضای و مهر به نسبت و درج اول نمونه صورتحساب مانند صورتحسابی در را خریدار

  .دارند اساسی نقش قانونی مزایای از استفاده برای و باشد می نیاز مورد خدمات، ارایه و كاال فروش های حساب صورت



  :خدمات و كاال فروش عمومی صورتحساب ـ 1 نمونه



(POS)اطالعات مندرج در صورتحساب 

 به خدمات ارایه و كاال عرضه فروشگاه های در معموالا  صورتحساب ها اینگونه

 ها صورتحساب اینگونه صدور هنگام در و گردد می صادر نهایی كننده مصرؾ

 .باشد نمی صورتحساب در ثبت و شناسایی قابل معموالا  (خریدار ) معامله طرؾ

 توسط صادره های حساب صورت طی پرداختی عوارض و ها مالیات است بدیهی

 نگردد، درج آن در خریدار مشخصات و نام كه صورتی در فروش های ماشین

 بر مالیات نظام شده نام ثبت مودیان برای مالیاتی اعتبار عنوان به احتساب قابل

 در را خریدار كامل مشخصات فروشنده آنكه مگر بود، نخواهد افزوده ارزش

 آن امضای و مهر به نسبت و درج اول نمونه صورتحساب مانند صورتحسابی

 كاال فروش های حساب صورت نمونه در مندرج اطالعاتی اقالم كلیه .نماید اقدام

 اساسی نقش قانونی مزایای از استفاده برای و باشد می نیاز مورد خدمات، ارایه و

 .دارند



تکالیؾ فعاالن اقتصادی در نظام مالیات بر ارزش افزوده

ثبت و نگهداری اسناد و مدارك

:دفاتر ثبت

:رسمی حسابداران جامعه افزوده ارزش بر مالیات حسابداری ثبت نحوه رهنمود مطابق

:عناوین با حساب سرفصل چهار افتتاح •

  خرید افزوده ارزش بر مالیات •

خرید پرداختی عوارض •

فروش افزوده ارزش بر مالیات •

فروش دریافتی عوارض •

بدهكار صورت به مالیاتی امور سازمان از طلبكاری عنوان به خرید عوارض و افزوده ارزش بر مالیات ثبت•

بستانكار صورت به مالیاتی امور سازمان به بدهی عنوان به فروش عوارض و افزوده ارزش بر مالیات ثبت•



الزامات ثبت و ضبط اطالعات
(الزامات حسابداری مالیات بر ارزش افزوده)

:برای حسابداری مالیات بر ارزش افزوده وعوارض الزم است كه حسابهای زیر دردفاتر باز شود

دفتر معیندفتر كلعنوان حساب

مالیات بر ارزش افزوده پرداختنی

-حساب مالیات بر ارزش افزوده پرداختنی برای كاالهای عمومی

حساب مالیات بر ارزش افزوده پرداختنی

برای كاالهای با نرخ خاص 
-

عوارض پرداختنی

حساب عوارض پرداختنی 

برای كاالهای عمومی

برای مؤدیان )حساب عوارض پرداختنی برای كاالهای عمومی ـ واریز به حساب شهرداری محل 

(داخل حریم شهرها

حساب عوارض پرداختنی برای كاالهای عمومی ـ واریز به حساب تمركز

(برای مؤدیان خارج از حریم شهرها)

حساب عوارض پرداختنی برای كاالهای با نرخ خاص

(به حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور)
-

مالیات بر ارزش افزوده دریافتنی

-حساب مالیات بر ارزش افزوده دریافتنی برای كاالهای عمومی

حساب مالیات بر ارزش افزوده دریافتنی

برای كاالهای با نرخ خاص 
-

عوارض دریافتنی

حساب عوارض دریافتنی

برای كاالهای عمومی 

برای مؤدیان )واریز به حساب شهرداری محل –حساب عوارض دریافتنی برای كاالهای عمومی 

(داخل حریم شهرها

واریز به حساب تمركز -حساب عوارض دریافتنی برای كاالهای عمومی

(برای مؤدیان خارج از حریم شهرها)

حساب عوارض دریافتنی برای كاالهای با نرخ خاص

(به حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور)
-



تکالیؾ فعاالن اقتصادی در نظام مالیات بر ارزش افزوده 
تكمیل و تسلیم اظهارنامه فصلی

را طبق نمونه و دستورالعملی كه توسط سدازمان امدور هر دوره مالیاتی اظهارنامه  مالیاتی مكلفند، مؤدیان

هدر دوره، بدده ترتیددب حددداكثر ظدرؾ پددانزده روز از تداریخ انقضدداء مالیداتی كشددور تعیدین و اعددالم می  شدود، 

و مالیات و عوارض دریافتی دوره را پس از كسر مالیاتها و عوارضی كده طبدق مقدررات ایدن  تسلیممقرر 

قانون پرداخدت كرده اندد و قابدل كسدر می باشدد، در مهلدت مقدرر مدذكور بده حسدابی كده توسدط وزارت امدور 

تعیدین و توسدط سدازمان امدور مالیداتی كشدور اعدالم می گدردد، ( خزانه داری كل كشور)اقتصادی و دارایی 

(قانون 21ماده . )نمایند واریز



دوره مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده

 تقسیم ،ماه سه مالیاتی دوره چهار به شمسی سال هر

 در مإدی فعالیت خاتمه یا شروع كه صورتی در .می شود

 طی مإدی فعالیت زمان باشد، مالیاتی دوره یك خالل

.می شود تلقی مالیاتی دوره یك مربوط دوره



مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه

 ظرؾ حداكثر ماهه سه دوره پایان در مإدیان قانون (21) ماده مطابق

 را خود مالیاتی اظهارنامه بایستی دوره انقضاء تاریخ از روز 15

.نمایند پرداخت بدهی مانده داشتن صورت در و تسلیم تكمیل،
 مورد حسب بعد به شناسایی یا نام ثبت تاریخ از اظهارنامه تسلیم عدم صورت در •

.شد خواهد متعلق مالیات به نسبت درصدی 50 جریمه مشمول

 مدت به نسبت ماهانه درصد 2 معادل جریمه شامل نیز بدهی مانده پرداخت در تأخیر•

.بود خواهد تأخیر



ـ تعریؾ ارزش افزوده 3ماده 

 ارزش با شده عرضه خدمات و كاالها ارزش بین تفاوت قانون، این در افزوده ارزش

.می باشد معین دوره یك در شده تحصیل یا خریداری خدمات و كاالها



1388/11/12مورخ  28004بخش نامه شماره 

 مشمول مؤدیان پرداختی افزوده ارزش عوارض و مالیات قانون،(17) ماده مفاد استناد به

 آالت ماشین خرید ساختمان، احداث قبیل از ) ثابت های دارایی تحصیل بابت قانون اجرای

 و خود اقتصادی های فعالیت برای كه (اداری ملزومات و اثاثه نقلیه، وسائط تجهیزات، و

 ماده ذیل های تبصره رعایت با نمایند، می پرداخت صادره حسابهای صورت استناد به

 ها آن توسط معاؾ ؼیر خدمات و كاالها عرضه  بابت متعلقه عوارض و مالیات از مذكور

.بود خواهد تهاتر یا و كسر قابل



1388/11/12مورخ  28004بخش نامه شماره 

3و  2و  1پاسخ سواالت قانون مالیات بر ارزش افزوده، بندهای  موضوع

 قانون اجرای مشمول مإدیان پرداختی افزوده ارزش عوارض و مالیات قانون،(17) ماده مفاد استناد به1.

 نقلیه، وسائط تجهیزات، و آالت ماشین خرید ساختمان، احداث قبیل از ) ثابت های دارایی تحصیل بابت

 صادره حسابهای صورت استناد به و خود اقتصادی های فعالیت برای كه (اداری ملزومات و اثاثه

 عرضه  بابت متعلقه عوارض و مالیات از مذكور ماده ذیل های تبصره رعایت با نمایند، می پرداخت

.بود خواهد تهاتر یا و كسر قابل ها آن توسط معاؾ ؼیر خدمات و كاالها



ـ منظور از ارائه خدمات 5ماده 

 خدمات انجام نهم، فصل در مندرج موارد استثناء به قانون، این در خدمات ارائه

.می باشد ازاء به ما قبال در ؼیر برای



 1388/11/12مورخ  28004بخش نامه شماره 

 از كاالها عرضه و ازاء به ما قبال در و ؼیر برای ایران در خدمات ارائه

 معاؾ موارد استثنای به (...بیع،صلح،هبه، عقد از اعم )  معامله نوع هر طریق

 قانونی ترتیبات رعایت با ها آن واردات همچنین و قانون (12) ماده در مطرح

.باشد می افزوده ارزش عوارض و مالیات مشمول صادره، های دستورالعمل و



ـ تعریؾ واردات6ماده 

 از یا كشور از خارج از خدمت یا كاال ورود قانون، این در واردات

 گمركی قلمرو به اقتصادی ویژه مناطق و صنعتی ـ تجاری آزاد مناطق

.می باشد كشور



ـ تعریؾ صادرات7ماده 

 به یا كشور از خارج به خدمت یا كاال صدور قانون، این در صادرات

.می باشد اقتصادی ویژه مناطق و صنعتی ـ تجاری آزاد مناطق



ـ تعریؾ مؤدی8ماده 

 آنها صادرات و واردات و خدمت ارائه و كاال عرضه به كه اشخاصی

 این مقررات مشمول و شده شناخته مإدی عنوان به می نمایند، مبادرت

.بود خواهند قانون



ـ منظور از معاوضه كاال و خدمات9ماده 

 خدمت یا كاال عرضه قانون، این در خدمات و كاالها معاوضه

 مشمول جداگانه طور به و تلقی متعاملین از یك هر طرؾ از

.می باشد مالیات



ـ دوره  های مالیاتی10ماده 

 كه صورتی در .می شود تقسیم ماه، سه مالیاتی دوره چهار به شمسی سال هر

 فعالیت زمان باشد، مالیاتی دوره یك خالل در مإدی فعالیت خاتمه یا شروع

.می شود تلقی مالیاتی دوره یك مربوط دوره طی مإدی

 مالیاتی امور سازمان پیشنهاد با است مجاز دارایی و اقتصادی امور وزیر

 تعیین ماهه یك یا دو مإدیان از گروه هر برای را مالیاتی دوره مدت كشور

.نماید



ـ تاریخ تعلق مالیات11ماده 

:است زیر شرح به مالیات تعلق تاریخ ـ 11 ماده

:كاال عرضه مورد در ـ الؾ

 باشد، مقدم كه كدام هر كاال، معامله تحقق تاریخ یا كاال تحویل تاریخ صورتحساب، تاریخ•
  مورد؛ حسب

