حسابداری «علم مهندسی ساخت و ساز مالی»

و حسابرسی «علم مهندسی نظارت»
بر این ساخت و ساز مالی تلقی می شود».
غالمحسین دوانی همایش روزحسابدار اصفهان 1397

شناسائی و ظهور کادر سالمت مالی کشورها
درحالی که همه شهروندان جهان فداکاری و از جان گذشتگی «کادر سالمت درمان » کشورها را ارج
نهادند اما متاسفانه هیچکس توجه نداشت که برخی افراد دیگر نیز به عنوان «کادر سالمت مالی » در دوران
کرونا با آماده ساختن مدارک و مستندات کوشش نمودند به انحاء مختلف حقوق و مزایای نیروی انسانی
شاغل در شرکت ها و موسسات منجمله«کادر سالمت درمان » به موقغ پرداخت و پایانه های اطالعاتی بانکها
را جهت پرداخت های مشتریان در دوره شیوع بیماری روزآمد نمایند .مضافا حسابرسان نیز کوشش
نمودند با ارائه به موقع گزارشات حسابرسی در بدترین شرایط بهداشتی « بویژه در ایران » سالمت و
اطمینان بازارهای سرمایه را حفظ نمایند اما هیچ شخص و نهادی ،این فداکاری را بر نتافت ؟!

بخش اول
کلیات عمومی

پاسخگوئی مالیاتی حاکمان
اگررر مالیررات را یرره هجینرری ادامرراعی برردانیم کرری شررهروندان مالیرراتی « مودیرران مالیرراتی» پرداخررت
می کند تا دولت باواند وظایف مندرج در قانون اساسی « میثاق بوددی ای ملت » یعنی همانا برقراری رفاه ادامراعی

مروز

رایکان سالمت عمومی و امنیت اتماعی و حراست از مرزها را انجام دهد لذا این حق برای پرداخت کنندگان مالیات وفق حقروق
مالیاتی محفوظ است تا از دولت سئوال کنند منابع مالیاتی کجا و چقدر خرج شده است ؟!
در همین راساا از نجا کی در کشورهای پیشرفای رابطی «ملت – دولت» بر مالیات اساوارو رابطی «دولت – ملت» یه رابطی «وکیر
وموک و مباشرتی» است لذا دولت ها باید برای شفافیت وارائی عملکرد خود گجار
در مد مالیاتی است اقدام بی اناشار گجار

ساالنی خاصی نمایند.

خرج در مدهای کشور کری عمومرا همران

حسابداری در قلمرو حکمرانی مالیاتی
دولاها برای اساقرار حاکمیت برقراری رفاه اداماعی «هجینی های اداماعی»
نیاز بی سی منبع مالیات ساانی «مالیات بر در مد و سرود» «مالیرات ترأمین

اداماعی و حق بیمی» و «مالیات بر کاال و خدمات» دارند کی هرر سری ایرن
حوزه ها دج در قلمرو حسابداری قاب تعریف و تبیین نیساند.

نظام حکمرانی مالیاتی بر پایه «عدالت مالیاتی  ،انصاف مالیاتی و کارآئی مالیاتی» استوارست .یک نظام کارآمد مالیاتی بر
پایه های مالیاتی گسترده حیات و تداوم دارد.

حکمرانی مالیاتی« مالیات ستانی»
رابطه «دولت -ملت» عالوه بر امر حاکمیتی برقراری نظم و انضباط ،معرف وجود یک
رابطه پولی گیرنده «دولت» و دهنده «ملت» از طریق مالیات و سپس ارائه کاال و
خدمات دولتی به ملت می باشد .چگونگی تبیین این رابطه «حکمرانی مالیاتی» در ثبت
و ضبط حسابهای فیمابین «خزانه» و شفاف و عمل کردن عامل خرج «دولت» از طریق
گزارشگری و پاسخگوئی و مسئولیت اجتماعی است.

موسسی « لگاتوم » هر سالی وضعیت کشورهای مخالف دهان را در چهار سی
حوزه  1۲رکن  ۶۵شاخص و  ۲9۴زیرشاخص رتبیبندی می کند .در خرین
گجار

موسسی مذکورکی در ن وضعیت  1۶7کشور دهان بررسی شده است

رتبی ایران در شاخص رفاه لگاتوم در سال  ۲۰13کی دولت حسن روحانی بر
سر کار مده در بین  1۶7کشور  1۰1بوده است کی با افت  19پلیای حاال
کشورمان در گجار
است.

سال  ۲۰۲۰این موسسی بی رتبی  1۲۰دهان سقوط کرده

رتبه بندی جهانی ایران «موسسه لگام»
آزادی فردی
163

ایمنی و امنیت
163

بهداشت
88

شرایط زندگی
73

سرمایه اجتماعی
129

حکمرانی
138

محیط سرمایه گذاری
136

آموزش
77

محیط زیست
153
کیفیت اقتصاد
101

محیط کسب و کار
149

زیرساخت بازارها
11۰

سیبشناسی نظام مالیاتی ایران

نبود عدالت و انصاف مالیاتی – فقدان جامعیت  -ناکارآمدی دستگاه مالیاتستانی  -گستردگی معافیتها (ماده دوم)  -فقددان
فرهنگ مالیاتدهی -ضعف در ضمانتهای اجرائی -محدودیت در پایههای مالیاتی -فقدان شفافیت اطالعاتی و مالیاتی در کشور
برداشت سلیقهای دستگاه مالیاتستانی -نگارش ناروشن انشای قانون -ابهام و پیچیدگی در قوانین ،بخشنامهها و آئیننامههدا(ماده  138-132 -77و  - )169نرخ یکسان شرکتهای بزرگ ،متوسط و کوچک فقدان یک رابطه اصولی فیمابین بانکها و سازمان
مالیاتی

سلسلی مراتب ادرای قوانین مالیاتی در حال حاضر
مصوبات سران سی قوه
قانون مالیاتهای مساقیم و قانون مالیات ارز

افجوده
قانون برنامی پنجسالی ششم139۶-1۴۰۰

قانون بوددی ساالنی

مصوبات هیات وزیران

مبانی حقوق در ایران

•

قانون اساسی

•

قانون عادی (به معنی اخص)

•

تصویب نامه ها و آئین نامه ها

اصل  170قانون اساسی
قضات دادگاهها مکلف هستند از اجرای تصویب نامه و آئین نامه های
دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسالمی یدا خدارج از حددود

اختیارات قوۀ مجریه است خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال
این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

بخشنامی نمی تواند و نباید حق یا تکلیرف دردی غیرر از
نچی در قانون یا ئین نامی مده اسرت ایجراد نمایرد.
بخشنامی ها هیچ گاه ایجاد قاعدۀ حقوقی نمی کنند و منبع
حقوقی نیج نیساند

قانون مالیات های مساقیم فاقدواژه نامی تعریفی مشابی قانون ارز

افرجوده

است لذا در کاربرد تعابیرمالی تفسیر ماعدد صورت می گیررد.بطرور مثرال

مهمارین واژه های مالی یعنی «سود و در مد مشمول مالیات» تعریف نشرده

اند.مشابی شاهکار قانون تجارت ایران است کی در ن شرکت تعریرف نشرده و

تعریف شرکت از ماده ( )۵71قانون مدنی بی عاریت گرفای شده است

سیر تاریخ نگاری قانون مالیاتهای مساقیم در ایران
 -1قانون مالیات سال 131۲
-۲قانون مالیات بردر مد سال 13۲8
 -3اصالحیی قانون مالیات بردر مد سال 133۴
 -۴اصالحیی قانون مالیات بردر مد سال 133۵

