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اولفصل 
تعریف مالیات و انواع آن

داف مالیات مبلغی است که افراد و مؤسسات برای تأمین بخشی از هزینه ها و تحقق برخی از اه

.دولت می پردازند و معموالً متناسب با میزان درآمد ، و یا ثروت آنها تعیین می گردد

:مالیاتانواع 

مستقیم    -1

:دولت بر دارایی و درآمد افراد و مؤسسات وضع می کند

مالیات بر دارایی مانند مالیات ارث( الف

و مالیات بر درآمد مالیات بر درآمد مانند مالیات درآمد امالک و مالیات بر درآمد حقوق ( ب

مشاغل

غیرمستقیم -2

:که بر قیمت کاالها و خدمات اضافه شده می باشد

حقوق گمرکی : مالیات بر واردات، مانند( الف

مالیات مواد خوراکی: مالیات بر مصرف و فروش، مانند( ب

قانون مالیات بر  ارزش افزوده  12ماده 9بند مطابق )مالیات بر ارزش افزوده ( ج

هاداروخانه 97/5/22د مورخ/260/3551وبخشنامه 4
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http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsShow/3/1/2/12
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حیثازمذکورقانوناجرایجهتتکلیفیم.م.ق95مادهموضوعحقیقیشخصیتبا

داختپراستثنایبه)اظهارنامهتسلیموافزودهارزشعوارضومالیاتوصول،نامثبت

یاالهاکاخریدبابتافزودهارزشبرمالیاتنظامشرایطحائزمودیانبهعوارضومالیات

(.داشتنخواهندمشمولخدمات

52

http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsShow/1/3/4/95
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فصل دوم

ثبت انم رد ساماهن سازمان امور مالیاتی 
امورادارةبهکتبارامراتبفعالیت شروعتاریخازماهچهارظرفمکلفندمشاغلصاحبان

مشمولمقررمهلتدرفوقتکلیفدادنانجامعدم.نماینداعالممحلمالیاتی

معافیت هایوتسهیالتازکلیهمحرومیتموجبنیزوقطعیمالیات%10 معادلجریمه ای

.بودخواهدمالیاتیامورادارة توسطشناساییتاریختامالیاتی

63

http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsShow/1/4/5/177
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برای شروع، .، شامل دو مرحله پیش ثبت نام و ثبت نام می باشدثبت نام شماره اقتصادیفرآیند 

.  نماییدابتدا باید وارد سامانه ی پیش ثبت نام شماره اقتصادی شده و اطالعات خود را تکمیل

مان از تکمیل و تایید اطالعات توسط شما و دریافت یک کد ده رقمی رهیگیری، سازپس 

.امورمالیاتی کشور، اطالعات ثبتی شما را راستی آزمایی می نماید

برای مودیانی که همه اطالعاتشان از سمت سازمان تایید گردد، جهت انجام مرحله دوم ثبت

شده نام، نام کاربری و کلمه ی عبور صادر گردیده و از طریق پیامکی به شماره همراه تایید

.ارسال میگرددآنها

مت در نهایت پس از ورود به سامانه ثبت نام و تکمیل اطالعات درخواستی و تایید آنها از س

اده رسیده و می توانید از امکانات الکترونیک سازمان استف45سازمان شما به وضعیت نهایی 

.نمایید

4

https://tax.gov.ir/action/do/registrationselector
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کات مهمن

ثبت. کامالمالیاتیامورسازمانطرفازاقتصادیشمارهتخصیصنهایتدروالکترونیکنام1

.پذیردمیصورترایگان

صاحبان. درانهجداگمحل،هربراییاشغلیواحدهربرایبایستمینام،ثبتبهمکلفمشاغل2

.نمایندنامثبتمالیاتینظام

چنانچه. محلیکازبیشصالح،ذیمراجعطرفازصادرهمجوزاساسبرمشاغلصاحبان3

خواهدصورتنامثبتیکفقطهامحلاینتمامیبرایباشند،داشتهمجوزهمانبرایفعالیت

یرساومشخصفعالیتاصلیمحلعنوانبهها،محلاینازیکیمودیاعالمبنابروگرفت

اصلیمحلتعیینمودی،انتخابعدمصورتدر.شدخواهدمنظورشعبهعنوانبههامحل

.بودخواهدسازمانتشخیصبهفعالیت

مشاغلی. یکعنوانبهشوند،میادارهاختیارییاقهریازاعممدنیمشارکتصورتبهکه4

بتثپیشزماندرمکلفندمذکورمشاغلصاحبان.شدخواهندنامثبتمالیاتینظامدرمودی

.نماینداعالمراشریکهرسهمنسبتوشرکاءکلیهنیازمورداطالعاتنام،

اطالعات. نمیتغییرقابلنامثبتپیشمرحلهازگذشتنازپسآنهامشارکتدرصدوافراد5

.شودثبتسیستمدرجدیدینامثبتبایدتغییرصورتدروباشد

مشمولین. تغییر،نامیرتغیفعالیت،تعطیلیانحالل،جملهازتغییراتگونههرمکلفندنامثبت6

یااختیاری)رکاءشتغییر،بالعکسیاومشارکتیبهانفرادیفعالیتتبدیلنشانی،تغییرشغل،

زمانسابهتغییراتوقوعیاانجامتاریخازماهدومدتظرفحداکثررامواردسایریاو(قهری

5.نماینداعالم
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آموزش تصوریی ثبت انم الکترونیکی

مالیاتیورود به پرتال جامع سازمان امور -1

نک پس از کلیک بر روی گزینه ثبت نام الکترونیک از طریق لی-2

.موجود در انتهای صفحه  به ثبت نام الکترونیک وارد شوید

6

https://tax.gov.ir/action/do/show/2
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.با ورود کدملی در این قسمت اطالعات هویتی شما بررسی می شود-3

از پایگاههای ( در صورت وجود ) در این قسمت اطالعات مربوط به ثبت نام های قبلی مودی -4

. جهت ثبت نام از گزینه پیش ثبت نام جدید استفاده نمایید.داده ها استخراج و نمایش داده می شود
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و شماره همراه  را به دقت وارد داروخانه رقمی 10در این قسمت کدپستی -5

.توجه داشته باشید تمامی پیامک ها به این شماره همراه ارسال خواهد شد. نمایید

تایید اطالعات  پیامک دریافتی از سازمان-6
8
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تایید اطالعات هویتی مودی اصلی-7

اطالعات این صفحه را جهت پیشگیری از -8

.خطاهای احتمالی مطالعه نمایید

9
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اطالعات شغلی مربوطه را با ویرایش اطالعات پایه وارد نمایید و-9

.پس از آن در صورت داشتن شریک اطالعات شریک را درج کنید

10ورود اطالعات اولیه شغلی-10
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.نواقص ثبت نام را در این قسمت مالحظه و برطرف نمایید-11

11. داروسازان مشمول ارزش افزوده نیستند-12

http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsShow/3/1/2/12
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تایید نهایی اطالعات و دریافت اطالعات کاربری-13