 شروع تاریخ یا دفاتر در دارایی ثبت تاریخ قانون، این (4) ماده تبصره در مذكور موارد در•
 مورد؛ حسب برداشت، تاریخ یا باشد مقدم كه كدام هر استفاده،

.معاوضه تاریخ قانون، این (9) ماده موضوع معامالت مورد در•

:خدمات ارائه مورد در  ـ ب

مورد؛ حسب باشد مقدم كه كدام هر خدمت، ارائه تاریخ یا صورتحساب تاریخ

.معاوضه تاریخ قانون، این (9) ماده موضوع معامالت مورد در



ـ تاریخ تعلق مالیات11ماده 

:واردات و صادرات مورد در ـ ج

 ترخیص تاریخ واردات مورد در و (استرداد حیث از) صدور هنگام صادرات، مورد در

.ازاء به ما پرداخت تاریخ خدمت، خصوص در و گمرك از كاال

 در معامله ثبت تاریخ مالیات، تعلق تاریخ صندوق، ماشینهای از استفاده صورت در -تبصره

.می باشد ماشین

 مالیات قانون اجرای مالیاتی، امور سازمان 1387/8/28 مورخ 86882 شماره بخشنامه

؛2بند ای، بیمه خدمات با رابطه در افزوده ارزش بر

 ارزش بر مالیات قانون سواالت پاسخ ،1388/11/12 مورخ 28004 شماره بخش نامه

.15 و13 و 12 بندهای افزوده،



ـ تاریخ تعلق مالیات11ماده 

 1388/11/12 مورخ 28004 شماره بخش نامه

 ارزش بر موضوع عوارض و مالیات قانون، اجرای و نام ثبت مشمول مإدیان چنانچه -12

 مجاز باشند،  ننموده وصول خریداران از و درج صورتحساب در صحیح طور به را افزوده

 یا صورتحساب قالب در (شمولیت تاریخ از) قبلی دوره های عوارض و ها مالیات وصول به

 افزوده ارزش عوارض و مالیات .بود خواهند (مورد حسب) اصالحی وضعیت صورت

 قانونی ترتیبات رعایت با مذكور وضعیت های صورت یا صورتحساب ها قالب در پرداختی

  .گردد می محسوب پرداخت دوره اعتبار عنوان به خریدار برای صادره دستورالعمل های و



ـ تاریخ تعلق مالیات11ماده 

 1388/11/12 مورخ 28004 شماره بخش نامه

 قرارداد انعقاد تاریخ از صرفنظر) قانون اجرای از قبل منعقده قراردادهای از بخش آن -13

 قانون این شدن االجرا الزم تاریخ از بعد كه (متعلقه عوارض و مالیات بینی پیش عدم و

 قراردادها از بخش آن .بود خواهد عوارض و مالیات مشمول گردد، می اجرایی و عملیاتی

 و عملیاتی قانون اجرای تاریخ از قبل گردد، احراز مثبته مدارك و اسناد موجب به كه

 حسب وضعیت صورت یا صورتحساب صدور تاریخ از صرفنظر اند، گردیده اجرایی

.بود نخواهد قانون این موضوع عوارض و مالیات پرداخت مشمول مورد



ـ تاریخ تعلق مالیات11ماده 

 1388/11/12 مورخ 28004 شماره بخش نامه

  پیمانكاری های فعالیت قالب در خدمات ارائه مورد در عوارض و مالیات تعلق تاریخ -15

 خواهد مورد حسب باشد، مقدم كه كدام هر خدمت ارائه تاریخ یا صورتحساب تاریخ نیز

 در و شناسایی تعلق تاریخ در را متعلقه عوارض و مالیات مكلفند پیمانكاران .بود

 در .نمایند وصول و مطالبه (كافرمایان) خریداران از و درج صادره های صورتحساب

 گردد، تعدیل كارفرما توسط ( وضعیت صورت) صادره  صورتحساب های مبلػ صورتیكه

 دوره یا جاری) پیمانكار دفاتر در تعدیالت ثبت مالیاتی دوره در متعلقه عوارض و مالیات

.بود نخواهد تعدیل قابل شده ایجاد التفاوت مابه مؤخذ به (مورد حسب آتی



كاالها و خدمات معاؾ از پرداخت مالیات -12ماده 

:می باشد معاؾ مالیات پرداخت از مورد حسب آن ها واردات همچنین و زیر خدمات ارائه و كاالها عرضه

نشده؛ فرآوری كشاورزی محصوالت1.

نوؼان؛ و عسل  زنبور آّبزیان، زنده، طیور و دام2.

نهال؛ و بذر سم، كود، انواع3.

شیر و نباتی روؼن پنیر، شیر،  سویا،  و حبوبات برنج، شكر،  قند، گوشت، نان،  خبازی، آرد4.

كودكان؛ تؽذیه مخصوص خشك 5.

مطبوعات؛ و تحریر چاپ، كاؼذ انواع و تحریر دفاتر  مطبوعات، كتاب،6.

 تائید با دولتی ؼیر عمومی نهادهای و دولتی موسسات خانه ها، وزارت به بالعوض صورت به اهدایی كاالهای7.

هدایا؛ گیرنده حوزه تائید با علمیه های حوزه و وزیران هیئت



(1ادامه )كاالها و خدمات معاؾ از پرداخت مالیات  -12ماده 

 واردات، و صادرات مقررات طبق مقرر میزان تا شخصی استفاده برای و مسافر همراه كه كاالهایی .7

بود؛ خواهد مالیات مشمول قانون این مقررات طبق آن بر مازاد .می شود كشور وارد

منقول؛ ؼیر اموال .8

 توان  بخشی خدمات و (گیاهی و حیوانی انسانی، ) درمانی خدمات درمانی، مصرفی لوازم دارو، انواع .9

  حمایتی؛ و

مستقیم؛ مالیات های موضوع حقوق، درآمد بر مالیات مشمول خدمات .10

 مجاز الحسنه قرض صندوق های و اعتباری تعاونی های و مؤسسات بانكها،  اعتباری و بانكی خدمات.11

بورس؛ از خارج بازارهای و بورسها در كاال و بهادار اوراق تسویه و معامالت خدمات و

دریایی؛ و هوایی ریلی،  جاده ای،  شهری برون و درون مسافری عمومی نقل و حمل خدمات .12



كاالها و خدمات معاؾ از پرداخت مالیات -12ماده 

مالیات پرداخت از معاؾ خدمات و كاالها -12 ماده

 1388/11/12 مورخ 28004 شماره بخش نامه

17  بند افزوده، ارزش بر مالیات قانون سواالت پاسخ

 پرداخت از منفعت و عین از اعم منقول ؼیر اموال عرضه (12) ماده (8) بند استناد به -

 هتلداری، خدمات ارائه به تسری قابل معافیت این .باشد می معاؾ عوارض و مالیات

 از منقول اموال اجاره خدمات ارائه  همچنین و امثالهم و نمایشگاهی های ؼرفه انبارداری،

.بود نخواهد ها شهربازی تؤسیسات و ها آن در منصوبه آالت ماشین قبیل



كاالها و خدمات معاؾ از پرداخت مالیات -12ماده 

 1388/11/12 مورخ 28004 شماره بخش نامه

 و مالیات مشمول خدمات ارائه جمله از انسانی نیروی تؤمین پیمانكاری های فعالیت

 عوارض و مالیات مكلفند خدمات این دهندگان ارائه.بود خواهد قانون این موضوع عوارض

 معامله دیگر طرؾ از و محاسبه صورتحساب در مندرج خالص نا مبلػ مآخذ به را متعلقه

 كه دارد موضوعیت شرایطی در انسانی نیروی تآمین مدیریت پیمان خدمات.نمایند وصول

 یا تخصیص واسطه بی و مستقیم صورت به را انسانی نیروی دستمزد و حقوق كارفرما

 مالیات و لیست و نمایند ثبت دستمزد و حقوق هزینه تحت خود قانونی دفاتر در و پرداخت

 صورت این در است بدیهی .گردد ارائه ذیربط های سازمان به كارفرما نام به حقوق

 10 بند) .بود خواهد عوارض و مالیات مشمول مدیریتی خدمات ارائه كارمزد “صرفا

(12 ماده موضوع



كاالها و خدمات معاؾ از پرداخت مالیات -12ماده 

 1388/11/12 مورخ 28004 شماره بخش نامه

 از اعتباری و بانكی خدمات معافیت بر مبنی قانون (12) ماده (11) بند مفاد

 تعاونی و مإسسات و ها بانك خصوص در “صرفا عوارض و مالیات پرداخت

 موضوعیت تعاون صندوق و مجاز الحسنه قرض صندوق و اعتباری های

.بود نخواهد اشخاص سایر توسط خدمات گونه این ارائه به تسری قابل و داشته



كاالها و خدمات معاؾ از پرداخت مالیات -12ماده 

افزوده ارزش بر مالیات معاونت 1390/4/4 مورخ 4531 شماره بخش نامه

 مسافری عمومی نقل و حمل خدمات ارائه افزوده، ارزش بر مالیات قانون (12) ماده (12) بند مقررات وفق كه آنجایی از -1

 ارائه لذا باشد؛ می معاؾ عوارض و مالیات پرداخت از كلی صورت به دریایی و هوایی ریلی، جاده ای، شهری، برون و درون

 از و بود خواهد قانون (12) ماده (12) بند مقررات مشمول نیز قرارداد انعقاد طریق از مسافری عمومی نقل و حمل خدمات

.است معاؾ افزوده ارزش عوارض و مالیات پرداخت

 و حمل امور مدیریت و ریزی برنامه وظیفه صرفا منعقده قراردادهای مطابق اقتصادی فعاالن كه مواردی در است ذكر به الزم