 -۵قانون مالیاتهای مساقیم 13۴۵
 -۶اصالحیی قانون مالیاتهای مساقیم 13۶۶قاب ادرا از 13۶8/۰1/۰1
 -7اصالحیی قانون مالیاتهای مساقیم 1371/۰۲/۰7
 -8اصالحیی قانون مالیاتهای مساقیم138۰/11/۲7
 -9اصالحیی قانون مالیاتهای مساقیم 139۴/۰۴/3۰
 -1۰الیحی اصالحیی ارائی شده بی مجلس 1398

تعاریف در مد مشمول مالیات و سود در قوانین
 -1ماده  9۴قانون مالیاتهای مساقیم  :در مد مشمول مالیات این فص
( مشاغ ) عبارت است از ک فرو

کاال و خدمات باضافی سایر در مدهای نان کی مشمول مالیات فصول دیگر

شناخای نشده پس ازکسرهجینی ها و اساهالکات مربوط طبق مقررات فص هجینی های قاب قبول و اساهالکات
 -۲ماده  1۰۶قانون مالیاتهای مساقیم :در مد مشمول مالیرات در مرورد اشرخاق حقروقی (بری اسراثنای
در مدهایی کی طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص ن مقرّر شرده اسرت) براسرا

میرجان

سوددهی فعرالیت و مقررات مواد ()9۵( )9۴و ()97ایرن قانون و تبرصره ن تعیین می شود.
-3ماده  ۲37قانون تجارت « سودخالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از در مد حاص در همان سال

منهای کلیی هجینی ها و اساهالکات و ذخیره ها»

ویژه گیهای هجینی قاب قبول از دیدگاه مالیات ماده 1۴7
 -1در حدود ماعارف ماکی بی مدارک باشد

 -۲منحصرا مربوط بی تحصی در مد موسسی در یه دوره مالی باشد
 -3مشمول حد نصاب مفاد ماده ( ) 1۴8یامسقف باشند.

بی اساناد اساانداردهای حسابداری هجینی عبارت است از:
«اندازه پولی منابع اقتصادی که به خاطر رسیدن به یک مقصود معین یا یک مزیت مشخص که
در گذشته مصرف شده است یا در نظر است در آینده مصرف وفدا شود».

ویژه گیهای هجینی قاب قبول از دیدگاه مالیات ماده 1۴7
ماده  -147هجینیهای قاب قبول برای تشخیص در مد مشمول مالیات بی شرحی کی ضمن مقررات این قانون
مقرر میگردد عبارت است از هجینیهایی کی در حدود ماعارف ماکی بی مدارک بوده و منحصرا مربوط بی
تحصی در مد موسسی در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد .در مواردی کی هجینیای در
این قانون پیشبینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت ن بی مودب قانون و یا
مصوبی هیأت وزیران صورت گرفای باشد قاب قبول خواهد بود.
تبصره1د از لحاظ مقررات این فصل ،کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده« »95این
قانون که مکلف به نگهداری دفاتر میباشند ،در حکم موسسه محسوب میشوند .همچنین هزینههای قابل قبول
مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.
تبصره2د هزینههای مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با
نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه میشود ،بهعنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی شناخته نمیشوند.
تبصره3د پذیرش هزینههای پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از
مبلغ پنجاه میلیون « »50،000،000ریال به باال منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم)
بانکی خواهد بود

اشخاق حقوقی کدامند؟

 -1شرکت های هفت گانی تجارتی مندرج در قانون تجارت شام شرکاهای « سهامی

با مسئولیت محدود تضامنی مخالط غیر

سهامی مخالط سهامی نسبی و شرکت های تعاونی تولید و مصرف مصوب قانون سال »13۵۰
 -۲تشکیالت و موسساتی کی برای مقاصد غیرتجارتی تاسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند.

-3وزارتخانیها نهادهای عمومی و ...کی براسا

قانون و یا مصوبی فعالیت مینمایند و یا اینکی فعالیت نها منوط بی صدور مجوز

توسط مرادع قانونی میباشد «مانند اتحادییها و مجامع صنفی انجمنهای حرفیای احجاب و »...بیعنوان اشخاق حقوقی تلقی

میگردند.

انواع نرخ های مالیاتی در ایران
نرخ اشخاص حقوقی

%۲۵

نرخ اشخاص حقیقی

نرخ ماده 131

درآمدهای با نرخ صفر

درآمدهای با نرخ مقطوع

صادرات و مشمولین
ماده 13۲

نق و اناقال امالک
سرقفلی و سهام

نکای مهم:
از نطر مالیاتی هجینی های مرتبط با در مدهای مشمول نرخ صفر«صادرات سود سپرده بانکی» و
مالیات مقطوع« امالک و سهام» قاب قبول نیساند

اشخاق زیر باساناد ماده « »1ق.م.م .در ایران مشمول پرداخت مالیات هساند
 -1کلیة مالکین اعم از اشخاق حقیقی یا حقوقی نسبت بی اموال یا امالک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.
 -۲هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت بی کلیة در مدهایی کی در ایران یا خارج از ایران تحصی می نماید.
 -3هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت بی کلیة در مدهایی کی در ایران تحصی می کند.
 -۴هر شخص حقوقی ایرانی نسبت بی کلیة در مدهایی کی در ایران یا خارج از ایران تحصی می نماید.
 -۴هر شخص غیر ایرانی( اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت بی در مدهایی کی در ایران تحصی می نماید و همچنین نسبت
بی در مدهایی کی بابت واگذاری امایازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمه های فنی و یا واگذاری فیلم های
سینمایی(کی بی عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید نها می گردد) از ایران تحصی می کند.

ماده  -2اشخاق زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیساند:

 -1وزارتخانیها و موسسات دولای;
 -۲دساگاههایی کی بوددی نها وسیلی دولت تأمین میشود.
 -3شهرداریها و دهیاری ها

تبصره -اعمال این ماده از زمان تاسیس دهیاری های کشور می باشد.مالیات هایی که قبل از الزم االجراشدن این قانون به دهیاری ها
تعلق گرفته و اخذ شده است ،مشمول معافیت این قانون نمی شود.
 -۴بنیادها و نهادهای انقالب اسالمی دارای مجوز معافیت از طرف حضرتامام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری.
تبصره  - 1شرکتهایی کی تمام یا قسمای از سرمایی نها ماعلق بی اشخاق و موسسیهای مذکور در بندهای فوق باشد سهم در مد یا
سود نها مشمول حکم این ماده نخواهد بود .حکم این تبصره مانع اسافاده شرکتهای مجبور از معافیتهای مقرر در این قانون حسب
مورد نیست.
تبصره  - 2در مدهای حاص از فعالیتهای اقاصادی از قبی فعالیتهای صنعای معدنی تجاری خدماتی و سایر فعالیتهای
تولیدی برای اشخاق موضوع این ماده کی بی نحوی غیر از طریق شرکت نیج تحصی میشود در هر مورد بی طور دداگانی بی نرخ
مذکور در ماده « »1۰۵این قانونمشمول مالیات خواهد بود.
مسئوالن اداره امور در این گونی موارد نسبت بی سهم فعالیت مذکور مکلف بی انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون
خواهند بود .در غیر این صورت نسبت بی پرداخت مالیات ماعلق با مودی مسوولیت تضامنی خواهند داشت.