اطالعاتنقشهرویدرداروخانهمحلثبتواحتمالینواقصشدنبرطرفازپس

شمارهبهوصادرکاربریاطالعات،سنجیصحتازپسوشودمیکاملشما

عجامپرتالامکاناتازتوانیدمیشماآنازپس.گرددمیارسالشدهثبتهمراه

ارسال،بگیرانحقوقفهرستارسال،الکترونیکابالغسازیفعالنظیرمالیاتی

.نماییداستفادهفروشپایانهثبتوعملکرداظهارنامه

12
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فصل سوم

مالیات ربردآمد حقوق
قبالدر(حقوقییاحقیقیازاعم)دیگرشخصخدمتدرحقیقیشخصکهدرآمدی

یانقدطوربهیافتهانجامکاریامدتبرحسبایراندراشتغالبابتخودکارنیرویتسلیم

یتکلیفمالیات هایجزواستحقوقبردرآمدمالیاتمشمولکندمیتحصیلغیرنقد

آنتخصیصیاپرداختهرهنگامحقوقکنندگانپرداختبنابراین.می شودمحسوب

تاو کسرومحاسبهقانوناینم.م.ق85مادهمقرراتطبقرامتعلقمالیاتاندمکلف

بهآنمیزانوحقوقدریافت کنندگاننشانیوناممتضمنفهرستیتسلیمضمنبعدماهپایان

.دهندصورترا تغییراتفقطبعدماه هایدروپرداختمحلمالیاتیاموراداره

به،حقیقیاشخاصبهحقوقاصلیکنندهپرداختازغیرطرفازکهپرداختهاییمورددر

رعایتبارامتعلقهمالیاتپرداخت،هرهنگاممکلفندکنندگانآید،پرداختمیعمل

نرخبهقانون،اینم.م.ق84مادهموضوعمعافیتجزبهحقوقبهمربوطقانونیهایمعافیت

نشانیونامحاویفهرستیبابعدماهپایانتاحداکثرومحاسبه،کسر%10درصددهمقطوع

لف،تخصورتدروکنندپرداختمحل،مالیاتیامورادارهبهآنمیزانوکنندگاندریافت

.خواهندبودمتعلقهایجریمهومالیاتپرداختمسئول

درلههرسامنبع،چندیایکازحقوقمالیاتمشمولساالنهدرآمدبرمالیاتمعافیتمیزان

.می شودمشخصسنواتیبودجهقانون
13

http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsShow/1/3/3/85
http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsShow/1/3/3/84
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بریاوخودداریمقررموعددرحقوقلیستتسلیمازمشاغلصاحبانکهصورتیدر

%2درصددوازبودخواهدعبارتحقوقمورددرمتعلقجریمهنمایند،تسلیمواقعخالف

اشت،دخواهدمالیاتپرداختدرمودیباکهتضامنیمسئولیتبرعالوهوپرداختیحقوق 

-نیمودوومقررموعددرنشدهپرداختمالیات%10 درصددهمعادلجریمه ایمشمول

.دبوخواهدپرداخت،سررسیدازتأخیرمدتبهنسبتماههرازایبهمالیات%2/5درصد

ودوجریمهصورتدراینشود،پرداختوجوهدریافت کنندهتوسطمالیاتچنانچه

ینمکلفازمزبورمودیتوسطمالیاتپرداختتاریختامادهاینموضوع%2/5 درصدنیم

.شدخواهدوصولومطالبهمالیات،ایصالوکسربه

ساماهن اطالعات مالیات ربردآمد حقوق
مودیانرضایتجلبوحقوقدرآمدبرمالیاتاطالعاتدریافتدرتسهیلمنظوربه

بهاقداممالیاتیامورسازمانزمان،درجوییصرفهوهاهزینهکاهشومالیاتیمحترم

.استنمودهحقوقدرآمدبرمالیاتمکانیزهسیستمسازیپیادهوطراحی

وحقوقمیزانوحقوقکنندگاندریافتوکنندگانپرداختاطالعاتسیستمایندر

دروتدریافمودیازالکترونیکیفایلشکلبهآنبرمرتبطمالیاتوپرداختیمزایای

باتواندمیمودیمنظورهمینبه.گرددمیذخیرهمالیاتیامورسازماناطالعاتیپایگاه

ونیکیالکترفایلشودمیارایهمالیاتیامورسازمانتوسطکهافزارینرمدراطالعاتورود

نرمهایسیستمازاستفادهبایاونمایدارایهمالیاتیامورواحدبهوتولیدرانظرمورد

.نمایدسازماننظرموردقالبباالکترونیکیفایلتهیهبهاقدامخود،موجودافزاری
14
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سامانه اطالعات مالیات بردرآمد حقوق
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1399جدول محاسبه مالیات حقوق سال 



2017

جدول معافیت مالیاتی

1400تا 1390قانون مالیات مستقیم از سال 57،84،101ماده 

معافیت ماهیانهمعافیت سالیانهسالردیف
1139058.200.004.850.000
2139166.000.0005.500.000

31392100.000.0008.333.333

41393120.000.00010.000.000

51394138.000.00011.500.000
61395156.000.00013.000.000

84240.000.000ماده71396

101180.000.000و 57ماده

20.000.000

15.000.000
84276.000.000ماده81397

101216.000.000و57ماده

23.000.000

18.000.000
84330.000.000ماده91398

101258.000.000و57ماده

27.500.000

21.500.000
84360.000.000ماده 101399

101288.000.000و57ماده

30.000.000

24.000.000
84480.000.000ماده111400

101360.000.000و57ماده

40.000.000

30.000.000

کلیک بر روی هر سال در نسخه پی دی اف با 
.توانید بخشنامه مربوطه را مطالعه نماییدمی 
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http://www.accpress.com/news/1390/03/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D9%84-90-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%B4/
http://www.accpress.com/news/tag/%D8%B3%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-91-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-550/
http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsDocShow/1/3/3/84/3378
http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsDocShow/1/3/3/84/3654
http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsDocShow/1/3/3/84/3889
http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsDocShow/1/3/3/86/4151
http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsDocShow/1/3/3/84/4292
http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsDocShow/5/1/1/1000/4515
http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsDocShow/1/3/3/86/4713
http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsDocShow/1/3/3/84/4908
https://shenasname.ir/laws/maliati/7577-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-1400
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فصل چهارم

مالیات ربردآمد مشاغل

ابکهراموردحسبمدارکواسنادیاودفاترموظفندفصلاینموضوعمشاغلصاحبان

مالیات،مشمولدرآمدتشخیصبرایمی گرددتنظیممربوطضوابطواصولرعایت

نوعبهطمربواجرائیآیین نامه.کنندتنظیمآنهااساسبرراخودمالیاتیاظهارنامهونگهداری

نمونهودستیو(مکانیزه)ماشینیازاعمآنهانگهداریروشهایومدارکواسناددفاتر،

نحوهنیزومذکورمودیانبرایموردحسبفعالیتحجمونوعبهتوجهبامالیاتیاظهارنامه

وتنظیمذی ربط،مراجعبهمالیاتمشمولدرآمدتشخیصورسیدگیبرایآنهاارائه

.استهرسیدداراییواقتصادیاموروزیربه تصویب

طبقراخودمالیاتیاظهارنامهکهفصلاینموضوعمودیانمالیاتمشمولساالنهدرآمد

اینم.م.ق84مادهموضوعمعافیت میزانتاکرده اندتسلیممقررموعددرفصلاینمقررات

مشمولقانوناین131مادهدرمذکورهاینرخبهآنمازادومعافمالیاتپرداختازقانون

.بودخواهدمالیات

معافیتدوازحداکثرشرکاقهریواختیاریازاعممدنیهایمشارکتدر-1تبصره

هرمسهمانده باقیوتقسیمآنانبینمساویطوربهمعافیتمبلغوکردخواهنداستفاده

لحاظازدارندزوجیترابطههمباکهشرکایی.بودخواهدمالیاتمشمولجداگانهشریک

صورترد.می گردداعطازوجبهمقررمعافیتوتلقیشریک یکحکمدرمعافیتازاستفاده

http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsShow/1/3/3/84
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متوفیسهممالیاتیمعافیتازقانونیقائم مقامعنوانبهویوراثشرکاازاحدفوت

ازویمتقسآنانبینمساویطوربهمعافیتاینونمودهاستفادهفوقشرحبهدر مشارکت

.شدخواهدکسرکدامهرسهمدرآمد

مجموعباشد،شغلیواحدیکازبیشدارایحقیقیشخصهرکهصورتیدر-2تبصره

بهمالیاتمشمولمادهاینموضوعمعافیتیکفقطکسرباویشغلیواحدهایدرآمد

.می شودقانوناین131مادهدرمذکورنرخهای

شغلییفعالیت هابهمربوطمالیاتیاظهارنامهاندمکلفقانوناینفصلاینموضوعمودیان

هکنمونه ایطبق جداگانهمحلهربراییاشغلیواحدهربرایمالیاتیسالیکدرراخود

هببعدسالماهخردادآخرتاوتنظیمشدخواهدتهیهکشورمالیاتیامورسازمانوسیله

131مادهدرمذکورنرخبهرا متعلقمالیاتوتسلیمخودشغلمحلمالیاتیاموراداره

بهقانونیهایمهلتجاریسالدراستذکربهالزم.نمایندپرداختقانوناینم.م.ق

.استگردیدهتمدیدماهدومدت

(مشاغلصاحبان)حقیقیمودیانمالیاتیبندیگروه
اجراقابل1395سالابتدایازکهم.م.قاصالحی95مادهاجرایینامهآیینبهتوجهبا