 منعقده، قرارداد مطابق آنان تحصیلی درآمد عبارتی به) نمایند نقل و حمل مدیریت خدمات ارائه به اقدام واقع در و اجرا را نقل

 قانون (12) ماده (12) بند موضوع معافیت مشمول مزبور خدمات ارائه صورت این در (نباشد مسافر نقل و حمل از ناشی

.بود نخواهد



(2ادامه )كاالها و خدمات معاؾ از پرداخت مالیات  -12ماده 

دستباؾ؛ فرش    .13

 فناوری، و تحقیقات علوم وزارت خانه های مشترك پیشنهاد با كه آیین نامه ای طبق كه آموزشی و پژوهشی خدمات انواع  .14

 ماه شش مدت ظرؾ اجتماعی امور و كار و پرورش و آموزش پزشكی،  آموزش و درمان بهداشت،  دارایی، و اقتصادی امور

می رسد؛ وزیران هیئت تصویب به قانون این تصویب تاریخ از

طیور؛ و دام خوراك   .15

 و راه وزارت مشترك پیشنهاد به كه فهرستی براساس فرودگاه ها ویژه هوانوردی ناوبری كمك تجهیزات و رادار   .16

 وزیران هیئت تصویب به قانون این تصویب تاریخ از ماه شش مدت ظرؾ و تهیه دارایی و اقتصادی امور وزارت و ترابری

می رسد؛

 و دفاع وزارت مشترك پیشنهاد به كه فهرستی اساس بر امنیتی و (انتظامی و نظامی) دفاعی صرفا   مصارؾ با اقالم   .17

 اولین از مذكور فهرست .می رسد وزیران هیئت تصویب به و تهیه دارایی و اقتصادی امور وزارت و مسلح نیروهای پشتیبانی

.بود خواهد اجرا قابل وزیران هیئت تصویب از پس مالیاتی دوره



كاالها و خدمات معاؾ از پرداخت مالیات -12ماده 

 1388/11/12 مورخ 28004 شماره بخش نامه

 آن واردات همچنین و خدمات ارائه و كاالها عرضه صرفاا  قانون (12) ماده مفاد استناد به

 و مالیات پرداخت از اند گردیده مشخص صراحت به مذكور ماده بند (17) در كه ها

 به معاؾ ؼیر عوامل و ها نهاده به تسری قابل معافیت این .باشند می معاؾ عوارض

 توزیع بیمه ای، باری، ونقل حمل خدمات و معاؾ كاالهای اولیه مواد نظیر) شده كارگیری

 خدمات ارائه و كاالها عرضه در (... و ای سردخانه مشاوره ای، و مهندسی بازاریابی، و

.نمی باشد معاؾ



كاالها و خدمات معاؾ از پرداخت مالیات -12ماده 

 (12) ماده (11) بند موضوع اشخاص استثنای به مالی منابع تأمین و اعتباری خدمات مشمولیت

(93/7/9 مورخ 260/93/77  شماره بخشنامه)افزوده ارزش بر مالیات قانون

 بانکی خدمات ارائه افزوده، ارزش بر مالیات قانون (12) ماده (11) بند مفاد وفق که این به نظر

 از مجاز الحسنه قرض صندوق های و اعتباری تعاونی های و مإسسات بانک ها، توسط اعتباری و

 به را اعتباری و بانکی خدمات ارائه قانون گذار و می باشد معاؾ عوارض و مالیات پرداخت

 تعاونی های و مإسسات بانک ها، سوی از صرفاا  آن ارائه و ندانسته معافیت مشمول عام صورت

 راستای در بنابراین است؛ نموده تلقی معافیت مشمول مجاز قرض الحسنه صندوق های و اعتباری

 دهنده ارائه اشخاص سایر»:می دارد مقرر رویه وحدت منظور به و مقررات صحیح اجرای

 باشند، مذکور بند در مصرح مصادیق و عناوین فاقد که مالی منابع تؤمین و اعتباری خدمات

«.بود خواهند عوارض و مالیات پرداخت مشمول



نکته

(90/10/13 مورخ 13655  شماره بخشنامه

 تاکنون قانون این 12 ماده موضوع معاؾ صرفاا  فعالیت با اقتصادی فعاالن

 و نام ثبت جهت تکلیفی و نشده اند فراخوان مالیاتی نظام این در نام ثبت جهت

 (ج) بند 2 جزء موضوع مإدیان جزء بنابراین.ندارند قانون این مقررات اجرای

 به 1389 سال مالیات اظهاری خود پذیرش عدم برای فوق الذکر دستورالعمل

.شد نخواهد محسوب افزوده ارزش بر مالیات نظام در نام ثبت عدم جهت



استرداد مالیات صادرات کاال و خدماتـ 13ماده 
استرداد كاالهای همراه مسافران تبعه خارجیتبصره ـ 

 مالیات مشمول رسمی، خروجی مبادی طریق از كشور از خارج به خدمت و كاال صادرات

 صادره خروجی برگه ارائه با آنها بابت شده پرداخت مالیاتهای و نمی باشدقانون این موضوع

.می گردد مسترد مثبته، مدارك و اسناد و (كاال مورد در) گمرك توسط

(كاالهای همراه مسافرین خارجی) - تبصره

مالیاتهای پرداختی بابت كاالهای همراه مسافران تبعه كشورهای خارجی كه از تاریخ خریاد آنهاا تاا 

تاریخ خاروج از كشاور بایش از دو مااه نگذشاته باشاد، از محال وصاولی های جااری درآماد مرباوط 

.هنگام خروج از كشور در مقابل ارائه اسناد و مدارك مثبته مشمول استرداد خواهد بود

ضااوابط اجرائاای ایاان ماااده توسااط سااازمان امااور مالیاااتی كشااور تهیااه و بااه تصااویب وزیاار امااور 

.اقتصادی و دارایی می رسد



استرداد مالیات صادرات کاال و خدماتـ 13ماده 

 مالیات اجرای چگونگی" كشور مالیاتی امور سازمان 26/05/1388 مورخ 54409 شماره بخشنامه

“اقتصادی ویژه و صنعتی ـ تجاری آزاد مناطق با رابطه در مربوطه عوارض و افزوده ارزش بر

 ویژه و صنعتی -تجاری آزاد مناطق در مقیم اقتصادی فعاالن و اشخاص فیمابین خدمات و کاال مبادالت .1

.باشد نمی شده یاد قانون موضوع عوارض و مالیات مشمول شده، یاد مناطق محدوده داخل در اقتصادی،

 خدمات و کاال واردات همچنین و کشور از خارج به مذکور مناطق از خدمات و ها کاال صادرات.2 

قانون موضوع عوارض و مالیات مشمول شده یاد مناطق به کشور از خارج

.باشد نمی 

 عوارض و مالیات پرداخت مشمول کشور گمرکی قلمرو به شده یاد مناطق از خدمات و کاال واردات .3 

.باشد می



استرداد مالیات صادرات کاال و خدماتـ 13ماده 

 ارزش بر مالیات اجرای چگونگی" كشور مالیاتی امور سازمان 94/05/10 مورخ 200/94/47 شماره بخشنامه

“اقتصادی ویژه و صنعتی ـ تجاری آزاد مناطق با رابطه در مربوطه عوارض و افزوده

  اینکه بر مبنی ،1388-05-26 مورخ 54409 شماره بخشنامه (1) بند اجرای نحوه خصوص در اینکه نظربه

 ویژه و صنعتی ـ تجاری آزاد مناطق در مقیم اقتصادی فعاالن و اشخاص فی مابین خدمات و کاالها مبادالت»

 بروز ابهاماتی «نمی باشد قانون این موضوع عوارض و مالیات مشمول شده یاد مناطق محدوده داخل در اقتصادی

:می دارد مقرر واحد رویه اتخاذ و ابهام رفع منظور به لذا نموده،

 مناطق محدوده در قانون این موضوع خدمت ارائه یا کاال عرضه به که مذکور مناطق مقیم اشخاص که آنجایی از

 خصوص در و نشده محسوب قانون این اجرای و نام ثبت مشمول مإدیان زمره در مایند،ن می مبادرت مزبور

 تجاری آزاد مناطق محدوده در خریداران از عوارض و مالیات وصول و مطالبه جمله از قانون، این مقررات اجرای

 در ، مزبور مناطق مقیم اقتصادی فعاالن بنابراین ، نگردیده بینی پیش آنان برای تکلیفی ، اقتصادی ویژه و صنعتی ـ

 خصوص در تکلیفی خریدار، اقامت محل از صرفنظر ، مناطق محدوده داخل در خدمت ارائه یا کاال عرضه مواقع

 .داشت نخواهند عوارض و مالیات وصول و مطالبه



 اجرای چگونگی" كشور مالیاتی امور سازمان 94/05/10 مورخ 200/94/47 شماره بخشنامه

 ویژه و صنعتی ـ تجاری آزاد مناطق با رابطه در مربوطه عوارض و افزوده ارزش بر مالیات

“اقتصادی

 حسب که اقتصادی ویژه و صنعتی -تجاری آزاد مناطق در شده پردازش و تولید کاالهای ضمناا 

 مشمول کشور گمرکی قلمرو به ورود صورت در می گردد، محسوب داخل تولید مربوط مقررات

.بود خواهد افزوده ارزش عوارض و مالیات

 فوق مناطق از کاال واردات با رابطه در ایران اسالمی جمهوری گمرک می گردد نشان خاطر

 از فارغ و شود وارد فروشنده یا خریدار توسط کاال اینکه از اعم کشور، قلمروگمرکی به الذکر

 بر مالیات قانون (20) ماده (1) تبصره اجرای در است مکلؾ ، ورودی حقوق شمول عدم یا شمول

 با را متعلقه افزوده ارزش عوارض و مالیات مذکور، قانون (15) ماده رعایت با و افزوده ارزش

.نماید وصول قانونی نرخ به توجه

استرداد مالیات صادرات کاال و خدماتـ 13ماده 



ـ مأخذ محاسبه مالیات14ماده 

 مواردی در .بود خواهد صورتحساب در مندرج خدمت یا كاال بهای مالیات، محاسبه مؤخذ
 مدارك و اسناد موجب به یا و شود خودداری آن ارائه از یا و نباشد موجود صورتحساب كه