ماده  97اصالحیی قانون مالیاتهای مساقیم
درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی میباشند به استناد اظهارنامه مالیاتی
مؤدی که با رعایت مقرارت مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد ،خواهد بود .سازمان امور مالیاتی کشور میتواند
اظهارنامههای مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخصهای تعیین شده خود و یا به طور
نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار دهد.در صورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری
کند ،سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تنظیم برگ ارزیابی مالیاتی بر اساس فعالیت و اطالعات اقتصادی کسب شده مؤدیان از طرح
جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام میکند .در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سی
روز از تاریخ ابالغ برگ تشخیص مالیات ،نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق با مقررات مربوط اقدام کند ،اعتراض مؤدی طبق

مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد .این حکم مانع از تعلق جریمهها و اعمال مجازاتهای عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در
موعد مقرر قانونی نیست .حکم موضوع تبصره ماده ( )239این قانون در اجرای این ماده جاری است.
تبصره – سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از ابالغ این قانون ،بانک اطالعات مربوط به نظام جامع
مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید .در طی این مدت ،در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به
اجراء درنیامده است ،مواد ( )154( ،)153( ،)152( ،)98( ،)97و ( )271قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380مجری خواهد
بود.

نحوه تعیین در مد مشمول مالیات اشخاق حقوقی

ماده  -1۰۶در مد مشمول مالیات در مورد اشخاق حقوقی
«بیاساثنای در مدهایی کی طبق مقررات این قانون نحوه دیگری
برای تشخیص ن مقررشده است» بر اسا

میجان سوددهی فعالیت

و مقررات مواد « 9۵ 9۴و  »97قانون مالیاتها و تبصره ن تعیین
میشود.

• بی اساناد ماده «  »1۶9کلیی اشخاق حقوقی و صاحبان مشاغلی کی حسب اعالم سازمان امور مالیاتی کشور موظف
بی ثبتنام در نظام مالیاتی میشوند مکلفاند برای انجام معامالت خود صورتحساب صادر و شماره اقاصادی خود
و طرف معاملی را در صورتحسابها قراردادها و سایر اسناد مشابی درج و فهرست معامالت خود را بی سازمان

مذکور ارائی کنند.

• عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقاصادی خود و طرف معاملی یا اسافاده از شماره اقاصادی خود برای
دیگران و یا اسافاده از شماره اقاصادی دیگران برای معامالت خود حسبمورد مشمول دریمیای معادل دو درصد
مبلغ مورد معاملی میشود .همچنین عدم ارائی فهرست معامالت انجام شده بی سازمان امور مالیاتی کشور از طریق
رو هایی کی تعیین میشود مشمول دریمیای معادل یهدرصد معامالتی کی فهرست نها ارائی نشده است

میباشد .درصورتیکی طرف معامالت اشخاق حقوقی و صاحبان مشاغ موضوع این ماده اشخاق حقیقی
مصرفکننده نهایی کاال یا خدمات و نیج اشخاق حقیقی مشمول موضوع ماده « »81قانون مالیاتها باشند درج
شماره اقاصادی اشخاق مذکور الجامی نیست

باستناد آئین نامه موضوع ماده « »95ق.م.م ،صاحبان مشاغلی که مجموع مبلغ فرو

کاال و خدمات سال قب یا ده

برابر در مد مشمول مالیات قطعی شده (قب از کسر معافیت) طبق خرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و مامم)
عملکرد سال  1391و بی بعد کی تا تاریخ پایان دی ماه سال قب از شروع سال مالیاتی ابالغ شده باشد هر کدام بیشار از
مبلغ سی میلیارد و بیشار باشد و همچنین اشخاق ذی فارغ از حجم فعالیت موضوع بند الف فوق از لحاظ انجام تکالیف
موضوع این یین نامی دجء مودیان «گروه اول » محسوب می شوند.
 -1دارندگان کارت بازرگانی (واردکنندگان و صادرکنندگان);
 -۲صاحبان کارخانی ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای دواز تأسیس و پروانی بهره برداری از
وزارتخانی ذی ربط;
 -3صاحبان ها های سی سااره و باالتر;
 -۴صاحبان بیمارساان ها زایشگاهها کلینیه های تخصصی;
 -۵صاحبان مشاغ صرافی;
 -۶فروشگاههای زنجیره ای دارای مربوط فعالیت از وزارتخانی ذی ربط;

صاحبان مشاغلی کی در گروه اول قرار میگیرند و کلیی اشخاق حقوقی مکلف بی نگهداری دفاتر روزنامی و ک یا سایر دفاتر
حسب مورد دسای یا ماشینی (مکانیجه-الکارونیکی) ماکی بی اسناد و مدارک با رعایت موارد زیر میباشند:
 -1رویدادهای مالی باید براسا اساانداردهای حسابداری و روزانی بی ترتیب تاریخ وقوع در دفار روزنامی ثبت و حداکثر تا
پانجدهم ماه بعد بی دفار ک مناق گردد.
 -۲مودیانی کی دفاتر دسای نگهداری مینمایند مکلفند برای هر سال مالیاتی فقط از دفاتری کی طی سال مالیاتی قب نجد
مرادع قانونی ذی ربط ثبت شده اسافاده نمایند .در مواردی کی دفاتر ثبت شده مذکور در هر سال برای ثبت عملیات مالی
مودیان تا پایان سال مالیاتی کفایت ننماید مجاز بی اسافاده از دفاتر ثبت شده طی همان سال میباشند.
 -3مودیان برای اسافاده از سیسام الکارونیکی «نرم افجار» دهت ثبت رویدادهای مالی خود مکلفند از نرم افجارهای مورد
قبول کی دارای ویژگیها معیارها و ضوابط اعالمی سازمان باشد اسافاده نمایند .سازمان موظف است ویژگیها معیارها و
ظوابطی کی نرم افجار باید دارا باشد را اعالن عمومی کند.
 -3.1اسافاده از نرم افجارهای قبلی تا مدت سی سال از الزم االدرا شدن اصالحیی قانون ( )139۵/۰1/۰1مجاز خواهد
بود .اسافاده از نرم افجارهای مذکور بعد از مهلت فوق الذکر منوط بی مطابقت ن با ویژگیها معیارها و ضوابط اعالمی از
سوی سازمان است.
مودیان مکلفند تا قب از مطابقت نرم افجار مورد اسافاده با ویژگیها معیارها و ضوابط اعالمی از سوی سازمان حداق ماهی
یکبار خالصی عملیات داده شده بی ماشینهای الکارونیکی را در دفار روزنامی ثبت و حداکثر تا پانجدهم ماه بعد بی دفار ک
مناق کنند.

• صاحبان مشاغلی کی در گروه دوم قرار میگیرند مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط بی

معامالت خود از قبی «اسناد در مدی فرو

کاال یا ارائی خدمات و سایر در مدها و اسناد خرید کاال خدمات

و دارایی و سایر اسناد هجینی های انجام شده » را بی تفکیه و بی ترتیب تاریخ وقوع هر یه از رویدادهای مالی
نگهداری و صورت در مد و هجینی خود را ماهانی بی شرح فرم اعالمی سازمان مالیاتی تنظیم نمایند.
• صاحبان مشاغلی کی در گروه سوم قرار میگیرند مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط بی
معامالت خود از قبی «اسناد در مدی فرو

کاال یا ارائی خدمات و سایر در مدها و اسناد خرید کاال و

خدمات و سایر اسناد هجینی های انجام شده» را نگهداری و خالصی در مد و هجینی ساالنی خود را بی شرح فرم
اعالمی سازمان مالیاتی تنظیم نمایند.
• مودیانی کی رویدادهای مالی خود را بی صورت ماشینی «مکانیجه-الکارونیکی» ثبت و نگهداری مینمایند
«بی اساثنای مودیان گروه اول» نیازی بی ارائی دفاتر بی صورت دسای ندارند .نگهداری اسناد و مدارک حساب
بی صورت ماشینی یا دسای الجامی است.

• ماده  –1۰۵دمع در مد شرکت ها و در مد ناشی از فعالیت های انافاعی

سایر اشخاق حقوقی از منابع مخالف درایران یا خارج از ایران تحصی
می شود پس از وضع زیان های حاص از منابع غیر معاف وکسر معافیت
های مقرر بی اساثنای مواردی کی طبق مقررات این قانون دارای نرخ
دداگانی ای می باشد مشمول مالیات بی نرخ بیست و پنج درصد ()%۲۵

خواهند بود.