حجمیاونوع)قبیلازمعیارهاییوهاشاخصاساسبرمشاغلصاحباناستبوده

قوتبه1399سالعملکردپایانتاهابندیگروهاینکهاندشدهبندیگروه(فعالیت

http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsShow/1/3/7/131
http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsShow/1/3/4/95
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مودیانبندیگروه1399/08/14مورخ200/99/60بخشنامهبهتوجهباوباقیستخود

گروههردوادامهدرکهگردیدهبنیادینیتغییراتدچار1400سالعملکردابتدایازمالیاتی

.کردخواهیمتقدیممشروحصورتبهرابندی

:1399سالعملکردپایاناتمودیانبندیگروه
30ازبیشترآنهاقبلسالخدماتوکاالفروشمبلغمجموعکهمودیانی:اولگروه

بقط(معافیتکسرازقبل)شدهقطعیمالیاتمشمولبرابردرآمد10یاوباشدمیلیاردریال

پایانتاریختاکهبعدبهو1391عملکرد(متممواصلیمجموع)قطعیمالیاتبرگآخرین

.باشدریالمیلیارد30ازبیشترباشدشدهابالغمالیاتیسالشروعازقبلسالدی

میلیارد10ازبیشترقبلسالخدماتوکاالفروشمبلغمجموعکهمودیانی:دومگروه

تمعافیکسرازقبل)شدهقطعیمالیاتمشمولدرآمدبرابر10یاوباشدریالمیلیارد30تا

تاکهبعدبهو1391عملکرد(متممواصلیمجموع)قطعیمالیاتبرگآخرینطبق(

30تاریالمیلیارد10ازباشدشدهابالغمالیاتیسالشروعازقبلسالدیپایانتاریخ

.باشدریالمیلیارد

میمحسوبسومگروهجزءگیرندنمیقراردومواولهایگروهدرکهمودیانی:سومگروه

.شوند

عالیتفنوعاساسبرکهمودیانیاستثناءبهمشاغلصاحبانفعالیتشروعاولسالدودر-1

ودیمانتخاببهمربوطقانونیتکالیفانجاموگروهانتخابگیرند،میقراراولدرگروه

.بودخواهد

http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsDocShow/1/3/4/95/5027
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مودیستشخصعهدهبرآیندهمالیسالدرمودیاحتمالیمالیفعالیتمیزانتشخیص-2

مطابقارشودانجامبایدمالیسالشروعازگاهاپیشکهقانونیتکالیفانجامبایدمودیفلذا

گونههیچاحتمالیمغایرتخصوصدرمالیاتیامورسازمانودهدانجامخودبینیپیش

.داشتنخواهدمسئولیتی

قانونیتکالیفانجامنظرازبعد،سالسهتاگیرندمیقرارگروههردرکهمالیاتیمودیان-3

.گرفتنخواهندقرارترپاییندرطبقات

مددرآونداشتهمحاسباتدرتأثیریمودیمالیاتیسالیکازقسمتیدرفعالیتعدم-4

ردسالهرطیفعالیتمدتبهتوجهبدونآنازبعدسالوپایهسالمالیاتمشمولابرازی

.گرددمیلحاظمحاسبات

یازمودیانجدیدبندیگروه :1400سالعملکردابتدا
یمیتسلاظهارنامه)قبلسالدوعملکردمالیاتیاظهارنامهبراساسکهمودیانی:اولگروه

به.اشدبمیعملکرداظهارنامهتسلیمازبعدسالبندیگروهتعیینمبنایسالهرماهخرداد

1397سالعملکردمالیاتیاظهارنامهدرمندرجدرآمدهایسایروفروشمبلغمثالعنوان

فروشیاکاالفروش)شدهقطعیدرآمدآخرینیا(.باشدمی1399سالبندیگروهمبنای

برگابالغبهمشروط).باشدریالمیلیارد55مبلغازبیشآنها(خدمتارائهوکاالتوام

(.ویقانونینمایندهیامودیشخصبهقبلسالماهدیپایانتاحداکثرقطعی
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واالکتوامفروشیاکاالفروش)ابرازیدرآمدکهحرفیومشاغلصاحبانسایر:دومگروه

امتوفروشیاکاالفروش)آنهاشدهقطعیدرآمدآخرینیاوآنهاقبلسالدو(خدمتارائه

ریالمیلیارد55مبلغازکمتریامساویوریالمیلیارد18ازبیش(خدمتارائهوکاال

یایمودشخصبهقبلسالماهدیپایانتاحداکثرقطعیبرگابالغبهمشروط).باشد

(.ویقانونینماینده

سومگروهجزوگیرندنمیقراردومواولهایگروهدرکهمشاغلیصاحبان:سومگروه

.شوندمیمحسوب

فهرستسالهرماهدیپایانتاضرورتتشخیصصورتدرتواندمیسازمان-1تبصره

گهیآدرجطریقازوتهیهراایحرفهفعالیتنوعبراساساولگروهبهشدهافزودهمشاغل

هایتشکلطریقازیاوکثیراالنتشارهایروزنامهازیکیوکشوررسمیروزنامهدر

سالیابتداازاخیرالذکرمودیان.نمایداعالممالیاتیمودیانبهربطذیایحرفهوصنفی

.بوددخواهناولگروهبهمربوطشدهتعیینتکالیفاجرایبهمکلفاعالمازبعدمالیاتی

50باشند،داشتهاشتغالخدمتارائهفعالیتبهصرفامودیانکهمواردیدر-2تبصره

.باشدمیبندیگروهمبنایشدهتعیینهاینصابدرصد

شدهقطعییاوابرازیدرآمدقهری،یااختیاریازاعممشارکتیمشاغلدر-3تبصره

.باشدمیعملمالکمشارکت

به(تاسیس)ایجادسالاولیندرنامهآییناینموضوعحرفومشاغلصاحبان-4تبصره
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گروهزوجاند،شدهبندیطبقهاولگروهجزوفعالیتموضوعواسطهبهکهمودیانیاستثناء

شدهبندیطبقهمقررنصابهایبراساسبایستمیبعدبهفعالیتسومسالازومحسوبسوم

.نمایندعملقانونیتکالیفانجامبهنسبتو

ینپایگروههایدرکهمشاغلیصاحبانتوسطباالترگروههایاظهارنامهتسلیم-5تبصره

انصاحبیانمایندارائهدومیااولگروهاظهارنامهسومگروهمشاغلصاحبان)دارندقرارتر

امراینانجامصرفلکننداردمنعی(.نمایندتسلیماولگروهاظهارنامهدومگروهمشاغل

.دادنخواهدقرارباالترهایدرگروهرامودی

1400از عملکرد ابتدای سال  1399تا  عملکرد منتهی به پایان سال 

18کمتر از 

میلیارد ریال
فروش )درآمد ابرازی 

کاال یا فروش توام کاال

( و ارائه خدمت

براساس اظهارنامه 

ا تسلیمی دو سال قبل ی

آخرین درآمد قطعی 

مشروط به ابالغ )شده

برگ قطعی حداکثر تا 

(پایان دی ماه سال قبل

میلیارد  10کمتر از 

ریال

مجموع مبلغ 

فروش کاال و 

خدمات سال قبل

گروه سوم

18بیش از 

میلیارد ریال و 

مساوی یا کمتر 

میلیارد  55از 

ریال

میلیارد  10بیش از 

ریال و مساوی یا 

30کمتر از 

میلیارد ریال

گروه دوم

55بیش از 

میلیارد ریال

میلیارد30بیش از 

ریال

گروه اول
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مقرراتطبقکهمواردیاستثنایبهم.م.ق131مادهحقیقیاشخاصدرآمدبرمالیاتنرخ

:استزیرشرحبهمی باشدجداگانه اینرخدارایقانوناین

نرخبهساالنهمالیاتمشمولدرآمدریال(500،000،000)میلیونپانصدمیزانتا

15%

میلیاردیکمیزانتاریال(500،000،000)میلیونپانصدمازادبهنسبت

%20نرخبهساالنهمالیاتمشمولدرآمدریال(1،000،000،000)