 روز بهای مالیات محاسبه مؤخذ نیست، واقعی آنها در مندرج ارزش كه شود احراز مثبته
.می باشد مالیات تعلق روز تاریخ به خدمت یا كاال

:موارد زیر جزء ماخذ محاسبه مالیات نمی باشد -تبصره

الؾ ـ تخفیفات اعطائی؛

دهكه قبالا توساط عرضاه كنناده كااال یاا خادمت پرداخات شا ب ـ مالیات موضوع این قانون
ست؛ا

ج ـ سایر مالیات های ؼیر مستقیم و عوارضی كاه هنگاام عرضاه كااال یاا خادمت باه آن تعلاق 
.گرفته است



ـ مأخذ محاسبه مالیات14ماده 

 12/11/1388مورخ  28004بخش نامه شماره 

 قانون موضوع عوارض و مالیات احتساب از قبل مستقیم های مالیات قانون (104) ماده موضوع تكلیفی مالیات

كارفرما  عهده بر آن  كسر تكلیؾ و باشد می اعمال قابل افزوده ارزش بر مالیات

 كل اخذ» از افزوده ارزش عوارض و مالیات وصول و مطالبه تكلیؾ حالیكه در .باشد می (خدمات گیرندگان ) 

 صدر قانون (104) ماده موضوع تكلیفی مالیات (%5) درصد پنج كسر از قبل وضعیت صورت یا حساب صورت

.گردد پرداخت پیمانكار به باید كارفرما طرؾ از كه بود خواهد (خدمات دهندگان ارائه) پیمانكار عهده بر الذكر

 دریافتی سود بانكی، سپرده سود و جوایز ارزی، های دارایی تسعیر بیمه، از دریافتی خسارت از حاصل درآمد

 معاؾ عوارض و مالیات پرداخت از گذاری سرمایه از حاصل سود مشاركت، اوراق

 بندی، بسته بازاریابی، و توزیع ارزیابی، ای، مشاوره كارشناسی، خدمات ارائه از حاصل ازای مابه لیكن .باشد می

 و نمایشگاهی بار، اضافه كرایه به ؼرامت و خسارت بارگیری، و تخلیه ،(دوموراژ)كانتینر توقیؾ حق انبارداری،

 متعلقه عوارض و مالیات پرداخت مشمول صادره های دستورالعمل و قانونی ترتیبات رعایت با آسیابانی دستمزد

.بود خواهد



ـ  مأخذ مالیات در مورد واردات15ماده 

15 ماده

  كاال گمركی ارزش از است عبارت كاال، واردات مالیات محاسبه مؤخذ

 ورودی حقوق عالوه به (بیمه حق و نقل و حمل هزینه خرید، قیمت)

.گمركی اوراق در مندرج (بازرگانی سود و گمركی حقوق)

 ارزش معادل از عبارت خدمت، واردات مالیات محاسبه ماخذ -تبصره

.مزبور خدمت واردات ازاء به ما به مربوط ریالی



16ماده 

می باشد%( 1.5)، یك و نیم درصد افزودهنرخ مالیات بر ارزش 

.می باشد (%1.5) درصد نیم و یك افزوده، ارزش بر مالیات نرخ

 تعیین زیر شرح به خاص كاالهای افزوده ارزش بر مالیات نرخ-تبصره

:می گردد

(%12) درصد دوازده دخانی، محصوالت و سیگار انواع ـ 1

(%20) درصد بیست هواپیما، سوخت و بنزین انواع ـ 2

 ،اسالمی جمهوری توسعه پنجم ساله پنج قانون (117) ماده (2) تبصره مطابق

 زیر جدول شرح به عمومی خدمات و كاالها برای عوارض و مالیات نرخ

 :است گردیده تعیین



جمعنرخ عوارضنرخ مالیاتسال

تا 1387نیمه دوم

1389پایان
1/51/53

13902/21/84

13912/92/15

13923/62/46

13935/32/78

1394639

1395639

1396639

ـ نرخ مالیات بر ارزش افزوده16ماده 



ـ ترتیب تهاتر مالیات های دریافتی و پرداختی 17ماده 

17 ماده

 استناد به خود اقتصادی فعالیتهای برای خدمت یا كاال خرید موقع در مإدیان كه مالیاتهایی

 مالیاتهای از مورد حسب نموده اند، پرداخت قانون این موضوع صادره صورتحسابهای

 خطوط تجهیزات و آالت ماشین .می گردد مسترد آنها به یا و كسر آنها توسط شده وصول

.می گردد محسوب مإدی اقتصادی فعالیتهای برای استفاده مورد كاالی جمله از نیز تولید

 اضافه مالیاتی دوره هر در ماده این حكم مشمول مإدیان كه صورتی در -1 تبصره

 مإدیان بعد دوره های مالیات حساب به شده پرداخت اضافه مالیات باشند، داشته پرداختی

 محل از شده پرداخت مالیات اضافه مإدیان، تقاضای صورت در و شد خواهد منظور

.شد خواهد مسترد مربوط، درآمد جاری وصولی های



ـ ترتیب تهاتر مالیات های دریافتی و پرداختی 17ماده 

قانون این موضوع مالیات از معاؾ خدمت یا كاال عرضه به مإدیان كه صورتی در -2 تبصره

 شده پرداخت مالیاتهای نباشند، مالیات مشمول قانون این مقررات طبق یا و باشند داشته اشتؽال

.نمی باشد استرداد قابل مرحله این تا خدمت یا كاال خرید بابت

 از معاؾ و مالیات مشمول خدمات یا كاالها توأم عرضه به مإدیان كه صورتی در   -3 تبصره

 مشمول خدمات یا كاالها به مربوط شده پرداخت مالیاتهای صرفاا  باشند، داشته اشتؽال مالیات

.شد خواهد منظور مإدی مالیاتی حساب در مالیات

 موضوع خاص كاالهای بابت مإدیان پرداختی عوارض و افزوده ارزش بر مالیات -4 تبصره

 واردات، مراحل در  صرفاا  قانون، این (38) ماده (د) و (ج) ،(ب) بندهای و (16) ماده تبصره

 كسر قابل آن، كنندگان توزیع و تولیدكنندگان واردكنندگان، توسط كاالها آن مجدد توزیع و تولید

.بود خواهد آنها به استرداد قابل یا و شده وصول مالیاتهای از



ـ ترتیب تهاتر مالیات های دریافتی و پرداختی 17ماده 

 این مقررات طبق كه مإدیان پرداختی افزوده ارزش مالیاتهای از قسمت آن -5 تبصره

 قابل هزینه های جزء نیست، استرداد قابل یا شده وصول مالیاتهای از كسر قابل قانون

.می شود محسوب مستقیم مالیاتهای قانون موضوع قبول

 كه صورتی در قانون، این موضوع مالیات بابت مإدیان از دریافتی اضافه مبالػ -6 تبصره

 دو میزان به خسارتی مشمول نشود، مسترد مإدی درخواست تاریخ از ماه سه ظرؾ

.بود خواهد تاخیر مدت و استرداد مورد مبلػ به نسبت ماه در (%2) درصد

 برای دهیاریها و شهرداریها توسط خدمات و كاالها خرید موقع در كه مالیاتهایی -7 تبصره

 و تهاتر قابل قانون، این مقررات طبق می گردد، پرداخت قانونی خدمات و وظایؾ انجام

.بود خواهد استرداد یا



ـ ترتیب تهاتر مالیات های دریافتی و پرداختی 17ماده 

افزوده ارزش بر مالیات معاونت 1388/11/12 مورخ 28004 شماره بخش نامه

 و مالیات از معاؾ و مشمول خدمات یا كاالها توآم عرضه به كه قانون اجرای مشمول مالیاتی مإدیان .4

 را خدمت خرید و كاال تحصیل بابت پرداختی عوارض و مالیات مكلفند دارند، اشتؽال قانون عوارض

 مالیات باقیمانده از بخش آن به نسبت و نمایند تخصیص تفكیك به معاؾ و مشمول خدمات و كاالها برای

 بر تسهیم طریق از باشد، نمی میسر آن تخصیص امكان كه مشترك پرداختی افزوده ارزش عوارض و

 ) نمایند اقدام (باشد منطقی و معقول مبنای كه مادامی ) خدمات درآمد یا كاال فروش میزان مبنای

 ؼیر و معاؾ كاالی فروش یا درآمد كل با رابطه در مالی سال یك در تسهیم نتیجه اینكه بر مشروط

.(باشد شده رعایت معاؾ

 ارزش عوارض و مالیات قانون، (17) ماده (5) و (3) ،(2) های تبصره به توجه با شود می متذكر

 قابل های هزینه عنوان به و باشد نمی استرداد قابل معاؾ خدمات و كاالها به مربوط پرداختی افزوده

.شود می محسوب مستقیم های مالیات قانون موضوع قبول

 مالیات حساب در مشمول خدمات یا كاالها به مربوط پرداختی عوارض و مالیات “صرفا است ذكر شایان

.بود خواهد متعلقه عوارض و مالیات از كسر قابل و گردد می منظور مإدی



ـ ترتیب تهاتر مالیات های دریافتی و پرداختی 17ماده 

افزوده ارزش بر مالیات معاونت 1388/11/12 مورخ 28004 شماره بخش نامه

 ال خدمات و كاال فروش بهای مطالبات از بخشی گردد، احراز مثبته مدارك و اسناد موجب به چنانچه .6

 تحقق مالیاتی دوره در شده سوخت مطالبات از بخش آن عوارض و مالیات.باشد (شده سوخت) وصول

.بود خواهد كسر قابل مزبور دوره عوارض و مالیات از و تعدیل قابل موضوع،

 در )آب،برق،گاز،تلفن بابت قانون مشمول مودیان» توسط پرداختی افزوده ارزش عوارض و مالیات .7

 به خود اقتصادی های فعالیت برای (شده یاد خدمات دهندگان ارائه صادره حسابهای صورت قالب

 خواهد آنها توسط شده ارائه خدنات و ماال متعلقه عوارض و مالیات از كسر قابل مالیاتی اعتبار عنوان