تبصره  –۵در مواردی کی بی مودب قوانین مصوب ودوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر
در مد از مأخذ در مد مشمول مالیات اشخاق قاب وصول باشد مالیات اشخاق پس از کسر ودوه

مجبور بی نرخ مقرر مربوط محاسبی خواهد شد.
تبصره  – ۶درامد مشمول مالیات ابرازی شرکاها و اتحادیی های تعاونی ماعارف و شرکاهای تعاونی
سهامی عام مشمول  %۲۵تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد
تبصره7ر بی ازای هر ده درصد افجایش در مد ابرازی مشمول مالیات اشخاق موضوع این ماده
نسبت بی در مد ابرازی مشمول مالیات سال گذشای نها یه واحددرصد و حداکثر تا پنج
واحددرصد از نرخهای مذکور کاسای می شود .شرط برخورداری از این تخفیف تسویی بدهی
مالیاتی سال قب و ارائی اظهارنامی مالیاتی مربوط بی سال داری در مهلت اعالم شده از سوی

سازمان امور مالیاتی است.

 -3.8در صورتی کی مودی بی هر دلیلی در اظهار نامی مالیاتی تسلیمی علیرغم

اساحقاق برخورداری از این تخفیف نسبت بی ابراز ن در اظهارنامی خود اقدام ننموده
باشد لکن در زمان حسابرسی مالیاتی و یا مرادع ح اخاالف مالیاتی احراز گردد

مودی امکان برخورداری از تخفیف مورد نظر را دارا است اداره امور مالیاتی ذیربط
با هیأت های ح اخاالف مالیاتی می بایست نسبت بی اعمال ن اقدام نمایند و در

صورتی کی مودی بی واسطی ابراز مالیات بیشاری را پرداخت نموده باشد اضافی
پرداخای مورد نظر فارغ از مفاد تبصره« » ۲ماده«  » ۲1۰ق.م.م با رعایت مقررات

مربوطی قاب اسارداد می باشد.

 -۲از نجا کی تبصره« » ۲ماده«  »1۴7قانون مالیاتهای مساقیم مقرر می دارد هجینی های مربوط
بی در مدهایی کی بی مودب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات بی نرخ صفر بوده
یا با نرخ مقطوع محاسبی می شود بی عنوان هجینی های قاب قبول مالیاتی شناخای نمی شود لذا با
تودی بی مراتب فوق و با عنایت بی تبصره « »۴ماده« » 1۰۵ق.م.م هجینی های مربوط بی نق و اناقال

سهام و سایر هجینی های مرتبط بی سرمایی گذاری در سهام بی عنوان هجینی قاب قبول مالیاتی در
محاسبی در مدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد.

ماده  -132درآمد ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در

واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها
پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود و همچنین درآمدهای
خدماتی بیمارستانها ،هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از
طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری یا مجوز صادر میشود ،از تاریخ شروع
بهرهبرداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنجسال و در مناطق کمترتوسعهیافته به مدت ده سال با
نرخ صفر مشمول مالیات میباشد

منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم
اظهارنامه ،دفاتر قانونی ،اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد ،برای درآمدهای
خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخصشده به سازمان امور مالیاتی
کشور میباشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول
مالیات مودیان براساس مستندات ،مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین
درآمد مشمول مالیات مودیان ،مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه میشود.

بی اساناد مفاد تبصره«  »1ماده«  » 1۴۶قانون مالیات های مساقیم نظر بی اینکی شرط
برخورداری از نرخ صفر و هر گونی معافیت یا مشوق مالیاتی ارائی اظهار نامی دفاتر و
یا اسناد و مدارک موضوع ماده«  » 9۵قانون مالیات های مساقیم در موعد مقرر است و
از نجایی کی تخفیف موردنظر از مصادیق مشوق های مالیاتی می باشد بدیهی است در
صورت عدم ارائی دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد بنا بی درخواست اداره امور
مالیاتی برای حسابرسی مالیاتی مودب عدم برخورداری از تخفیف موصوف خواهد
شد.

در مواردی کی مودی سهوا و یا بی دلی عدم اطالع از قوانین و مقررات مربوط در اظهار نامی تسلیمی معافیت و یا مشوق و یا نرخ صفر
مالیاتی نسبت بی در مدهای ابرازی خود را ابراز ننموده باشد و همچنین در مواردی کی مودی بی اشاباه برخی از در مدهای سال مورد
رسیدگی خود را کی دارای نرخ مقطوع بوده مشمول سایر نرخ های مالیاتی غیر مرتبط می نماید و نیج در مواردی کی مودی وفق مقررات
بند« » 1۲ماده«  » 1۴8قانون مالیاتهای مساقیم دارای زیان سنواتی احراز شده توسط اداره امور مالیاتی بوده و ن را از در مد ابرازی در
اظهارنامی مالیاتی تسلیم کسر ننموده در این گونی موارد الزم است حسابرسان و ماموران مالیاتی ذیربط در هنگام حسابرسی مالیاتی و یا

طرح موضوع در مرادع ح اخاالف مالیاتی حسب مورد نسبت بی اعمال نرخ صفر و یا هرگونی معافیت مشوق تخفیف تردیح و نرخ صحیح
مالیاتی مربوط اقدام نمایند.
•بدیهی است درخصوق اساهالک زیان سنواتی این امر منوط بی ارائی درخواست از طرف مودیان می باشد .همچنین در صورتی کی بی
واسطی ابراز در مد و عدم ابراز معافیت یا نرخ صفر یا اسافاده از نرخ مالیاتی اشاباه مالیات بیشاری توسط مودی پرداخت شده باشد
اضافی پرداخای مورد نظر فارغ از مفاد تبصره« » ۲ماده«  »۲1۰قانون مالیات های مساقیم با رعایت ترتیبات قانونی مقرر قاب اسارداد
خواهد بود.

نحوه اعمال تخفیف موضوع ماده« » 131پیرامون اشخاق حقیقی

تخفیف نرخ موضوع تبصره ماده « »131قانون ق.م.م شام

کلیی در مدهای اشخاق

حقیقی در منابع مخالف مالیاتی کی دارای در مد ابرازی مشمول مالیات اعم از در مد
حاص از اداره امالک مشاغ و اتفاقی«اناقال منافع مال موضوع ماده  1۲3ق.م.م»

می باشد اما در محاسبات مربوط بی تعیین تخفیف می بایست در مد ابرازی مشمول
مالیات هر منبع و هر شغ دداگانی مد نظر قرار گیرد.

نحوه اعمال نرخ صفردر صادرات کاال و خدمات موضوع ماده« » 1۴1
ماده  -141صددرصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کاالهای غیرنفتی و محصوالت بخش
کشاورزی و بیستدرصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر میگردد.
فهرست مواد خام و کاالهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی،
صنعت ،معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران
میرسد.
تبصره  -1درآمد حاصل از صادرات کاالهای مختلف که به صورت عبوری «ترانزیت» به ایران وارد
میشوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر میشوند مشمول مالیات با نرخ
صفر میگردد.
تبصره  -2مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری
اسالمی ایران مصوب  1389 /15/10الزماالجراء میشود

نحوه اعمال نرخ صفردر صادرات کاال و خدمات موضوع ماده« » 1۴1
باساناد تصویب نامی هیات وزیران شماره /۴3۵3ت۵۵3۰۰هر مورخ  1397.۰1.۲1هیأت وزیران در
دلسی  1397/۰1/۲۲بی اساناد اص یکصد و سی و هشام قانون اساسی دمهوری اسالمی ایران و تبصره ( )3ماده
( )7قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ر مصوب 139۲ر و بی منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد:
۶ر کلیی صادرکنندگان مکلفند ارز حاص از صادرات را مطابق ترتیباتی کی توسط بانه مرکجی دمهوری اسالمی
ایران مشخص می شود بی چرخی اقاصادی کشور بازگردانند.
7ر ادرای تکلیف موضوع بند ( )۶این تصویب نامی مبنای اعمال معافیت مالیاتی توسط وزارت امور اقاصادی و
دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) می باشد.