بهساالنهمالیاتمشمولدرآمدریال(1،000،000،000)میلیاردیکمازادبهنسبت

%25نرخ

بهنسبتمادهاینموضوعاشخاصمالیاتمشمولابرازیدرآمدافزایش%10هرازایبه

ددرصواحدپنجتاحداکثرودرصدواحدیکآنها،گذشتهسالمالیاتمشمولابرازیدرآمد

سالمالیاتیبدهیتسویهتخفیفاینازبرخورداریشرط.شودمیکاستهمذکورنرخهایاز

مالیاتیامورسازمانسویازشدهاعالممهلتدرمربوطهمالیاتیاظهارنامهتسلیموقبل

.است

درحقیقیاشخاصدرآمدهایکلیهمزبور،قانونم.م.ق131مادهتبصرهموضوعنرختخفیف

اجارهازحاصلدرآمدازاعممالیاتمشمولابرازیدرآمددارایکهمالیاتیمختلفمنابع

نتعییبهمربوطمحاسباتدرلکنگردد،میشاملراباشندمیاتفاقیومشاغلامالک،

قرارنظرمدجداگانهشغلهرومنبعهرمالیاتمشمولابرازیدرآمدبایستمیتخفیف

.گیرد

http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsShow/1/3/7/131
http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsShow/1/3/7/131
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م.م.ق131مادهموضوعهاینرخکلیهحقیقیاشخاصبراینرختخفیفاحرازصورتدر

نظرمدالذکراخیرمادهطبقاتتمامدرشدهمحاسبهتخفیفوشدهامراینازمتأثرقانون

لیتفعادارایمودییکمالیاتمشمولدرآمدکهصورتیدرمثالعنوانبه).گیردمیقرار

ازشرایطاحرازباوگرددریال1،200،000،000مبلغهامعافیتکسرازبعدشغلی

باریال500،000،000تاترتیببهاومالیاتشود،برخوردارنرختخفیفدرصد3

باریال500،000،000مازادبهنسبتریال1،000،000،000مبلغتادرصد،12نرخ

.گرددمیمحاسبهدرصد22نرخبامابقیودرصد17نرخ

سهمبهنسبتشرکاءازهریکدارندفعالیتمشارکتصورتبهکهمشاغلیمورددر

بودندارادرصورت)خودجدیدسالو(پایهسال)قبلسالمالیاتمشمولابرازیدرآمد

.نماینداستفادهمستقیمهایمالیاتقانون131مادهتبصرهمفادازتوانندمی(شرایط

ری اهیروشهبمربوطمقررات رکواسنادودافرتنگهدا :مدا
هدارینگبهمکلفحقوقیاشخاصکلیهوگیرندمیقراراولگروهدرکهمشاغلیصاحبان

(نیکیالکترو-مکانیزه)ماشینییادستیموردحسبدفاترسایریاکلوروزنامهدفاتر

.باشندمیمربوطهدستورالعملرعایتبامدارکواسنادبهمتکی

http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsShow/1/3/6/131
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اقنونیدافرتپلمپردخواستثبتمراحل
ثبت درخواست اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونیبه سایت مراجعه -1

اطالعات شخصی اولیه ، آدرس محل دریافت دفاتر و حوزه ثبتیثبت -2

اطالعات فرد تکمیل کننده اظهارنامه پلمپ دفاترثبت -3

آنهانوع و تعداد برگهای دفاتر و ذخیره انتخاب  -4

صحت اطالعاتتایید -5

اظهارنامه پلمپ دفاتر و مراجعه به دفاتر پستی جهت ثبت و دریافت بارکدپستیچاپ -6

مجدد به سایت و ثبت بارکدپستی و تاریخ تحویل مدارک به پستمراجعه -7

.ستدرخواست و تکمیل مراحل یادشده تا قبل از پایان وقت اداری آخرین روز کاری سال الزامیثبت -8

.این صورت ،  دریافت دفاتر در سال جدید جریمه ای را متوجه مودی نخواهد کرددر -9

.عدم  مراجعه به پست ، درخواست یادشده کان لم یکن تلقی خواهد گردیددرصورت -10

https://irsherkat.ssaa.ir/Design/RqstAdmission/PolompRequest.aspx
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دارکمواسنادمالیاتیسالهربرایمکلفندگیرند،میقراردومگروهدرکهمشاغلیصاحبان

ودرآمدهاسایروخدماتارائهیاکاالفروشدرآمدیاسنادقبیلازخودمعامالتبهمربوط

رتیبتبهوتفکیکبهراشدهانجامهایهزینهاسنادسایروداراییوخدماتکاال،خریداسناد

شرحبهماهانهراخودهزینهودرآمدصورتونگهداریمالیرویدادهایازیکهروقوعتاریخ

.نمایندتنظیمآناساسبرپیوستفرم
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مدارکواسنادمالیاتیسالهربرایمکلفندگیرندمیقرارسومگروهدرکهمشاغلیصاحبان

ودرآمدهاسایروخدماتارائهیاکاالفروشدرآمدیاسنادقبیلازخودمعامالتبهمربوط

ودرآمدخالصهونگهداریراشدهانجامهایهزینهاسنادسایروخدماتوکاالخریداسناد

.نمایندتنظیمآناساسبرپیوستفرمشرحبهراخودهزینه
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پنجمفصل

الکترونیکاظهارانهم
اظهاریخودجهتالکترونیکیخدماتتوسعهراستایدرکشور،مالیاتیامورسازمان

ازپسمالیاتی،محترممودیانکهاستدادهقرارسامانهایندررااظهارنامهمالیاتی،مودیان

تکمیلازپسودانلودرامذکورافزارنرمبایستمیالکترونیکینامثبتسامانهدرنامثبت

.نمایندارسالبهاقداماظهارنامه،

میعبورمزروکاربرینامبهنیازمشاغلالکترونیکیاظهارنامهتسلیمجهتاینکهبهتوجهبا

.ییدنماآنبازیابیبهاقدامالکترونیکینامثبتسامانهدرفراموشی،صورتدرباشد،

میمتسلیقابلمشارکتیوانفرادیاظهارنامهقالبدودرحقیقیاشخاصعملکرداظهارنامه

.شوداردونامثبتسامانهدرالزماطالعاتبایستمیکسبیواحدشرایطبهبستهکهباشد

قیحقیشخصکسبیواحدوهویتیاطالعاتافزار،نرمدرشدهخواستهاقالمنمودنواردبا

.شودمیدادهنمایشاظهارنامهدرودریافتنامثبتسامانهاز

استروریضبنابراینباشدمیپذیرامکاننامثبتاطالعاتازاستفادهبااظهارنامهتسلیم

بتثسامانهطریقازمرحلهایناحتمالیایراداترفعنام،ثبتتکمیلبهنسبتمودیان

همینهباستویرایشغیرقابلشوند،میدریافتسامانهاینازکهاطالعاتی.نماینداقدامنام

هساماندراطالعاتبروزرسانیجهتآنتاییدواطالعاتویرایشازپسبایستمیخاطر

.نماییداستفادههویتیاطالعاتدریافتگزینهازمالیاتیاظهارنامه

https://tax.gov.ir/action/do/show/409
https://tax.gov.ir/action/do/show/2
https://register.tax.gov.ir/Pages/Login/ForgetAccount
https://tax.gov.ir/action/do/show/2
http://tax.gov.ir/Pages/action/show/2
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بازیابی شماره رهگیری ثبت نام الکترونیک

یادآوری کلمه عبور و نام کاربری

https://mytax.tax.gov.ir/Pages/Login/ForgetFollowCode
https://mytax.tax.gov.ir/Pages/Login/ForgetAccount
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ارایهبهنیازیواستکافیاظهارنامهیکتکمیلتنهامشارکتیواحدهایخصوصدر