.بود

 هواپیما سوخت و بنزین دخانی، محصوالت و سیگار بابت پرداختی افزوده ارزش عوارض و مالیات .8

 بابت پرداختی افزوده ارزش عوارض و (38) ماده (ج) و (ب) بندهای و(16) ماده تبصره موضوع

 توزیع و تولید واردات، مراحل در “صرفا(38) ماده (د) بند موضوع كوره نفت و گاز نفت سفید، نفت

 محسوب مالیاتی اعتبار عنوان به آن كنندگان توزیع و كنندگان تولید كنندگان، وارد توسط كاالها آن مجدد

 جزء مذكور موارد بابت مإدیان قبیل این پرداختی افزوده ارزش عوارض و مالیات كل از كسر قابل و

.شود می محسوب مستقیم های مالیات قانون قبول قابل های هزینه



ـ ترتیب تهاتر مالیات های دریافتی و پرداختی 17ماده 

1395/7/12 مورخ 260/95/43 شماره بخش نامه

 افزوده، ارزش بر مالیات نظام در آنان مشمولیت مستلزم مإدیان مالیاتی اعتبار پذیرش

 اصالت احراز و نام ثبت گواهینامه داشتن افزوده، ارزش بر مالیات سامانه در نام-ثبت

 و مالیات و خدمات و کاالها بهای پرداخت اسناد صورتحساب، کنترل طریق از معامله

 و انبار رسید حمل، اسناد کنترل فروشنده، شناسایی تؤییدیه، اخذ افزوده، ارزش عوارض

 مراحل طی و تشریفات تابع که مإدی کار روش گرفتن نظر در با) مورد حسب ...

 نام درج عدم و نام ثبت گواهینامه داشتن صرؾ و بود خواهد (.می باشد خود خاص

 انجام زمان در «مالیاتی اعتبار فاقد شده-نام-ثبت مإدیان» فهرست در (فروشنده)مإدی

.بود نخواهد مالیاتی اعتبار پذیرش و معامله اصالت احراز برای کافی شرط معامله،



ثبت نام مودیان -18ماده 

 می نماید اعالم و تعیین كشور مالیاتی امور سازمان كه ترتیبی به مكلفند  مإدیان

 مربوطه فرمهای تكمیل و مذكور سازمان درخواستی اطالعات ارائه به نسبت

.نمایند نام ثبت و اقدام



ثبت نام مودیان -18ماده 

 افزوده ارزش بر مالیات نظام در نام ثبت گواهینامه

 ارزش عوارض و مالیات بدهی فاقد مإدیان جهت مالیاتی امور كل ادارات

 بدهی، دارای مإدیان جهت و یكسال اعتبار مدت با نام ثبت گواهی افزوده

 های فراخوان شرایط گرفتن نظر در با ماه اعتبارشش مدت با نام ثبت گواهی

.نمایند صادر هفتم تا اول مراحل



وصول مالیات توسط مؤدیان -20ماده 

.نمایند وصول معامله دیگر طرؾ از و محاسبه مالیات، تعلق تاریخ در را قانون این موضوع مالیات مكلفند، مإدیان

 كاال واردكنندگان از ترخیص از قبل را قانون این موضوع مالیات است مكلؾ ایران اسالمی جمهوری گمرك ـ -1 تبصره

 حقوقی و حقیقی اشخاص به مربوط اطالعات و نماید درج مورد حسب مربوط فرمهای یا و گمركی پروانه های در و وصول

 همزمان دسترسی امكان و نموده ارائه كشور مالیاتی امور سازمان به ماهانه صورت به حداكثر را قانون این مقررات مشمول

.آورد فراهم را ذی ربط اطالعاتی پایگاههای به كشور مالیاتی امور سازمان

 داری خزانه نزد مخصوصی حساب به بعد ماه پانزدهم تا را ماه هر وصولی مالیات است مكلؾ ایران اسالمی جمهوری گمرك

.نماید واریز می گردد،  اعالم كشور مالیاتی امور سازمان توسط منظور این به كه كشور كل

.نمایند پرداخت و محاسبه را كشور از خارج از شده خریداری خدمات به متعلق مالیات مكلفند خدمات كنندگان وارد  -2 تبصره

 افزوده، ارزش بر مالیات قانون سواالت پاسخ افزوده، ارزش بر مالیات معاونت 1388/11/12 مورخ 28004 شماره بخش نامه

.9 بند

 بر مالیات نظام اجرایی فرایندهای تسهیل افزوده، ارزش بر مالیات معاونت 1389/8/15 مورخ 14168 شماره دستورالعمل

.2 بند افزوده، ارزش



وصول مالیات توسط مؤدیان -20ماده 

افزوده ارزش بر مالیات معاونت 12/11/1388 مورخ 28004 شماره بخش نامه

 نوع از صرفنظر مكلفند حقوقی، یا حقیقی اشخاص از اعم خدمات و كاال خریداران .9

 كه مادامی تعاونی و خصوصی دولتی، ، صنفی ؼیر یا صنفی صورت به ها آن فعالیت

 نسبت نمایند، می تحصیل قانون اجرای مشمول مإدیان از را معاؾ ؼیر خدمات و  كاالها

.نمایند اقدام موضوعه مقررات وفق متعلقه عوارض و مالیات پرداخت به



نحوه و مهلت تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات -21ماده

 توسط كه دستورالعملی و نمونه طبق را مالیاتی دوره هر اظهارنامه مكلفند، مالیاتی مإدیان

 تاریخ از روز پانزده ظرؾ حداكثر می  شود، اعالم و تعیین كشور مالیاتی امور سازمان

 كسر از پس را دوره به متعلق مالیات و تسلیم مقرر ترتیب به دوره، هر انقضاء

 مهلت در می باشد، كسر قابل و كرده اند پرداخت قانون این مقررات طبق كه مالیاتهایی

 كل داری خزانه) دارایی و اقتصادی امور وزارت توسط كه حسابی به مذكور مقرر

  .نمایند واریز می گردد، اعالم كشور مالیاتی امور سازمان توسط و تعیین (كشور

 تكلیؾ باشد، مالیاتی دوره یك مدت از تر كم مإدی شؽلی فعالیت مدت چنانچه -1 تبصره

.می باشد جاری نیز شده یاد مدت به نسبت ماده این در مقرر

 تسلیم دارند، فعالیت یا شؽل محل یك از بیش كه حقوقی و حقیقی اشخاص-2 تبصره

.است الزامی جداگانه طور به فعالیت یا شؽل محل هر برای مالیات پرداخت و اظهارنامه



(1ادامه )نحوه و مهلت تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات  -21ماده

 آنها فعالیت نوع كه بازرگانی و خدماتی تولیدی، واحدهای و كارگاهها مورد در -3 تبصره

 اظهارنامه تسلیم نماید، اقتضا را دیگر محل چند یا یك در شعبه یا فروشگاه دفتر، ایجاد

.می گردد اعالم كشور مالیاتی امور سازمان توسط كه است دستورالعملی مطابق واحد

 تسلیم لحاظ از آنان سكونت محل ندارند، خود شؽل برای ثابت محل كه مإدیانی -4 تبصره

.بود خواهد اعتبار مناط مالیاتی امور سایر و اظهارنامه



تخلفات و جرائم عدم انجام تكالیؾ قانونی -22ماده 

 عالوه قانون، این مقررات از تخلؾ صورت در یا و قانون این در مقرر تكالیؾ ندادن انجام صورت در مالیاتی مإدیان

:بود خواهند زیر شرح به ای جریمه مشمول تؤخیر، جریمه و متعلق مالیات پرداخت بر

تاریخ تا متعلق مالیات (%75) درصد پنج و هفتاد معادل مقرر مهلت در مودیان نام ثبت عدم .1

مورد؛ حسب شناسایی یا نام ثبت    

متعلق؛ مالیات برابر یك معادل حساب صورت صدور عدم .2

متعلق؛  مالیات التفاوت به ما برابر یك معادل حساب صورت در قیمت صحیح درج عدم .3

درصد پنج و بیست معادل شده اعالم نمونه طبق حساب صورت اطالعات تكمیل و درج عدم .4

متعلق؛ مالیات (25%)  

درصد پنجاه معادل مورد، حسب بعد به شناسایی یا نام ثبت تاریخ از اظهارنامه تسلیم عدم .5

متعلق؛ مالیات (50%)   

مالیات (%25) درصد پنج و بیست معادل مورد حسب مدارك و اسناد یا دفاتر ارائه عدم .6

.متعلق   



جرائم تاخیر -23ماده 

 تعلق موجب مقرر، مواعد در قانون این موضوع مالیاتهای پرداخت در تؤخیر

 و نشده پرداخت مالیات به نسبت ماه، در (%2) درصد دو میزان به جریمه ای

.بود خواهد تؤخیر مدت



تخلفات و جرایم مالیات بر ارزش افزوده 23و  22ماده 

 بر مالیات قانون (23) و (22) مواد موضوع مالیاتی جرائم محاسبه چگونگی خصوص در سإاالتی طرح به نظر

:دارد می مقرر واحد رویه اتخاذ منظور به افزوده ارزش

 عوارض و مالیات مزبور، ماده گانه شش بندهای موارد در قانون (22) ماده موضوع جرائم محاسبه مآخذ1.

 تحصیل برای پرداختی عوارض و مالیات كسر از قبل دوره، طی خدمات ارائه یا كاالها عرضه به متعلق

.بود خواهد دوره همان در خدمات یا كاالها

 و مالیات كسر از پس دوره به نتعلق عوارض و مالیات قانون، (23) ماده موضوع تاخیر جرائم محاسبه مآخذ2.

 به نسبت ماه، در (%2) درصد دو میزان به كه باشد، می (مالیاتی اعتبار )كسر قابل و پرداختی عوارض

 از كمتر تاخیر مدت كه صورتی در.گردد می مطالبه و محاسبه تاخید مدت و نشده پرداخت عوارض و مالیات

.است مطالبه و محاسبه قابل جریمه نیز ماه یك از كمتر تاخیر مدت میزان به باشد، ماه یك

 تسلیم عدم جریمه مطالبه گردد، قانون (22) ماده (1) بند موضوع نام ثبت عدم جریمه مشمول مإدی چنانچه3.