نحوه اعمال نرخ صفردر صادرات کاال و خدمات موضوع ماده« » 1۴1
بی اساناد دجء « »1بند «ج» تبصره«  » 8قانون بوددی سال  1398ک کشور مبنی بر «هرگونه نرخ
صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کاال و خدمات از جمله کاالهای غیر
نفتی ،محصوالت بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده

« »13قانون مالیات بر ارزش افزوده ،در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعالمی
بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود برای عملکرد سالهای  1397و  1398قابل

اعمال نخواهد بود .مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده « »34قانون
رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه
از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده می باشد».

بی اساناد تبصره« » 1ماده«  » 1۴۶مکرر قانون مالیات های مساقیم مصوب  139۴/۰۴/31ارائی اظهارنامی مالیاتی دفاتر و
یا اسناد و مدارک موضوع ماده« »9۵این قانون در موعد مقرر بی ترتیبی کی سازمان امور مالیاتی کشور اعالم می نماید (بی
دج موارد اساثنا شده در این تبصره) شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونی معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون
و سایر قوانین می باشد .در این ارتباط با رعایت موارد اساثنا شده در هریه از موارد زیر (عدم انجام تکالیف) توسط
صاحبان مشاغ موضوع ماده«  » 9۵قانون مالیاتهای مساقیم حسب مورد و اشخاق حقوقی امکان برخورداری از نرخ صفر
و هر گونی معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین فراهم نخواهد بود:
 -۴-1مودی نسبت بی تسلیم اظهارنامی مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام ننماید.
 -۴-۲مودی «صاحبان مشاغ گروه اول ماده«  »9۵و اشخاق حقوقی» نسبت بی ارائی دفاتر قانونی حسب درخواست اداره
امور مالیاتی اقدام ننمایند و یا دفاتر ارائی شده کال بی صورت سفید و نانویس ارائی شده باشد.
وفق دجء«  »1۲بند« الف» ماده « » ۶یین نامی ادرایی موضوع ماده « »9۵قانون مالیاتهای مساقیم ارائی دفاتر سفید و
نانویس در حکم عدم ارائی دفاتر محسوب می شود».

 -۴-3صاحبان مشاغ موضوع ماده«  » 9۵ق .م.م و اشخاق حقوقی نسبت بی ارائی اسناد و مدارک حسب درخواست اداره امور
مالیاتی اقدام ننمایند.
عدم ارائی بخشی از اسناد و مدارک (اعم از اسناد در مدی یا هجینی ای) مودب محرومیت از نرخ صفر و هرگونی معافیت یا مشوق

مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین در ادرای این تبصره درخصوق در مدهای ابرازی در اظهارنامی مالیاتی نخواهد
بود .همچنین در مورد صاحبان مشاغ نیج عدم ارائی بخشی از اسناد و مدارک مودب محرومیت از معافیت موضوع ماده« »1۰1
ق.م.م در ادرای تبصره« » 1ماده«  » 1۴۶مکرر قانون فوق نخواهد شد.

 -۵از نجایی کی تخفیفات فرو

حسب مورد بی عنوان کاهنده حساب در مد یا فرو

کاال و خدمات محسوب می گردد لذا در

صورتی کی در مد مورد نظر با رعایت بند«  »1۰اسااندارد حسابداری شماره«  » 3شناسایی شود تخفیفات اعمال شده در صورت
احراز از طریق بررسی اسناد و مدارک مثبای دفاتر طرفین یا سایر رو

ها در حساب مالیاتی مودی قاب قبول خواهد بود.

همچنین در مواردی کی مودیان صورتحساب های صادره دارای تخفیف ذی صورتحساب را مطابق اساانداردهای حسابداری بی
صورت خالص در حساب ها منعکس مینمایند این موضوع از مصادیق عدم ثبت رویدادهای مالی و پولی قلمداد نمی شود.

اشخاق حقیقی کی بی فعالیاهای موضوع ماده«  » 81قانون مالیاتهای مساقیم اشاغال دارند درخصوق فعالیاهای
مجبور حسب مفاد دساورالعم شماره /۲۰۰/۵9۵8ق مورخ  1391/۰3/۲3و قسمت اخیر تبصره «»1
ماده« » 1۴۶مکرر ق.م.م اصالحی مصوب  139۴/۰۴/31در صورتی کی تکالیف قانونی خود از دملی تسلیم
اظهارنامی مالیاتی در موعد مقرر را انجام نداده باشند نیج از معافیت ها و مشوق های مربوط برخوردار می
باشند .بنابراین در صورتی کی اشخاق فوق نسبت بی صادرات محصوالت تولیدی خود ناشی از فعالیت های
مندرج در ماده«  » 81قانون مذکور اقدام لکن تکالیف مالیاتی خود از دملی تسلیم اظهارنامی مالیاتی در موعد
مقرر را انجام نداده باشند نیج می توانند از معافیت موضوع ماده  81قانون فوق برخوردار شوند.

در صورتی کی اشخاق حقیقی و حقوقی کی در ادرای مقررات ماده  ۲7۲اصالحی ق.م.م مصوب
 139۴/۰۴/31ملجم بی ارائی صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی
عضو دامعی حسابداران رسمی ایران موضوع این ماده شده باشند و از ارائی ن در مهلت مقرر خودداری
نمایند عالوه بر نکی در مد مشمول مالیات نها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد
مشمول دریمی ای معادل بیست درصد ( )%۲۰مالیات ماعلق بی در مد مشمول مالیات خواهند بود.
لذا این دریمی قاب مطالبی از مالیات هایی کی طبق قانون مالیاتهای مساقیم بی صورت نرخ مقطوع «از دملی
مالیات نق و اناقال امالک» محاسبی می شود نخواهد شد.

در صورتی کی اشخاق حقیقی و حقوقی کی در ادرای مقررات ماده  ۲7۲اصالحی ق.م.م مصوب
 139۴/۰۴/31ملجم بی ارائی صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی
عضو دامعی حسابداران رسمی ایران موضوع این ماده شده باشند و از ارائی ن در مهلت مقرر خودداری
نمایند عالوه بر نکی در مد مشمول مالیات نها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد
مشمول دریمی ای معادل بیست درصد ( )%۲۰مالیات ماعلق بی در مد مشمول مالیات خواهند بود.
لذا این دریمی قاب مطالبی از مالیات هایی کی طبق قانون مالیاتهای مساقیم بی صورت نرخ مقطوع «از دملی
مالیات نق و اناقال امالک» محاسبی می شود نخواهد شد.

اشخاق حقوقی و حقیقی «شام شرکتهای سهامی خاق و سایر شرکتها و همچنین مؤسسات انافاعی
غیرتجاری شرکتها و مؤسسات تعاونی و اتحادییهای نها و اشخاق حقیقی کی طبق مقررات قانونی مربوط

مکلف بی نگهداری دفاتر قانونی میباشند» کی بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود ،جمع کل ناخالص
درامد «فروش و یا خدمات اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی» آنها بیش از  50میلیارد ریال  « ،درسال 1400

معادل  80میلیارد ریال» «در مورد شرکتهای پیمانکاری ،دریافتی آنها بابت پیمانهای منعقد شده بیش از
 50میلیارد ریال» یا جمع داراییهای آنها «جمع ستون بدهکار ترازنامه» بیش از  80میلیارد ریال « درسال

 1400معادل  150میلیاردریال» میباشد.