زامشارکتیواحدهایدرشرکاءاطالعات.باشدنمیشرکاءتفکیکبهانفرادیاظهارنامه

از)الزماطالعاتثبتعدمصورتدرلذاشدخواهدبارگزاریالکترونیکینامثبتسامانه

ثبتهساماندراطالعاتتکمیلبهنسبتاصلیشریکبایستمی(...شرکاءاطالعاتجمله

.نمایداقدامنام

ادمفرعایتوپایشدلیلبه،رساندمیحقیقیاشخاصمحترممودیانتمامیاطالعبه*

اظهارنامه،دریافتزماندرساالنهمعافیتسقفاعمالدرم.م.ق101ماده2تبصره

شتریبیمعافیتداریدتمایلکهکسبیواحدالکترونیکیاظهارنامهارسالاستخواهشمند

.دهیدقراراولاولویتدرراگیردتعلقآنمالیاتمشمولدرآمدبه

.فرماییدبررسیدقتبهودریافتسیستمازراشدهتکمیلنویسپیشنسخهارسال،ازقبل

ظهارنامهاالکترونیکیارسال.نماییدگرددمیتلقیقطعیونهاییکهارسال،بهاقدامادامهدر

بههشدچاپاظهارنامهارائهبهنیازیوگردیدخواهدتلقیاظهارنامهقانونیتسلیممنزلهبه

.بودنخواهدذیربطمالیاتیاموراداره

غامپیکهصورتیدرنمایند،میارسالالکترونیکیامضایباراخوداظهارنامهکهمودیانی

دفاتردرآنهامالیاتیوکالتنامهکهنمایندحاصلاطمینانبایستمینمایندمیدریافتخطا

.داردتاریخیاعتبارآنهاالکترونیکگواهیهمچنینوشدهثبترسمیاسناد

http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsShow/1/3/4/101
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:ثبت و ارسال اظهارنامه های مالیاتی به شرح زیر می باشدمراحل 

حصول اطمینان کاربر از اتصال رایانه به اینترنت•

مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان و دانلود اظهارنامه مربوطه•

نصب نسخه نرم افزار اظهارنامه مالیاتی•

ورود اطالعات درخواستی در نرم افزار اظهارنامه مربوطه•

الکترونیکیدریافت اطالعات هویتی مودی از سامانه ثبت نام •

جداول اطالعاتی و مالی توسط مودیانتکمیل • 

چاپ و بررسی نسخه پیش نویس• 

ارسال اطالعات به سازمان امورمالیاتی کشور• 

دریافت کدرهگیری• 

صدور الکترونیکی قبض مالیاتی• 

امکان پرداخت الکترونیکی قبض مالیاتی• 

قبض مالیاتی مودیانصدور 

مودیان حقیقی می توانند هنگام ارسال اطالعات اظهارنامه خود، از طریق نرم افزار اقدام به 

ط با لیست قبوض الکترونیکی مرتبطریقدرخواست صدور قبض مالیاتی نموده، که از 

رداخت سامانه پقابل رویت و پس از چاپ قبض مالیاتی می توانند از طریق بانک یااظهارنامه

.اقدام به پرداخت نمایندالکترونیکی مالیات

http://payment.tax.gov.ir/Pages/TaxreturnPayment/SignIn
http://tax.gov.ir/Pages/action/show/9
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ششمفصل

مقطوعمالیات

میزانکهراآنانازگروههایییامشاغلازبرخیتواندمیکشورمالیاتیامورسازمان

قانوناین84مادهموضوعمعافیتبرابرسیحداکثرآنهاساالنهخدماتوکاالفروش

ونقانواینموضوعمدارکواسنادنگهداریقبیلازتکالیفازبخشیانجامازباشد

ونتعییمقطوعبه صورترامذکورمودیانمالیاتوکندمعافمالیاتیاظهارنامهارائه

باشدداشتهاشتغالفعالیتبهمالیسالیکازکمترمودیکهمواردیدر.نمایدوصول

.می شودوصولومحاسبهاشتغالمدتبهنسبتمتعلقمالیات

وعدمدرشدهتسلیممالیاتیاظهارنامه هایبهرسیدگیازمانعتبصرهاینحکم:مهم

ادهمتبصرهشمولازمودیآمده،دستبهمستنداتاساسبرچنانچهوبودنخواهدمقرر

مشمول،درآمدالتفاوتمابهمالیاتپرداختلزومبرعالوهشود،خارجم.م.ق100

.شدخواهدنیزدرآمدکتمانواظهارنامهارائهعدمبخششغیرقابلجرائم

اتمالیاستحقاقمالکخدماتوکاالفروشمیزانباشندداشتهتوجهگرامیهمکاران)

(خریدمجموعنهاستمقطوع

http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsShow/1/3/4/100
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فصل هفتم

کانیزه فرواگشهی صندوق م
بهمجلساز98آبان18،مودیانسامانهوفروشگاهیهایپایانهقانوناصالحیهآخرین

تاشدابالغمالیاتیامورسازمانواقتصادیاموروزارتبهدولتطرفازوابالغدولت

ازادرهصالکترونیکیصورتحسابازاستفادهکردنکاربردیوهوشمندمالیاتیشفافیت

ممستقیهایمالیاتقانونمشمولصنفیواحدهایدرالکترونیکیپرداختهایدستگاه

ارائهمعتمدهایشرکتوظایفواستتبصره28وماده29حاویقانون،این.باشد

روشوهامعافیتها،بخشودگیجرایم،تعاریف،الزامات،شرایط،،مالیاتیخدماتدهنده

حافظهوPOSدستگاهطریقازکهخدماتوکاالفروشندهازمالیاتاخذنویناجرای

کردهمشخصراشدهثبتمودیانسامانهدراطالعاتشودهدمیانجامتراکنشمالیاتی،

تادادهوقتمشموالنبهرامدتیسامانه،اندازیراهواجراازپسمهم،بسیارقانوناین.است

.نشونددرصدی10جریمهمشمولتاکننداقدامفولدر،ایجادوسامانهدرنامثبتبهنسبت

.استمحرمانهسامانه،درمودیانشدهثبتاطالعاتهمه

درمهممواردکردنمشخصبارافروشگاهیپایانهقانونکاملمتنموضوعاهمیتبهنظر

امیدواریمکهفراوانیستابهاماتحاویابالغیهاینهرچند.نمودخواهیدمالحظهادامه

.نماینداقداممبهممواردرفعوتوضیحبهنسبتمحترممسئوالن
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تعاریف

:ـ در این قانون، اصطالحات زیر در معانی مشروحه مربوط به کار می روند1ماده

سازمان امور مالیاتی کشور: ـ سازمانالف 

، درگاه پرداخت الکترونیکی  (POS)رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی: ـ پایانه فروشگاهیب 

ور و سامانه یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه های الکترونیکی پرداخت رسمی کش

.مؤدیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد

سامانه ای است تحت مدیریت سازمان که در آن به هر مؤدی، کارپوشه : ـ سامانه مؤدیانپ 

وشه ای اختصاص یافته و تبادل اطالعات میان مؤدیان و سازمان منحصراً از طریق آن کارپویژه

نه توانند با استفاده از هرگونه سخت افزار یا نرم افزار اعم از رایامؤدیان می. شودانجام می

ه آن متصل های ابری یا هر وسیله دیگری که حافظه مالیاتی بشخصی، پایانه فروشگاهی، سامانه

ساب مرجع نهائی ثبت، صدور و استعالم صورتح. شده باشد، به سامانه مؤدیان متصل شوند

.باشدالکترونیکی، سامانه مؤدیان می

ات مندرج نوعی حافظه الکترونیکی است که برای ثبت و نگهداری اطالع: ـ حافظه مالیاتیت 

.  یرددر صورتحساب های الکترونیکی و انتقال آن به سامانه مؤدیان مورد استفاده قرار می گ

حت نظارت حافظه مالیاتی ت. حافظه مالیاتی می تواند به شکل سخت افزاری یا نرم افزاری باشد

هر . ردسازمان، توسط مؤدی برای ثبت صورتحساب الکترونیکی مورد استفاده قرار می گی

وسط سازمان شناسه یکتای حافظه مالیاتی ت. حافظه مالیاتی باید دارای شماره شناسه یکتا باشد

.اختصاص داده می شود
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کهیمالیاتفردبهمنحصرشمارهدارایاستصورتحسابی:الکترونیکیصورتحسابـث