 اظهارنامه تسلیم عدم جریمه مطابله و باشد می منتفی مورد حسب شناسایی یا نام ثبت تاریخ تا اظهارنامه

  و (1) بندهای جرایم توام مطالبه این بنابر دارد، موضوعیت مورد حسب شناسایی یا نام ثبت تاریخ از "صرفا

.داشت نخواهد موضوعیت معین زمانی محدوده یك در مذكور ماده (5)



تخلفات و جرایم مالیات بر ارزش افزوده 23و  22ماده 

 و مالیات برابر یك معادل قانون، (22) ماده (2) بند موضوع حساب صورت صدور عدم صورت در -4

 مورد در (4) و (3) بندهای جرایم مطالبه بنابراین.گردد می مطالبه و محاسبه جریمه متعلق، عوارض

   .داشت نخواهد موضوعیت حساب صورت همان

 مإدی كه مالیاتی دوره اولین اظهارنامه تسلیم مهلت انقضای پایان مإدیان، نام ثبت برای مقرر مهلت -5 

 مزبور، مهلت در مإدیان نام ثبت عدم صورت در .باشد می شد، خواهد قانون اجرای و نام ثبت مشمول

 مورد حسب شناسایی یا نام ثبت تاریخ تا قانون اجرای شمول دوره اولین تاریخ از نام ثبت عدم جریمه

.بود خواهد مطالبه و محاسبه قابل

 اطالعاتی اقالم جزء كه متعلق عوارض و مالیات صادره صورتحسابهای در مإدی كه صورتی در -6 

 نیز صورت این در ننماید، درج را است، كشور مالیاتی امور سازمان اعالمی نمونه طبق صورتحساب

  ماده (4) بند موضوع متعلق عوارض و مالیات (%25) صد در پنج و بیست معادل ای جریمه مشمول

.بود خواهد قانون (22)



تخلفات و جرایم مالیات بر ارزش افزوده 23و  22ماده 

 اعم) نشده پرداخت عوارض و مالیات مورد در قانون (23) ماده موضوع تؤخیر جریمه احتساب مبدأ -7

 سرر و مالیاتی اظهارنامه تسلیم مهلت انقضای تاریخ مالیاتی، دوره هر (شده مطالبه یا مإدی ابرازی از

.بود خواهد مزبور دوره عوارض و مالیات پرداخت سید

  تبصره موضوع مإدیان از دریافتی اضافه مبالػ پرداخت در تؤخیر (جریمه) خسارت (%2) درصد دو -9 

 استرداد اجرایی ضوابط مطابق مإدی درخواست تاریخ از ماه سه مهلت ظرؾ چنانچه ،(17) ماده (6)

 مهلت انقضای تاریخ از) تؤخیر مدت به نسبت و شده احراز دریافتی اضافه مبلػ مؤخذ به نگردد مسترد

 مدت كه صورتی در .گردد می پرداخت و محاسبه (دریافتی اضافه مبالػ استرداد تاریخ لؽایت مذكور

 و محاسبه قابل (جریمه) خسارت نیز ماه یك از كمتر تؤخیر مدت میزان به باشد، ماه یك از كمتر تؤخیر

.باشد می پرداخت



تخلفات و جرایم مالیات بر ارزش افزوده 23و  22ماده 

 عدم جریمه و متعلق مالیات (%25) معادل دفاتر ارائه عدم جریمه ،(22) ماده (6) بند استناد به -10

 از مإدیان كه صورتی در بنابراین.بود خواهد متعلق مالیات (%25) معادل نیز مدارك و اسناد ارائه

 مالیات (%50) معادل "جمعا جریمه پرداخت مشمول نمایند، خودداری مدارك و اسناد و دفاتر ارائه

 كه صورتی در و بوده آن صدور عدم حكم در حساب، صورت ارائه عدم است بدیهی.می باشند متعلق

 مامورین درخواستی مدارك و اسناد دیگر و دفاتر لیكن خودداری، حساب صورت ارائه از مإدیان

 وصول حالت این در و داشته كفایت (22) ماده (2) بند موضوع جریمه وصول نمایند ارائه را مالیاتی

.داشت نخواهد موضوعیت (6) بند جریمه









الزام به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک و رسیدگی از طریق علی  -26ماده 

الرأس

 اظهارنامه به رسیدگی جهت كشور مالیاتی امور سازمان ذی ربط مؤموران كه مواردی در

 درخواست را آنان مدارك و اسناد و دفاتر و مراجعه مإدیان به معامالت میزان بررسی یا

 مورد حسب درخواستی مدارك و اسناد و دفاتر ارائه به مكلؾ خریداران و مإدیان نمایند،

 مشمول متخلؾ نیاز، مورد مدارك و اسناد و دفاتر ارائه عدم صورت در و می باشند

 موجب به متعلق مالیات و گردیده محسوب قانون این (22) درماده مقرر جریمه

 تشخیص علی الرأس صورت به می كند تعیین كشور مالیاتی امور سازمان كه دستورالعملی

.شد خواهد وصول و مطالبه و داده



الزام به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک و رسیدگی از طریق علی  -26ماده 

الرأس

 می صورت الرأس علی طریق از افزوده ارزش عوارض و مالیات تشخیص که مواردی -الؾ

  :گیرد

 به رسیدگی دستورالعمل در مقرر مواعد در درخواستی مدارک و اسناد و دفاتر ارائه عدم -1

 به افزوده ارزش عوارض و مالیات تشخیص موجب افزوده ارزش بر مالیات مإدیان عملکرد

 .شد خواهد الرأس علی روش

 نانویس، و سفید دفاتر جمله از) مإدی سوی از شده ارائه مدارک و اسناد و دفاتر طبق چنانچه -2

 ارزش عوارض و مالیات مشمول مؤخذ تعیین امکان (ؼیره و استناد ؼیرقابل مدارک و اسناد

 کننده رسیدگی گروه مسئول یا مالیاتی مؤمور توسط بایست می مراتب باشد نداشته وجود افزوده

 صورت در و اعالم (پیوست فرم طبق) ذیربط مالیاتی گروه رئیس به کافی دالیل ذکر با و کتباا 

 احاله مربوط مالیاتی امور رئیس به اظهارنظر جهت مراتب نامبرده توسط مذکور دالیل پذیرش

 عوارض و مالیات و افزوده ارزش عوارض و مالیات مشمول مؤخذ تعیین تؤئید، صورت در و

  .بود خواهد پذیر امکان دستورالعمل این مفاد اساس بر متعلق



الزام به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک و رسیدگی از طریق علی  -26ماده 

الرأس

  :گیرد نمی صورت الرأس علی طریق از افزوده ارزش عوارض و مالیات تشخیص که مواردی -ب

 به رسیدگی دستورالعمل در مقرر مواعد در مورد حسب درخواستی مدارک و اسناد یا دفاتر ارائه -1

 افزوده؛ ارزش بر مالیات مإدیان عملکرد

 علی تشخیص موجب م،.م.ق 97 ماده 3 بند مقررات اجرای در (دفاتر رد) دفاتر قبول عدم صرؾ -2

 (2) بند براساس بایست می مقررات و قانون با مؽایر موارد مشاهده صورت در و بود نخواهد الرأس

 گردد؛ اقدام دستورالعمل این (الؾ) قسمت

  مقرر؛ موعد از خارج در نام ثبت یا و نام ثبت عدم -3

  .قانونی مقرر موعد از خارج تسلیم یا و اظهارنامه تسلیم عدم -4

  :باشد می زیر شرح به مالیاتی قرائن و مؤخذ -ج

  خدمات؛ ارائه و کاالها (فروش) عرضه -1

  خدمات؛ و کاال (واردات) خارجی و داخلی خرید -2

  خدمات؛ ارائه و کاال تولید میزان -3

  .عوامل سایر -4



دستورالعمل  رسیدگی

 مؤموران مإدی، سوی از مثبته مدارک و اسناد و دفاتر هرگونه ارائه عدم صورت در 

 یا و درآمد قراردادن نظر ملحوظ عنداللزوم و امر واقعیت اساس بر بایست-می مالیاتی

 رعایت با مستقیم مالیات های عملکرد ؼیرمعاؾ و معاؾ از اعم شده-قطعی فروش

 ارزش بر مالیات قانون (52) ماده به مربوط احکام و (12) ماده موضوع معافیت های

 واقعی عوارض و مالیات مشمول مؤخذ تشخیص به نسبت مالیاتی، قرینه عنوان به افزوده

.نمایند اقدام مإدیان



 معامله انجام احراز عدم موارد در افزوده ارزش بر مالیات مقررات اعمال نحوه

  مورخ 200/95/83 شماره بخشنامه) پیش فاکتور یا و فاکتور صدور از پس

1395/10/11)

 خدمت ارائه و کاال عرضه افزوده ارزش بر مالیات قانون 5 و 4 مواد طبق که آنجایی

 و فاکتور صدور از پس چنانچه فلذا .می باشد افزوده ارزش عوارض و مالیات تعلق مبنای

 از آمده عمل به بررسی مطابق (بانکی تسهیالت اخذ موارد در جمله از ) فاکتور پیش یا

 انجام تحقق عدم مورد، حسب مثبته مدارک و اسناد سایر یا و معامله طرفین دفاتر

 مطالبه صورت این در گردد احراز آن برگشت یا (خدمت ارائه با کاال عرضه)معامله

 مورد خدمات و کاال خصوص در خریدار و فروشنده از افزوده ارزش عوارض و مالیات

.بود نخواهد پذیرش قابل نیز مالیاتی اعتبار آن به تبع و ندارد موضوعیت نظر



رسمی حسابداران توسط حسابرسی گزارش تنظیم -27 ماده

 افزوده ارزش بر مالیات حسابرسی گزارشهای تنظیم می توانند قانون این موضوع مإدیان

 عضو حسابرسی مإسسات یا ایران اسالمی جمهوری حسابرسی سازمان به را خود

 درخواست قبول صورت در مذكور اشخاص .نمایند ارجاع رسمی حسابداران جامعه

 و زیر شرایط رعایت با را افزوده ارزش بر مالیات حسابرسی گزارش مكلفند مإدی،

 و نموده تنظیم می كند، تعیین كشور مالیاتی امور سازمان كه دستورالعملی و نمونه طبق

.دهند قرار مإدی اختیار در مربوط، مالیاتی امور اداره به تسلیم جهت

مالیات حسابرسی امر برای حسابداری مدارك و اسناد كفایت به نسبت نظر اظهار ـ الؾ

 حسابداری؛ استانداردهای و مقررات و قوانین مفاد طبق افزوده ارزش بر        

قانون این مفاد اساس بر مالیاتی دوره هر متعلق مالیات و مالیات مشمول ماخذ تعیین ـ ب