ماده  -274موارد زیر جرم مالیاتی محسوب میشود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد ،به مجازاتهای درجه شش محکوم میگردند:
1د تنظیم دفاتر ،اسناد و مدارک خالف واقع و استناد به آن
2د اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
3د ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطالعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده « »181این قانون و امتناع از انجام

تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطالعات مالی موضوع مواد« »169و « 169مکرر» به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این
اقدام
4د عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به
سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیینشده
 5د تنظیم معامالت و قراردادهای خود به نام دیگران ،یا معامالت و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخالف واقع
 6د خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطالعات درآمدی و هزینهای در سه سال متوالی
7د استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی

تبصره -1اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیتهای مندرج در قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب  1390.08.07مجمع
تشخیص مصلحت نظام نیست.
تبصره -2اعالم جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت
میپذیرد

مناطق زاد صنعای -تجاری ایران

کیش
انجلی

قشم
ار

چابهار
ماکو

اروند
شهرفرودگاهی امام

قانون اداره مناطق آزاد تجاری -صنعتی
ماده  -13اشخاق حقیقی و حقوقی کی در منطقی بی انواع فعالیاهای
اقاصادی اشاغال دارند نسبت بی هر نوع فعالیت اقاصادی در منطقی زاد
از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز بی مدت پانجده سال از پرداخت
مالیات بر در مد و دارائی موضوع مالیاتهای مساقیم معاف خواهند بود و
پس از انقضاء پانجده سال«معافیت مذکور بی بیست سال افجایش یافای است»
تابع مقررات مالیاتی خواهند بود کی با پیشنهاد هیأت وزیران بی تصویب
مجلس شورای اسالمی خواهد رسید.

مخاصات اظهارنامی های مالیاتی و مواعد قانونی ارسال نها
نوع اظهارنامه

ردیف

ماده مستند قانونی

مهلت تسلیم

1

ارث

۲۶

یکسال پس از فوت ماوفی

2

وقف

39

حداکثرظرف مدت  3ماه از تاریخ
وقوع عقد

3

اشخاق حقیقی« در مد مشاغ »

۵7-1۰۰

تا پایان خردادماه سال بعد

4

مودیان موصوع فص امالک

8۰

تا پایان تیرماه سال بعد

5

حق واگذاری مح «سرقفلی»

8۰

ظرف مدت  3۰روز پس از انجام
معاملی

6

مودیان موصوع فص امالک کی معامالت خودرا بدون
ثبت در دفاتر اسناد رسمی انجام می دهند

8۰

ظرف مدت  3۰روز پس از انجام
معاملی

7

دریافت کنندگان حقوق از اشخاق مقیم خارج ایران کی فاقد
نمایندگی در ایران هساند

88

تا پایان تیرماه سال بعد

مخاصات اظهارنامی های مالیاتی و مواعد قانونی ارسال نها
نوع اظهارنامه

ردیف

ماده مستند قانونی

مهلت تسلیم

8

اشخاق حقوقی« شرکت ها»

11۰

حداکثر  ۴ماه پس از پایان سال
مالی

9

اشخاق حقوقی در حال انحالل

11۴

قب از تشکی مجمع عمومی یا
ارکان صالحیت دار

10

اشخاق حقوقی منح شده

11۶

ظرف مدت  ۶ماه از تاریخ « تبت
انحالل دراداره ثبت شرکاها»

11

معامالت فصلی

1۶9

تا  ۴۵روز بعد از هرفص

12

در مد اناقال منافع مال

1۲3

تا خر اردیبهشت سال بعد

13

ادر مد اتفاقی

1۲۶

تا پایان ماه بعداز تاریخ تحصی
در مد یا تعلق منافع

14

اظهارنامی اصالحی

۲۲۶

ظرف یه ماه از تاریخ انقضای مهلت
تسلیم

بخش دوم
چالش های مالیاتی پساکرونائی

بی مودب مصوبی سران قوا و بر اسا

ماده  1۰۰قانون مالیات های مساقیم سازمان

مالیاتی برای عملکرد سال  1399مشاغ یا گروههایی از نان کی میجان فرو

کاال و

خدمات ساالنی نها حداکثر  ۶۰برابر موضوع ماده« » 8۴قانون مالیاتهای مساقیم
باشد « در مد یا فرو

ساالنی معادل دومیلیاردو یکصدوشصت میلیون تومان » را

مشمول مالیات مقطوع کرده و نیاز بی ارائی اظهارنامی مالیاتی نیست.

الف -گروه اول:
اشخاق ذی از لحاظ انجام تکالیف موضوع این ییننامی دجو مؤدیان گروه اول محسوب میشوند.
 - کلیی واردکنندگان و صادرکنندگان.

 - صاحبان کارخانیها و واحدهای تولیدی و بهرهبرداران معادن دارای پروانی بهرهبرداری از وزارتخانیها یا مرادع ذیربط.
 - صاحبان ها های سی سااره و باالتر صاحبان بیمارساانها زایشگاهها درمانگاهها کلینیههای تخصصی.
 - صاحبان مشاغ صرافی صاحبان فروشگاههای زنجیرهای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانی و یا مرادع ذیربط.
 - صاحبان مؤسسات حسابرسی حسابداری و دفارداری خدمات مالی و ارائیدهندگان خدمات مدیریای مشاورهای انفورماتیه و
طراحی سیسام.
 - صاحبان مؤسسات حم و نق موتوری زمینی دریایی و هوایی اعم از مسافری و یا باربری.
 - سایر صاحبان مشاغ و حرفی کی در مد ابرازی «فرو

کاال یا فرو

توأم کاال و ارائی خدمت» بر اسا

اظهارنامی مالیاتی عملکرد

دو سال قب «اظهارنامی تسلیمی خرداد ماه هر سال مبنای تعیین گروهبندی سال بعد از تسلیم اظهارنامی عملکرد میباشد .بی عنوان
مثال مبلغ فرو

و سایر درامدهای مندرج در اظهارنامی مالیاتی عملکرد سال  1397مبنای گروهبندی سال  1399میباشد» یا خرین

در مد قطعی شده «فرو

کاال یا فرو

توأم کاال و ارائی خدمت» نها بیش از مبلغ  ۵۵میلیارد ریال باشد« .مشروط بی ابالغ برگ

قطعی حداکثر تا پایان دی ماه سال قب بی شخص مؤدی یا نماینده قانونی وی» .

ب -گروه دوم:

سایر صاحبان مشاغ و حرفی کی در مد ابرازی «فرو
در مد قطعی شده نها« فرو

کاال یا فرو

کاال یا فرو

توأم کاال و ارائی خدمت» دوسال قب

نها و یا خرین

توأم کاال و ارائی خدمت» بیش از  18میلیارد ریال و مساوی یا کمار ازمبلغ ۵۵

میلیارد ریال باشد« .مشروط بی ابالغ برگ قطعی حداکثر تا پایان دی ماه سال قب

بی شخص مودی یا نماینده قانونی وی»

ج :گروه سوم:
صاحبان مشاغلی کی در گروه های اول و دوم قرار نمیگیرند دجو گروه سوم محسوب میشوند.
تبصره  -1سازمان می تواند در صورت تشخیص ضرورت تاپایان دی ماه هر سال فهرست مشاغ افجوده شده بی گروه اول
براسا

نوع فعالیت را تهیی و از طریق درج گهی در روزنامی رسمی کشور و یکی از روزنامیهای کثیراالناشار و یا از طریق

تشک های صنفی و حرفیای ذیربط بی مودیان مالیاتی اعالم نماید .مودیان اخیرالذکر از ابادای سال مالیاتی بعد از اعالم
مکلف بی ادرای تکالیف تعیین شده مربوط بی گروه اول خواهند بود.
تبصره  -۲در مواردی کی مودیان صرفا بی فعالیت ارائی خدمت اشاغال داشای باشند  ۵۰درصد نصابهای تعیین شده مبنای

گروه بندی میباشد.
تبصره  -3در مشاغ مشارکای اعم از اخایاری یا قهری در مد ابرازی و یا قطعی شده مشارکت مالک عم میباشد.