اقالمومشخصات.شودمیذخیرهفروشندهمالیاتیحافظهدرآن،درمندرجاطالعات

اعالمویینتعسازمانتوسطکاروکسبنوعبامتناسبالکترونیکی،صورتحساباطالعاتی

نوانعبهالکترونیکیپرداختدرگاهیابانکیکارتخواندستگاهازکهمواردیدر.شودمی

حکمدردرهصاخریدپرداختالکترونیکیگزارشیارسیدشود،میاستفادهفروشگاهیپایانه

.استالکترونیکیصورتحساب

یحقوقاشخاصو(غیرصنفیوصنفی)مشاغلصاحبانکلیه:(مؤدیان)مشمولاشخاصـج

با1366/12/3مصوبمستقیمهایمالیاتقانونسومبابپنجموچهارمفصلهایموضوع

مؤدیواژهازهرگاهقانونایندر.هستندقانوناینمشمولآن،بعدیالحاقاتواصالحات

.باشدشدهتصریحآنخالفمگراست؛مشمولاشخاصمراد،شود،میاستفاده

هکهستندپروانهدارایحقوقیاشخاص:مالیاتیخدماتکنندهارائهمعتمدشرکتهایـچ

الزمهایآموزشومشاورهارائهبهنسبتسازمان،ابالغیهایدستورالعملوضوابطحسب

خدماتقبیلازمالیاتیخدماتارائهبرایموردنیازتجهیزاتپشتیبانیونصبمؤدیان،به

با(ازمانستشخیصبه)غیرحاکمیتیامورسایروالکترونیکیصورتحسابصدوربهمربوط

.کنندمیهمکاریسازمان

باوقانوناینچهارچوبدرسیاستگذاریمنظوربه:مؤدیانسامانهراهبریکارگروهـح

یاستانداردهاتدویننیزوربطذینهادهایبینهماهنگیایجادوباالدستیاسنادرعایت



مقررات مالیاتی داروخاهن اه
ویرایش چهارم

4037

اننمایندگحضورباکارگروهیاطالعات،پذیریتعاململیچهارچوبدراطالعات،تبادل

ومعدنصنعت،»،«اطالعاتفناوریوارتباطات»هایوزارتخانهوسازماناالختیارتام

راهبریکارگروهعضونمایندگان.شودمیتشکیلمرکزیبانکو«اطالعات»و«تجارت

کارگروه.شوندانتخابمذکوراجرائیدستگاههایکارکنانمیانازبایدمؤدیانسامانه

ازپسهکارگرواینمصوبات.شودمیتشکیلسازمانرئیسریاستبهمؤدیانسامانهراهبری

.دباشمیاالجراءالزماطالعاتفناوریوارتباطاتوداراییواقتصادیاموروزیرانتأیید

کالیف مشمولاشخاصت

درنامثبتبهنسبتکند،میمقررسازمانکهترتیبیبهمکلفندمشمولاشخاصکلیهـ2ماده

هکنندمصرفبامستقیماًکهصنفیواحدهایوهافروشیخرده.کننداقداممؤدیانسامانه

روشگاهیفپایانهازاستفادهبهموظفمؤدیان،سامانهدرعضویتبرعالوهدارند،ارتباطنهائی

ارتباطنهائیکنندهمصرفبامستقیماًکهمؤدیانیبرایفروشگاهیپایانهازاستفاده.باشندمی

کهبیترتیبهراخودهایصورتحسابکلیهموظفندمزبورمؤدیانامانیست؛الزامیندارند،

اصنافاتاقهمکاریباسازمان.کنندصادرمؤدیانسامانهطریقازکند،میمقررسازمان

.کنداقداممشمولاشخاصبهمشاورهوتوانمندسازیآموزش،بهنسبتاستمکلفایران

فناوریوارتباطاتوزارتوایراناصنافاتاقسازمان،نمایندگانازمرکبکارگروهی

ساالنهصورتبهکهاستموظفمذکورکارگروه.شودمیتشکیلاستانهردراطالعات
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هسامانوفروشگاهیهایپایانهازاستفادهدرتواناییعدمبهاظهارکهمؤدیانیدرخواست

نظیریمؤدشرایطدرنظرگرفتنباکارگروهاینکهصورتیدروکندبررسیدارند،رامؤدیان

وزاریافسختامکاناتوزیرساختهاومالیاتیسابقهجغرافیایی،منطقهجسمی،هایویژگی

وشگاهیفروهایپایانهازاستفادهدرویکمترتوانایییاوناتوانیبهتشخیصافزاری،نرم

تنسببودخواهندموظفمالیاتیخدماتدهندهارائهمعتمدشرکتهایدهد،رامؤدیانسامانه

دستهاینبرایمؤدیانسامانهوفروشگاهیپایانهاندازیراهونصبتوانمندسازی،آموزش،به

صورتحسابصدورعدمهایجریمهومسؤولیتکهنحویبهکنند،اقداممؤدیاناز

ارائهمعتمدشرکتهایبرعهدهمؤدیانقبیلاینازنیابتبهمؤدیانسامانهطریقازالکترونیکی

شاملقانون،اینموضوعهایجریمهومسؤولیتاین.بودخواهدمالیاتیخدماتکننده

اشد،بمیمؤدیتوسطدرآمدکتمانازناشیالکترونیکیصورتحسابصدورعدمکهمواردی

ارائهمعتمدشرکتهایخدماتازاستفاده(تعرفه)کارمزدمکلفندمذکورمؤدیان.بودنخواهد

پرداختراشودمیتعیینقانوناین26مادهترتیباتبامطابقکهمالیاتیخدماتدهنده

.نمایند

نیزودهافزوارزشبرمالیاتازمعافخدماتوکاالارائهدلیلبهکهمؤدیانیفهرستـتبصره

کیالکترونیصورتحسابصدورومؤدیانسامانهدرعضویتامکانآنها،کاروکسبماهیت

کثرحداوزیران،هیأتتصویبازپسوداراییواقتصادیاموروزارتپیشنهادبهندارند،را

.شدخواهداعالمسازمان،توسطبعدسالعملکردبرایسالهرماهدیپایانتا
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،قانوناینشدناالجراءالزمتاریخازماهپانزدهمدتظرفحداکثراستموظفسازمانـ3ماده

صورتحسابصدوروسامانهدرمؤدیاننامثبتامکانواندازیراهرامؤدیانسامانه

.کندفراهممزبورسامانهطریقازراالکترونیکی

استعالماتبهپاسخگوییامکانکهشودطراحیایگونهبهبایدمؤدیانسامانهـ1تبصره

هایدستگاهبهالزمهایاستعالمارائهوأخذومؤدیاناعتبارسنجیخصوصدرالکترونیکی

تبادالتملیمرکزوهمراهدولتسامانهازاعمدولتیکپارچهبسترهایطریقازرااجرائی

واجتماعیاقتصادی،توسعهششمپنجسالهبرنامهقانون67ماده2تبصرهموضوعاطالعات

مؤدیانسامانههمچنین.کندفراهم1395/12/14مصوبایراناسالمیجمهوریفرهنگی

.اشدبداشتهاطالعاتتبادالتملیمرکزطریقازرااطالعاتتبادلوفراخوانقابلیتباید

یالکترونیکهایصورتحسابفقطماده،ایندرمذکورمهلتانقضایازپسماهسهـ2تبصره

حاسبهممبنایوشدهشناختهمعتبرسازمانسویازباشد،شدهصادرمؤدیانسامانهطریقازکه

.بودخواهدمؤدیانبرایمالیاتیاعتبار

افزاریسختتجهیزاتومالیاتیحافظهدارایکهفروشگاهیپایانهوسیلهبهمؤدیانـ3تبصره

واهویژگی.نمایندمیالکترونیکیصورتحسابصدوربهمبادرتباشدمیافزارینرمو

مربوط،یافزارنرموافزاریسختتجهیزاتومالیاتیحافظهفروشگاهی،پایانهفنیمشخصات

مؤدیانهسامانراهبریکارگروهتوسطمؤدیانسامانهبامالیاتیحافظهمیاناطالعاتتبادلنحوه

.شودمیتعیین
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اثباتآنخالفمگراست،مؤدیانسامانهدرمؤدیشدهثبتاطالعاتصحتبراصلـ4ماده