.مربوط مقررات و       



مودی با اختالؾ رفع نحوه و مؤدی اعتراض مهلت -29 ماده

 ابالغ مإدی به پرداختی اضافه مالیات استرداد برگه یا مالیات مطالبه اوراق كه مواردی در
 یاد اوراق ابالغ از پس روز بیست ظرؾ می تواند باشد، معترض مإدی كه صورتی در می شود،

 در و نماید تسلیم اختالؾ رفع برای مربوط مالیاتی امور اداره به را خود كتبی اعتراض شده
 مهلت در مإدی چنانچه .می گردد مختومه پرونده ذی ربط، مسئوالن با اختالفات رفع صورت
 مالیات استرداد برگه یا و مالیات مطالبه اوراق در مندرج مبالػ ننماید، اعتراض كتباا  مذكور
 حسب باشد، شده قانونی ابالغ ماده این موضوع اوراق كه مواردی استثناء به پرداختی اضافه
.می گردد محسوب قطعی مورد

 مالیاتی امور اداره به كتباا  را خود اعتراض ماده این در مقرر مهلت ظرؾ مإدی كه صورتی در
 ابالغ مذكور اوراق كه مواردی در همچنین و باشد نشده اختالؾ رفع ولی نماید، تسلیم مربوط
 انقضاء تاریخ یا اعتراض دریافت تاریخ از روز بیست ظرؾ امر پرونده باشد، شده قانونی
 موضوع مالیاتی اختالؾ حل هیؤت به رسیدگی جهت قانونی ابالغ موارد در اعتراض مهلت
.می  شود احاله مستقیم مالیاتهای قانون



مودی با اختالؾ رفع نحوه و مؤدی اعتراض مهلت -29 ماده

  كه مادامی می گردد، ابالغ مودی به عوارض و مالیات استرداد یا مطالبه اوراق كه مواردی در .1

 را مذكور اوراق به نسبت خود كتبی اعتراض ابالغ، تاریخ از روز بیست ظرؾ مالیاتی مإدیان

 انجام با است مكلؾ ذیربط (مالیاتی امور رئیس) مسوول نمایند، تسلیم مالیاتی امور اداره به

 اعتراض دریافت تاریخ از روز بیست ظرؾ رسیدگی قرار صدور الزوم عند و مجدد رسیدگی

 (اختالؾ رفع عدم یا اختالؾ رفع) صورت هر در .نمایند اقدام مإدی با اختالؾ رفع به نسبت

 منعكس مربوطه اوراق در مستدل طور به را خود نظر اظهار است، موظؾ مربوط مسوول

.نماید

 اعتراض مربوط مالیاتی امور اداره به مالیاتی مإدی و شده قانونی ابالغ مزبور اوراق چنانچه

 ظرؾ پرونده باشد، نشده اختالؾ رفع مإدی با كه مواردی در همچنین و باشد ننموده تسلیم

 موارد در اعتراض مهلت انقضاء تاریخ یا مإدی اعتراض دریافت تاریخ از روز بیست مهلت

.می گردد احاله مالیاتی اختالؾ حل هیئت به مورد حسب قانونی ابالغ



تقسیط

 و گردیده وضع مصرؾ بر مالیات پایه بر افزوده ارزش بر مالیات اینکه به عنایت با

 و کاالها خریداران از را افزوده ارزش عوارض و مالیات هستند مکلؾ مالیاتی مإدیان

 پس افزوده ارزش بر مالیات قانون «21»ماده در مقرر حکم برابر و وصول نقداا  خدمات

 باشد می کسر قابل و اند کرده پرداخت قانون این مقررات طبق که هایی مالیات کسر از

 واریز کشور مالیاتی امور سازمان شده تعیین های حساب به اظهارنامه تسلیم همراه به

 از افزوده ارزش عوارض و مالیات نقدی وصول دریافت مبانی  به توجه با لذا نمایند؛

 ابرازی عوارض و مالیات مکلفند نیز قانون اجرای مشمول مإدیان است بدیهی خریداران

 می مقرر خصوص این در واحد رویه اتخاذ منظور به هذا علی .نمایند پرداخت نقداا  را

:دارد



تقسیط

 ارزش عوارض و مالیات)بدهی مانده که مإدیانی اظهارنامه ابرازی عوارض و مالیات -1

 وصول نقداا  بایستی می و نبوده تقسیط قابل باشد کمتر و لایر 50،000،000 مبلػ آنان (افزوده

.شود

 ارزش عوارض و مالیات)بدهی مانده که مإدیانی اظهارنامه ابرازی عوارض و مالیات -2

 صورتیکه در نقدی وصول بر تؤکید ضمن باشد لایر 50،000،000 از بیش آنان (افزوده

 عدم موضوع و نباشند یکجا صورت به ابرازی عوارض و مالیات پرداخت به قادر مإدیان

 احراز ذیربط مالیاتی امور کل اداره توسط ابرازی عواض و مالیات پرداخت در مإدی توانایی

 حداقل دریافت با مإدی درخواست با بود خواهد مجاز مالیاتی امور کل اداره گردد، تؤیید و

 مدت ظرؾ حداکثر عوارض و مالیات تقسیط به نسبت ابرازی عوارض و مالیات مبلػ از 50%

 اینکه بر مشروط نماید موافقت دوره هر اظهارنامه تسلیم سررسید انقضای تاریخ از ماه سه

.نباشد کمتر لایر 50،000،000 مبلػ از پرداختی نقدی مبلػ میزان



تقسیط

 دارای که مإدیانی خصوص در93/4/9 مورخ 260/93/511 شماره دستورالعمل پیرو

 مشابه موارد سایر و اجرایی های دستگاه پیمانکاران همانند هستند استثنایی کامالا  شرایط

 دریافت اجرایی های دستگاه از مابین فی معامالت عادی روال در را خود مطالبات که

 دستگاه پرداخت عدم مدارک بـه مسـتند ترجیحاا  و اقتضائات و شرایط حسب اند، ننموده

 تفویض حسب تا دارد وجود امکان این کل اداره گیری تصمیم و نظر بنابر مذکور های

.گردد اقدام قبلی جرائم بخشودگی و تقسیط اختیار

 از بخشی اهمیت اصل رعایت با بود خواهند مجاز مالیاتی امور محترم کل مدیران ضمناا 

 مالیاتی امور محترم رإسای و معاونین به را شده یاد دستورالعمل موضوع اختیارات

.نمایند تفویض نیز مربوط



 سال از پس سال 10 مدت به مدارك و اسناد نگهداری به تكلیؾ -34 ماده

مربوط مالی

 فرمهای سایر و صورتحسابها دفاتر، از مكلفند قانون این موضوع مالیات مشمول مإدیان

 امور سازمان كه حساب نگهداری روشهای و وسایل سایر یا و صندوق ماشینهای مربوط،

 سال از بعد سال ده مدت به باید مذكور مدارك .نمایند استفاده می كند، تعیین كشور مالیاتی

 ارائه آنان به مالیاتی مؤموران مراجعه صورت در و نگهداری مإدیان توسط مربوط مالی

.شود



آشنائی با چگونگی محاسبه و پرداخت 

مالیات بر ارزش افزوده برای فعاالن اقتصادی



افزوده ارزش بر مالیات محاسبه

17 ماده

 فعالیتهای برای خدمت یا كاال خرید موقع در مإدیان كه مالیاتهایی

 قانون این موضوع صادره صورتحسابهای استناد به خود اقتصادی

 كسر آنها توسط شده وصول مالیاتهای از مورد حسب نموده اند، پرداخت

 نیز تولید خطوط تجهیزات و آالت ماشین .می گردد مسترد آنها به یا و

 محسوب مإدی اقتصادی فعالیتهای برای استفاده مورد كاالی جمله از

.می گردد



نحوه محاسبه عملیاتی مالیات بر ارزش افزوده

 روش بر تکیه با و حسابداری استانداردهای براساس ایران در افزوده ارزش بر مالیات

: می گردد ارائه صورتحساب

 ارزش بر مالیات نرخ حاصلضرب ، محصول بهای بر عالوه فروشنده  :فروش هنگام در

.میکند اخذ خریدار از را شده فروخته کاالی بهای در افزوده

 بر مالیات نرخ حاصلضرب شده، خریداری كاالی بهای بر عالوه خریدار  :خرید هنگام در

(مالیاتی اعتبار) .میپردازد فروشنده به را كاال آن بهای در  افزوده ارزش

 زمان در پرداختی افزوده ارزش بر مالیات التفاوت به ما مإدی :مالیاتی دوره هر پایان در

 سازمان به یکبار ماه سه ای دوره صورت به را فروش زمان در شده اخذ مالیات با خرید

.میپردازد مالیاتی امور



خرید كاالها و خدمات

اولیه و واسطه ای

فروش كاال یا 

ارائه خدمت

خالصه اظهارنامه

= جمع مالیات فروش اخذ شده 

450،000

= جمع مالیات خرید  قابل پذیرش

300،000

 =خالص قابل پرداخت 

150،000

فعال اقتصادی 

مشمول 

ثبت نام و اجرا

لایر10،000،000

= VAT لایر 300،000 = VAT لایر 450،000

لایر 15،000،000

ای دوره تسویه و وصول محاسبه، چگونگی



شرکت خارجی خودرو ساز 

از طریق گمرک ) VAT 

(وصول می شود

شرکت  قطعه ساز

شرکت 

مونتاژ کننده خودرو

مصرؾ کنندگان

خالصه اظهارنامه

= جمع مالیات فروش اخذ شده 

450،000

= جمع مالیات خرید  قابل پذیرش

105،000

 =خالص قابل پرداخت 

345،000

شركت

خودرو سازی

(بخش تولید)