تبصره  -3در مشاغ مشارکای اعم از اخایاری یا قهری در مد ابرازی و یا قطعی شده مشارکت مالک عم
میباشد.
تبصره  -۴صاحبان مشاغ و حرف موضوع این ییننامی در اولین سال ایجاد«تأسیس» بی اساثناء مودیانی کی بی
واسطی موضوع فعالیت دجو گروه اول طبقیبندی شده اند دجو گروه سوم محسوب و از سال سوم فعالیت بی بعد می
بایست بر اسا

نصابهای مقرر طبقی بندی شده و نسبت بی انجام تکالیف قانونی عم نمایند.

تبصره -۵تسلیم اظهارنامی گروههای باالتر توسط صاحبان مشاغلی کی در گروه های پایینتر قرار دارند «صاحبان
مشاغ گروه سوم اظهارنامی گروه اول یا دوم ارائی نمایند یا صاحبان مشاغ گروه دوم اظهارنامی گروه اول تسلیم

نمایند» منعی ندارد لکن صرف انجام این امر مودی را در گروه های باالتر قرار نخواهد داد.

تمدید مواعد قانونی مالیاتی اشخاق حقوقی
شرح

1397

1398

موعد تسلیم اظهارنامی

1398.۰۴.31

1399.۰۴.31

تمدید مهلت

-

1399.۰۶.31

مهلت رسیدگ قانونی

1399.۰۴.31

1۴۰۰.۰۴.31

تمدید مهلت رسیدگی

1399.۰۶.31

1۴۰۰.۰۶.31

مهلت ابالغ

1399.۰7.3۰

1۴۰۰.۰7.3۰

1399.09.30

1400.09.30

تمدید مهلت ابالغ

تمدید مواعد قانونی مالیاتی اشخاق حقیقی « مشاغ »
شرح

1397

1398

موعد تسلیم اظهارنامی

1398.۰3.31

1399.۰3.31

تمدید مهلت

-

1399.۰۵.31

مهلت قانونی رسیدگی

1399.۰3.31

1۴۰۰.۰3.31

تمدید مهلت

1399.۰۵.31

1۴۰۰.۰۵.31

مهلت قانونی ابالغ

1399.۰۶.3۰

1۴۰۰.۰۶.3۰

تمدید مهلت ابالغ

1399.08.30

1400.08.30

تمدید مواعد قانونی ارز
شرح

موعد قانونی

اظهارنامی سی ماهی اخر 1398

1399.۰1.1۵

1399

1399.۰۴.31

اظهارنامی اولین قص

افجوده
تمدید مهلت
1399.۰۲.31

1399.۰۶.31

تمدید مواعد قانونی ارز
شرح

موعد قانونی

اظهارنامی پائیج1399

1399.1۰.1۵

اظهارنامی زمساان 1399

1۴۰۰.۰1.1۵

افجوده
تمدید مهلت
1399.11.1۵

1۴۰۰.۰۲.1۵

تمدید مواعد قانونی صورت معامالت فصلی
شرح

موعد تسلیم

صورت معامالت زمساان 1398

1399.۰۲.1۵

تمدید مهلت

1399.۰۴.1۵

صورت معامالت فص اول 1399

1399.۰۵.1۵

تمدید مهلت

1399.07.15

تمدید مواعد قانونی صورت معامالت فصلی
شرح

موعد تسلیم

صورت معامالت زمساان 1398

1399.۰۲.1۵

تمدید مهلت

1399.۰۴.1۵

صورت معامالت فص اول 1399

1399.۰۵.1۵

تمدید مهلت

1399.07.15

مصوبی شماره 1۶۵۲33دلسی مورخ « 1398/1۲/۲7سااد ملی مباررزه با بیماری کرونا»
 .1در سال  1399در مواردی کی مهلت مقرر برای تقسیط بدهی (اعم از اص مالیات عوارض و درایم) قانون مالیاتهای مساقیم و قانون مالیات
بر ارز

افجوده مودیان مالیاتی در ادرای ماده ( )1۶7قانون مالیاتهای مساقیم بی اتمام رسیده باشد و این گونی مودیان قادر بی پرداخت بدهی

خود نباشند سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت بی امهال بدهی بی مدت حداکثر سی ماه و تقسیط بی مدت نی ماه از تاریخ درخواست اولیی

برای امهال و تقسیط فارغ از مهلت سی سالی مذکور در ماده ( )1۶7قانون مالیاتهای مساقیم اقدام نماید.
 .۲در مواردی کی طبق مقررات قانون مالیاتهای مساقیم و قانون مالیات بر ارز

افجوده انقضای مهلت زمانی برای اعاراض بی اوراق مالیاتی از

تاریخ  1398/1۲/۰1لغایت  1399/۰۲/1۵باشد مهلت اعاراض حداکثر تا تاریخ  1399/۰3/31تمدید می شود.
 .3درایم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم بی تجمیع عوارض مصوب  1381/1۰/۲۲بی شرط پرداخت اص مالیات و عوارض تا
تاریخ  1399/۰9/3۰بخشوده می شود.
 .۴تاریخ الزم االدرا شدن ارز

معامالتی تعیین شده در ادرای مقررات ماده ( )۶۴قانون مالیاتهای مساقیم مصوب 139۴/۴/31در سال

 1398برای ادرا در سال  1399از یه ماه بی چهار ماه پس از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم امالک افجایش می یابد.

 .۵کمه های نقدی و غیرنقدی اشخاق حقیقی و حقوقی در اسفند ماه  1398و سی ماهی اول سال  1399دهت تأمین لوازم و تجهیرات مصرفی
مورد نیاز بیمارساان ها و مراکج درمانی دولای و تحت پوشش سازمان تأمین اداماعی و نیروهای مسلح و سایر مراکج درمانی مورد تایید وزارت
بهداشت درمان و موز

پجشکی دهت مبارزه با ویرو

در سال پرداخت محسوب می شود.

کرونا کی مورد تایید وزارت مذکور قرار گیرد بی عنوان هجینی های قاب قبول مالیاتی

تمدید مواعد قانونی سال 1399
 کلیی عملیات ادرایی وصول مالیاتهای مساقیم را تا پایان بهمن ماه  1399ماوقف نماید.

 برای کسب و کارهای اقاصادی اشخاق حقیقی برای تمدید و یا صدور پروانی نیازی بی اخذ گواهی پرداخت مالیاتی
نمی باشد.
 مهلت تسلیم و ارسال اظهارنامی های مالیات و عوارض بر ارز

افجوده کی روز 1۵بعد از پایان هر فص بود برای

فصلهای پاییج و زمساان بی مدت یکماه تمدید گردیده است.
 برا اینکی کسب و کارها فرصت بیشاری برای پرداخت مالیات داشای باشند درائم پرداخت نشده بدهی مالیات و
عوارض قانون تجمیع عوارض تا پایان سال  1399تمدید گردید.

 مهلت قانونی برای اعاراض بی اوراق مالیاتی کی بی مدت  3۰روز فرصت داشت بی مدت  ۴۵روز تمدید گردید
 مهلت ارسال و تسلیم اظهارنامی عملکرد اشخاق حقوقی کی تا پایان ذر و دی ماه فرصت دارند تا پایان بهمن ماه
 1399تمدید گردید.