رتیبیتبهیاوکردهامتناعسامانهدرنامثبتازمؤدیکهمواردیدرجزمالیاتی،مأموران.شود

هنمودتخلفمؤدیانسامانهدرخوداطالعاتثبتدرکهشوداثباتشده،ذکر9مادهدرکه

آنهاهبرسیدگیوویمدارکواسناددفاتر،مطالبهومؤدیفعالیتمحلبهمراجعهحقاست،

.ندارندرا

هبمؤدیانسامانهدرافزودهارزشبرمالیاتمحاسبهومعامالتثبتکلیفرایندـ5ماده

:استزیرصورت

در.دشومیصادرمؤدیانسامانهطریقازفروشندهتوسطالکترونیکی،صورتحسابـالف

صدوروفروشثبتعملیاتدارند،ارتباطنهائیکنندهمصرفبامستقیماًکهمؤدیانیمورد

.شودمیانجامفروشگاهیپایانهتوسطالکترونیکی،صورتحساب

باشد،مؤدیانسامانهعضوخودونبودهنهائیکنندهمصرفخریدار،کهصورتیدرـب

درویکارپوشهبهخودکارصورتبهفروشنده،توسطصادرشدهالکترونیکیصورتحساب

.شودمیمنظوراوبرایمالیاتیاعتبارعنوانبهوشودمیمنتقلمؤدیانسامانه

درونیکیالکترصورتحسابدرجتاریخازروزسیمدتظرفمکلفندمالیاتیمؤدیانـتبصره

عدم.کننداقدامهاصورتحساباینپذیرشعدمیاپذیرشاعالمبهنسبتمؤدیانکارپوشه

.باشدمیمربوطصورتحسابتأییدمنزلهبهمذکورمدتظرفاظهارنظر
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مابهازاستعبارتکهمؤدیافزودهارزشبرمالیاتبدهیماهه،سهدورههرپایاندرـپ

توسطمقرراتطبقدوره،طولدروی(مالیاتیاعتبار)خریدمالیاتوفروشمالیاتالتفاوت

.شودمیمحاسبهسامانه

مؤدی،باشدوی(مالیاتیاعتبار)خریدمالیاتازبیشترمؤدیفروشمالیاتکهصورتیدر

.کندیزوارسازمانحساببهکند،میمقررسازمانکهترتیبیبهراالتفاوتمابهاستموظف

باشد،وی(مالیاتیاعتبار)خریدمالیاتازکمترمؤدیفروشمالیاتکهصورتیدرمتقابالً

.کندردمستمؤدیبهراالتفاوتمابهمربوطهقانونیترتیباترعایتبااستموظفسازمان

ایندرکهمواردیدرجزمالیاتیمأمورانقانون،این3مادهدرمقررمواعیداتمامازپسـت

التدخمشمولاشخاصافزودهارزشبرمالیاتبدهیتشخیصدرنبایدشده،دادهاجازهقانون

.کنند

اینبودهمؤدیانسامانهعضوکهمؤدیانیخصوصدرسازماناطالعاتتکمیلمنظوربهـث

ایگونههببایدمؤدیانسامانهکنند،میفروشبهاقدامالکترونیکیصورتحسابصدوربدون

ونیکیالکترصورتحسابآنهابرایفروشندهکهراخودخریدهایبتواندمؤدیکهشودطراحی

.دهداطالعسازمانبهاست،نکردهصادر

نمیمالیاتیدورههردرمؤدیهرتوسطصادرهالکترونیکیهایصورتحسابجمعـ6ماده

سازمانهبآنمالیاتکهقبل،سالمشابهدورهدرویشدهاظهارفروشبرابرسهازبیشترتواند

نیکیالکتروهایصورتحسابجمع.باشداست،شدهدادهآنپرداختترتیبیاشدهپرداخت
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یمالیاتسابقهفاقدواحدهاییاجدیدالتأسیسواحدهایبرایمالیاتیدورههردرصادرشده

.باشدم.م.ق101همادموضوعساالنهمعافیتبرابرسهازبیشتواندنمی

سامانهدرآنهاثبتمنزلهبهمؤدیانسامانهدرشدهثبتالکترونیکیهایصورتحسابـ7ماده

ایندراضافیتکلیفخریداروفروشندهواستم.م.ق169مادهموضوعمعامالتفهرست

.داشتنخواهندمورد

وهافروشیخردهنیزوکنندخودداریمؤدیانسامانهدرنامثبتازکهمؤدیانیـ8ماده

ایانهپازکهصورتیدردارند،ارتباطنهائیکنندهمصرفبامستقیماًکهصنفیواحدهای

سازمان.باشندنمیقانوناین4مادهدرمذکورامتیازمشمولنکنند،استفادهفروشگاهی

ازممکنطریقهربهرامادهاینموضوعمؤدیانفروشبهمتعلقمالیاتمعادلاستموظف

وکیفیزیازاعم)آنان،مدارکواسناددفاتر،بهرسیدگیوفعالیتهایمحلبهمراجعهجمله

تعییندر.کندمطالبهوتعیینآورد،میدستبهکهقرائنیومدارکهرگونهیا(الکترونیکی

.شداهدنخومنظورآنانخریدهایبرایمالیاتیاعتبارگونههیچمؤدیان،اینبهمتعلقمالیات

ارائهباتوانندمیسازمان،توسطشدهاعالمفروشمیزانبهاعتراضصورتدرمزبور،مؤدیان

.کنندمراجعهمالیاتیدادرسیمراجعبهمثبتهمدارکواسناد

ؤدیانمسامانهعضویتبهدادرسیحینیاقبلمادهاینموضوعمؤدیکهصورتیدرـتبصره

بدهیزاوپذیرفتهمؤدیانسامانهاعالممطابقراویمالیاتیاعتباراستموظفسازماندرآید،

.کندکسراومالیاتی
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ازیاکند،کتمانراخودمعامالتیاوهافعالیتازبرخیمؤدی،کهصورتیدرـ9ماده

یاقیمتثبتدریاکردهخودداریمؤدیانسامانهطریقازخودهایصورتحسابصدور

موارداستموظفسازمانباشد،شدهاظهاریبیشیااظهاریکممرتکبفروشمقدار

مواردمؤدیکهصورتیدر.برساندویاطالعبهمؤدیانسامانهطریقازرامؤدیتخلف

رفاًصکند،اصالحیاثبتمؤدیانسامانهدرخودکارپوشهدرراآنهاوپذیرفتهرامزبور

.شدخواهدقانوناین22مادهموضوعهایجریمهمشمول

تناعاممؤدیانسامانهدرآنهااصالحیاثبتازونپذیرفتهرامواردآنمؤدی،کهصورتیدر

اتیمالیاختالفحلهیأتبهمثبتهمدارکواسنادبارامؤدیتخلفمراتبسازمانکند،

اندتومیسازمانمالیاتی،اختالفحلهیأتتوسطتخلفتأییددرصورت.دهدمیارجاع

سالمالیاتیهایدورهحسابرسیبهنسبتاو،اسنادودفاترمطالبهیامؤدیبهمراجعهبا

این22مادهموضوعهایجریمهمشمولمتخلفمؤدیاین،برعالوه.نمایداقدامتخلف

.بودخواهدقانون

یکتایشناسهوبانکیحسابهاییاحسابشمارهمکلفندمشمولاشخاصـ10ماده

ایبراستفادهموردالکترونیکیپرداختدرگاههاییا(POS)بانکیکارتخواندستگاههای

.کننداعالمسازمانبهراخودشغلیفعالیت

یا(POS)بانکیکارتخواندستگاهیابانکیحسابازاستفادهموارددرـتبصره

ازلهبالفاصراآنهااطالعاتمکلفندمشمولاشخاصجدید،الکترونیکیپرداختدرگاههای

.کننداعالمسازمانبهمؤدیانسامانهدرخودکارپوشهطریق
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یکمدتظرفسازمانهمکاریبااستموظفایراناسالمیجمهوریمرکزیبانکـ11ماده