صندلی خودرو

لایر 500،000

= VAT15،000 لایر = VAT450،000لایر

خودرو

لایر 15،000،000

چگونگی محاسبه، وصول و تسویه دوره ای

(بخش تولید و عرضه كاال)



مواد و مصالح

شرکت  ساختمانی

شرکت 

حمل و نقل

شركت كارفرما

خالصه اظهارنامه

= جمع مالیات فروش اخذ شده 

900،000

= جمع مالیات خرید  قابل پذیرش

660،000

 =خالص قابل پرداخت 

240،000

شركت 

پیمانكاری

(بخش خدمات)

ماشین آالت و تجهیزات

لایر 15،000،000

= VAT450،000 لایر = VAT900،000لایر

صورت وضعیت صادره

لایر 30،000،000

چگونگی محاسبه، وصول و تسویه دوره ای

(بخش ارائه خدمات)



محاسبه مالیات بر ارزش افزوده

موضوعیت اضافه پرداختی

17 ماده

 دوره هر در ماده این حكم مشمول مإدیان كه صورتی در -1 تبصره

 به شده پرداخت اضافه مالیات باشند، داشته پرداختی اضافه مالیاتی

 صورت در و شد خواهد منظور مإدیان بعد دوره های مالیات حساب

 وصولی های محل از شده پرداخت مالیات اضافه مإدیان، تقاضای

.شد خواهد مسترد مربوط، درآمد جاری



محاسبه مالیات بر ارزش افزوده

موضوعیت اضافه پرداختی

:می آید وجود به افزوده ارزش بر مالیات نظام در استرداد امكان حالت سه در

 دریافتی عوارض و مالیات ها میزان از بیشتر آنها خرید هنگام به پرداختی عوارض و مالیات ها مبلػ میزان

 حساب به می تواند مإدیان، تقاضای صورت در و است پرداختی اضافه مفهوم به كه باشد فروش هنگام به

.شود استرداد یا و منظور بعدی مالیاتی دوره

 و اسناد ارائه با می توانند صادركنندگان كشور، از خارج به خدمت ارائه یا و كاال صدور صورت در

.نمایند را خود خرید روی بر پرداختی عوارض و مالیات ها استرداد درخواست مثبته مدارك

 تبعه مسافران همراه کاالهای بابت افزوده ارزش بر مالیات قانون موضوع پرداختی عوارض و مالیاتها

 ارائه با باشد، نگذشته ماه دو از بیش كشور از خروج تاریخ تا آنها خرید تاریخ از که خارجی کشورهای

  .بود خواهد استرداد مشمول (خرید صورتحساب های) مثبته مدارک و اسناد



خالصه اظهارنامه

=  جمع مالیات فروش اخذ شده 

30،000

= جمع مالیات خرید  قابل پذیرش

39،000

 (=دریافت)خالص قابل پرداخت 

9،000-

قابل انتقال به دوره بعدی مالیاتی یا 

(حسب درخواست مإدی)استرداد 

كارخانه نورد 

فوالد

قالبهای پالستیکی

توزیع کنندگان

داخلی

کمپرسورسازی

كارخانه

یخچال سازی
ورق آهن و پروفیل

لایر 200،000

= VAT6،000 لایر

= VAT لایر 30،000

یخچال و فریزر

لایر 1،000،000

اضافه پرداختی در حالت اول
میزان پرداختی مالیات بر روی خرید بیشتر از میزان دریافتی بر روی فروش باشد



خالصه اظهارنامه

صفر= جمع مالیات فروش اخذ شده 

= جمع مالیات خرید  قابل پذیرش

39،000

 (=دریافت)خالص قابل پرداخت 

39،000-

قابل انتقال به دوره بعدی مالیاتی یا 

(حسب درخواست مإدی)استرداد 

كارخانه نورد 

فوالد

قالبهای

پالستیکی 

صادرات به كشور

همسایه

کمپرسورسازی

كارخانه

یخچال سازی
ورق آهن و پروفیل

لایر 200،000

= VAT6،000 لایر

= VAT لایرصفر

یخچال و فریزر

لایر 1،000،000

اضافه پرداختی در حالت دوم
صدور كاال و یا ارائه خدمت به خارج از كشور



محاسبه مالیات بر ارزش افزوده

عدم استرداد مالیات كاالها و خدمات معاؾ

17 ماده

 خدمت یا كاال عرضه به مإدیان كه صورتی در -2 تبصره

 یا و باشند داشته اشتؽال قانون این موضوع مالیات از معاؾ

 مالیاتهای نباشند، مالیات مشمول قانون این مقررات طبق

 قابل مرحله این تا خدمت یا كاال خرید بابت شده پرداخت

.نمی باشد استرداد



فروشگاه

سایر هزینه ها

مصرؾ كننده

چاپخانه
خالصه اظهارنامه

= جمع مالیات فروش اخذ شده 

معاؾ

0= جمع مالیات خرید  قابل پذیرش

0 (=دریافت)خالص قابل پرداخت 

انتشارات كتاب

خرید ملزومات

لایر 500،000

= VAT15،000 لایر
= VAT معاؾ

کتاب

لایر 2،000،000،000

معاؾ خدمات و کاالها عرضه



محاسبه مالیات بر ارزش افزوده
عرضه توأم كاالها و خدمات مشمول و معاؾ

17 ماده

 یا كاالها توأم عرضه به مإدیان كه صورتی در   -3 تبصره

 باشند، داشته اشتؽال مالیات از معاؾ و مالیات مشمول خدمات

 مشمول خدمات یا كاالها به مربوط شده پرداخت مالیاتهای صرفاا 

.شد خواهد منظور مإدی مالیاتی حساب در مالیات



در بخش )عرضه توام کاالها و خدمات مشمول و معاؾ 

(تولید

شــكر

تجهیزات 

ماشین آالت

مصرؾ کنندگان

شیــر
خالصه اظهارنامه

= جمع مالیات فروش اخذ شده 

9،000،000

= جمع مالیات خرید  قابل پذیرش

450،000( =600،000)¼ - 600،000

)بخشی از مالیات و عوارض پرداختی خرید(

خالص مالیات و عوارض قابل پرداخت 

 (=دریافت)

8،550،000

كارخانه 

تولید 

محصوالت 

لبنی

لایر 10،000،000

= VATمعاؾ

معاؾ

شیر و پنیر

لایر 100،000،000

مصرؾ کنندگان

ماست و كره و بستنی و خامه

لایر300،000،000

= VAT9،000،000 لایر

پاكت های

بسته بندی
لایر 5،000،000

= VAT150،000 لایر

خدمات كنترل

كیفیت
لایر 5،000،000

= VAT150،000 لایر

جمع  

مالیات بر ارزش افزوده 

و عوارض خرید  

600،000

محصوالت فروخته شده¼چون

از ¼ معاؾ از مالیات بر ارزش افزوده است، بنابراین 

مالیات های پرداختی در زمان خرید قابل محاسبه 

.به عنوان اعتبار مالیاتی نمی باشد



محاسبه مالیات بر ارزش افزوده
حكم اعتبار مالیاتی كاالهای خاص

17 ماده

 بابت مإدیان پرداختی عوارض و افزوده ارزش بر مالیات -4 تبصره

 (د) و (ج) ،(ب) بندهای و (16) ماده تبصره موضوع خاص كاالهای

 مجدد توزیع و تولید واردات، مراحل در  صرفاا  قانون، این (38) ماده

 قابل آن، كنندگان توزیع و تولیدكنندگان واردكنندگان، توسط كاالها آن

.بود خواهد آنها به استرداد قابل یا و شده وصول مالیاتهای از كسر



هزینه
...آب ،  برق ، تلفن و  

هزینه  تعمیرات

و نگهداری 

سوخت

خالصه اظهارنامه

= جمع مالیات فروش اخذ شده 

900،000

= جمع مالیات خرید  قابل پذیرش

330،000  =300،000–

630،000

خالص مالیات و عوارض قابل پرداخت 

 (=دریافت)

570،000

شركت خدمات

حمل و نقل 

باری

لایر 1،000،000

= VAT30،000 لایر
مشتریان

ارائه خدمات حمل و نقل  باری

لایر30،000،000

= VAT900،000 لایر

مجموع كل مالیات ها و عوارض پرداختی

لایر 630،000= 

مجموع مالیات و عوارض پرداختی 

درصد می باشد 30بابت خرید سوخت 

17ماده  4تبیین تبصره 
عدم پذیرش مالیات ها و عوارض پرداختی بابت مصرؾ كاالهای خاص به عنوان اعتبار مالیاتی



تفاوت نرخ صفر و معاؾ



 
فرش 

دستباؾ

سازمان امور مالیاتی كشور

                                                                                                  

نخ

2.700خرید 

270مالیات 

ش 
فر
ی 
ید
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 ت
ت 
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ش
ز 
 ا
ی
فت
یا
در
ت 
یا
ال
م

2
7
0

270+0   

صادرات 

به آلمان

1.700فروش 

0مالیات   *

الیحه مالیات بر ارزش افزوده صادرات از پرداخت  13طبق ماده *

.مالیات بر ارزش افزوده معاؾ است 

270 =

مابه التفاوت مالیات های دریافتی  بابت فروشها و پرداختی بابت خریدها
270 - 0 = 270-

مجموع مالیات پرداختی  بابت = 270
خرید كاال و خدمات

مجموع مالیات دریافتی بابت  0 
فروش محصوالت

0 270



فرش 

دستباؾ

سازمان امور مالیاتی كشور

                                                                                                  

نخ

2.700خرید 

270مالیات 

ه 
ند
اف
 ب
ز 
 ا
ی
فت
یا
در
ت 
یا
ال
م

2
7
0

270

عمده فروش

 3.800فروش 

معاؾ *

فرش دستباؾ  از پرداخت مالیات بر ارزش  12طبق ماده  *

0افزوده معاؾ هستند 

به علت اینكه فرش دستباؾ از پرداخت مالیات بر ** 

ارزش افزوده معاؾ است بنابراین به تولید كننده هیچگونه 

.استردادی از طرؾ اداره مالیاتی صورت نخواهد پذیرفت 

 **0