 ارائی صورتهای مالی حسابرسی شده شرکاها کی تا پایان ذر ماه  1399مهلت داشت بی مدت  ۲ماه تمدید گردید.

سیسام مالیاتی پساکرونائی
برون سپاری

برون سپاری

سامانی نق و انقال امالک

توسعی دکی های مالیاتی

سامانی نق و اناقال خودرو

توسعی نرم افجارها و اپلیکیشن های مالیاتی

سامانی مالیات خروج ازکشور

موسسات خدمات مالیاتی مجوزدار

سامانه گمرک ایران

سامانه ثبت احوال و اسناد

سامانه وزارت صمت

سامانه شهرداری ها

سیسام مالیاتی پساکرونائی
E-Tax

E-Tax

تاکس -تلفن

سیسام نالین محاسبی مالیات حقوق

توسعی مالیات از راه دور

سیسام محاسبی مالیات عملکرد

نالین مالیات

سیسام محاسبی مالیات ارز

افجوده

سیستم مودی پردازش

سامانه مالیات برارزش افزوده و کارپوشه مودیان

سامانه تسلیم اظهارنامه های مالیاتی

ادغام لیست حقوق بیمه ای و لیست حقوق مالیاتی

سامانی مؤدیان :سامانی ای است تحت مدیریت سازمان کی در ن بی هر مؤدی

کارپوشی ویژهای اخاصاق یافای و تبادل اطالعات میان مؤدیان و سازمان منحصراً از
طریق ن کارپوشی انجام میشود .مؤدیان میتوانند با اسافاده از هرگونی سخت افجار
یا نرم افجار اعم از رایانی شخصی پایانی فروشگاهی سامانیهای ابری یا هر وسیلی
دیگری کی حافظی مالیاتی بی ن ماص شده باشد بی سامانی مؤدیان ماص شوند.
مردع نهائی ثبت صدور و اساعالم صورتحساب الکارونیکی سامانی مؤدیان میباشد.

کلیی اشخاق مشمول مکلفند بی ترتیبی کی سازمان مقرر می کند نسبت بی ثبتنام در سامانی
مؤدیان اقدام کنند .خرده فروشیها و واحدهای صنفی کی مساقیماً با مصرف کننده نهائی ارتباط

دارند عالوه بر عضویت در سامانی مؤدیان موظف بی اسافاده از پایانی فروشگاهی می باشند.
اسافاده از پایانی فروشگاهی برای مؤدیانی کی مساقیماً با مصرف کننده نهائی ارتباط ندارند الجامی

نیست؛ اما مؤدیان مجبور موظفند کلیی صورتحساب های خود را بی ترتیبی کی سازمان مقرر می کند
از طریق سامانی مؤدیان صادر کنند  .مؤدیان مالیاتی مکلفند ظرف مدت سی روز از تاریخ درج

صورتحساب الکارونیکی در کارپوشی مؤدیان نسبت بی اعالم پذیر

یا عدم پذیر

این صورتحساب

ها اقدام کنند .عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور بی منجلی تأیید صورتحساب مربوط می باشد.

سازمان مکلف است اظهارنامی های مالیات بر عملکرد ن دسای از اشخاق مشمول را
کی تمامی مقررات این قانون را رعایت کرده اند و ن را بر مبنای اطالعات مندرج
در سامانی مؤدیان تنظیم و در مهلت مقرر ارائی نموده اند از طریق انطباق با اطالعات

مودود در پایگاه داده سازمان راسای زمایی نموده و در صورت عدم مغایرت با
اطالعات پایگاه مذکور اظهارنامی تسلیمی را بدون رسیدگی قبول کند.

مهمارین تغییرات قانون دائمی ارز

افجوده کی احاماال بی مجمع تشخیص مصلحت ارسال خواهد

شد بی شرح زیر است:

-1پذیر

فرو

اقساطی و نسیی

 -۲پرداخت مالیات ارز

افجوده در هنگام وصول

 -3پرداخت مالیات ارز

افجوده در قراردادهای پیمانکاری هنگام دریافت مبلغ صورت وضعیت

 -۴کارفرمایان بخش دولای مکلفند مالیات ارز

افجوده را پرداخت و بحساب اعابار پیمانکار

منظور کنند
 -۵فر ینددادرسی ارز

افجوده مشابی قانون مالیات های مساقیم شده است

بند«م» تبصره « »۶قانون بوددی  -1399در معامالت پیمانکاری کی کارفرما یکی از دساگاههای ادرائی موضوع ماده
« »۲9قانون برنامی ششم توسعی است کارفرما موظف است همجمان با هر پرداخت مالیات ارز
را بی پیمانکار پرداخت کند .تا زمانی کی کارفرما مالیات بر ارز

افجوده ماناسب با ن

افجوده را بی پیمانکار پرداخت نکرده باشد سازمان

امور مالیاتی کشور حق مطالبی ن از پیمانکار یا أخذ دریمی دیرکرد از وی را ندارد .در مواردی کی بدهی کارفرما بی
پیمانکار بی صورت اسناد خجانی اسالمی پرداخت میشود در صورت درخواست پیمانکار کارفرما موظف است این اوراق
را عیناً بی سازمان امور مالیاتی کشور تحوی دهد .سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحرویلی را از
بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را بی خجانیداری ک کشور ارائی میکند .خجانیداری ک کشرور موظرف
است معادل مبلغ اسمی اسناد خجانی تحویلی را بیعنوان وصولی مالیات منظور کند.

اشخاق مشمول ماده « »۲9قانون برنامی ششم توسعی
کلیی دساگاههای ادرائی شام قوای سیگانی دمهوری اسالمی ایران اعم از وزارتخانیها سازمانهرا و مؤسسرات و دانشرگاهها
شرکاهای دولای مؤسسات انافاعی وابسای بی دولت بانکها و مؤسسات اعاباری دولای شرکاهای بیمی دولای مؤسسات و نهادهای
عمومی غیردولای (در مواردی کی ن بنیادها و نهادها از بوددی ک کشور اسافاده مینماینرد) مؤسسرات عمرومی بنیادهرا و
نهادهای انقالب اسالمی مجلس شورای اسالمی شورای نگهبان قانون اساسی بنیادها و مؤسساتی کی زیر نظرر ولریفقیری اداره

میشوند و همچنین دساگاهها و واحدهایی کی شمول قانون بر نها مسالجم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکی قانون خاق خود را
داشای و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت دهاد کشاورزی شرکت ملی نفت ایران شرکت ملری گراز ایرران
شرکت ملی صنایع پاروشیمی ایران سازمان گسار

نوسازی صنایع ایران بانه مرکجی دمهوری اسالمی ایران سازمان بنادر و

کشایرانی دمهوری اسالمی ایران سازمان توسعی و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران سازمان صدا و سیمای دمهوری اسالمی
ایران و شرکاهای تابعی نها سااد ادرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاق حقوقی وابسای بی نها

ارزش معامالتی سال  1399معادل  10درصد میانگین قیمت های روز منطقه در سال جاریشده است

بخشنامی شماره /۲1۰/۵1733د مورخ  1399/11/13وفق مقررات ماده مذکور تعیین ارز
تقویم میباشد .کمیسیون مجبور موظف است ارز

معامالتی امالک بر عهده کمیسیون

معامالتی موضوع این قانون را در سال اول معادل  ۲درصد میانگین قیمتهای

روز منطقی با لحاظ مالکهای مقرر دربندهای «الف و ب» تعیین کند .این شاخص هرسال بی میجان دو واحد درصد افجایشیافای و
در سال  1399بی  1۰درصد میانگین قیمتهای روز امالک رسیده است .بنابراین کمیسیونهای مجبور موظف است ارز های
معامالتی امالک را معادل  1۰درصد میانگین قیمتهای روز منطقی در سال  1399تعیین نمایند.