اههایدرگیاوبانکیکارتخواندستگاههایساماندهیبهنسبتقانون،اینابالغازپسسال

قتصادیاشمارهوفعالیتمجوزباآنهابینتناظرایجادباونمودهاقدامالکترونیکیپرداخت

خصیصتازپس.دهداختصاصیکتاشناسهفروش،هایپایانهازیکهربهاقتصادیبنگاههای

اههایدستگبهمتصلبانکیحسابهایطریقازشدهانجامهایتراکنشکلیهمذکور،شناسه

بامرتبطبانکیهایتراکنشعنوانبهالکترونیکیپرداختدرگاههاینیزوبانکیکارتخوان

ایراناسالمیجمهوریمرکزیبانکوشدهمحسوببانکیحسابصاحبشغلیفعالیت

شاملبانکیهایتراکنشایناطالعاتمربوطه،مقرراتوقانونچهارچوبدراستموظف

بهرابانکیحسابهردورهآخرماندهوشدهبرداشتوجوهواریزی،وجوهدوره،اولمانده

م.م.ق169مادهموضوعمؤدیانداراییوعملکردیهویتی،اطالعاتپایگاهتکمیلمنظور

قرارسازماناختیاردربرخطصورتبهبعدیالحاقاتواصالحاتبا3/12/1366مصوب

.دهد

خوانکارتدستگاههایاتصالماده،ایندرمذکور(زمانگذشت)موعدانقضایازپسـتبصره

ازمانستوسطمعینمؤدیبهآنهاتعلقکهالکترونیکیپرداختدرگاههاییاو(POS)بانکی

ورکزیمبانک.استممنوعکشوربانکیپرداختشبکهبهباشد،نشدهتأییدمالیاتیامور

دارانبربهرهمشخصاتهستندموظفپرداختخدماتدهندگانارائهوبانکهاکلیهموردحسب

سازمانبهراالکترونیکیپرداختهایپایانهو(POS)بانکیکارتخواندستگاههایکلیه

مجازاتقانونششدرجهمجازاتبهمرتکبانماده،اینحکمازتخلفصورتدر.کننداعالم

.شوندمیمحکومحبسازغیربهاسالمی

http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsShow/1/4/4/169
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بهالکترونیکیصورتحسابصدورامکانکهصورتیدرمکلفندمشمولاشخاصـ12ماده

کارپوشهقطریازبعد،اداریروزپایانتارامراتبنباشدفراهمفنینقصیاحادثهبروزدلیل

بهموردحسبکند،میاعالمسازمانکهدیگریطریقهربهیامؤدیانسامانهدرخود

نپذیرشدامکانزمانتاوکننداعالممالیاتیخدماتدهندهارائهمعتمدشرکتیاسازمان

موجببهسازمانکهترتیبیبهراخودفروشهایالکترونیکی،صورتحسابصدور

.کنندارسالسازمانبهراصادرههایصورتحسابوثبتکند،میمقرردستورالعملی

فراهمم.م.ق169مادهموضوعسامانهدرثبتامکانکهصورتیدرمادهاینحکمـتبصره

.استجارینیزنباشد

بکسواحدانحاللیاو(دائمیاموقت)تعطیلیازاعمدلیلهربهکهصورتیدرـ13ماده

مولمشاشخاصشود،متوقفدائمیاموقتطوربهفروشگاهیپایانهازبرداریبهرهوکار،

انهسامدرخودکارپوشهطریقازبرداریبهرهتوقفازروزدهمدتظرفرامراتبمکلفند

.کننداعالممالیاتیخدماتدهندهارائهمعتمدشرکتیاسازمانبهموردحسبمؤدیان

درایوباشدربطذیقانونیمراجعحکمبهکسبیواحدتعطیلیکهمواردیدرـتبصره

خاصاشارادهازخارججهاتیوعللبرمبتنیکهغیرمترقبهحوادثبروزیاقهریهقوهموارد

هریهقموانعرفعتامشمولاشخاصنباشد،ممکنسازمانبهاطالعآناثربروباشدمشمول

.باشندمیمستثنیمادهایندرمقررزمانیمهلترعایتازمذکور
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اجارهایمالکیتتغییرفعالیت،محلیاشغلتغییربهنسبتکهمشمولیاشخاصـ14ماده

طریقازراشدهانجامتغییراتروزدهمدتظرفمکلفندکنند،میاقداموکارکسبواحد

خدماتدهندهارائهمعتمدشرکتیاسازمانبهموردحسبمؤدیانسامانهدرخودکارپوشه

.نماینداعالممالیاتی

ربطذیمراجعودستگاههاسازمان،تکالیف

حکمبهجزآنافشایبهمجازسازمانواستمحرمانهمؤدیان،سامانهاطالعاتـ15ماده

فادهاستامکاناستمکلفمؤدیانسامانهراهبریکارگروه.باشدنمیقضائیمرجعیاوقانون

برایاشخاصخصوصیحریموامنیتیمالحظاترعایتبهمشروطرااطالعاتایناز

شرایطبامتقاضیانسایروکشوریخدماتمدیریتقانون5مادهموضوعاجرائیدستگاههای

:کندفراهمزیر

قمطابکهبودخواهدمواردیدراطالعاتاینبهدسترسیاجرائی،دستگاههایمورددرـالف

.باشدآنهاوظایفانجامراستایدرسامانه،درموجوداطالعاتمقررات،وقوانین

بهمتقاضیکهبودخواهدمواردیدراطالعاتاینبهدسترسیمتقاضیان،سایرمورددرـب

صورتایندر.باشدمزبوراطالعاتازاستفادهنیازمندپژوهشیوتحقیقاتیامورانجاممنظور

هباستنیازمورداطالعاتبردارندهدرکهراخودمکتوبدرخواستاستمکلفمتقاضی

بهاهیدانشگوعلمیمراکزنظیرمرتبطپژوهشینهادهاییادستگاهسویازنامهمعرفیهمراه

،مزبوردرخواستبررسیبااستموظفمؤدیانسامانهراهبریکارگروه.کندارائهسازمان
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تحقیقاتانجامجهتالزممیزانبهوناشناسهایدادهصورتبهرادرخواستمورداطالعات

.دهدقرارمتقاضیاختیاردرنظرموردپژوهشو

ازحفاظتوصیانتبهنسبتسامانه،استقراروایجاددراستمکلفسازمانـ1تبصره

.کنداقدام(افتا)اطالعاتتبادلفضایامنیتمقرراترعایتواشخاصاطالعات

مادهموضوعمجازاتمشمولواردهخسارتجبرانضمنمادهاینمفادازمتخلفانـ2تبصره

کهمواردیشاملخسارتجبرانبهالزام.شوندمی31/4/1394مصوبالحاقیم.م.ق279

.گرددنمینیست،متخلفبهمنتسبآسیبشدنوارد

قانون،اینشدناالجراءالزمتاریخازماهششمدتظرفمکلفندربطذیمراجعـ16ماده

وازرگانیبکارتوکار،کسبپروانهابطالیااصالحتمدید،تجدید،صدور،بهمربوطفرآیند

ادیاقتصفعالیتشروعهرگونهکهکننداصالحایگونهبهرااقتصادیهایفعالیتمجوز

وکسببارتبطمتغییراتسایرومکانتغییرمالکان،یامالکتغییرفعالیت،نوعتغییرجدید،

.نباشدپذیرامکانمؤدیانسامانهدرمربوطاطالعاتاصالحیاثبتبدوناشخاص،کار

ریراهبکارگروهبامورد،هردرمربوطهمقرراتوقوانینرعایتباربطذیمراجعتشخیص

.استمؤدیانسامانه

تسهیالتوهاتشویق

یقتشومنظوربهمؤدیانسامانهاستقرارازپساولسالپنجدراستموظفسازمانـ17ماده

دخوهایفروشکهمستقیمهایمالیاتقانونسومبابچهارمفصلموضوعمشاغلصاحبان

http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsShow/1/5/6/279
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واحدهایازراخودموردنیازخدماتوکاالهاودادهانجامفروشگاهیپایانهازاستفادهبارا

ارزشبرمالیات(%20)درصدبیستمعادلکنند،خریداریمؤدیانسامانهعضواقتصادی

هر)ویفروش(%1)درصدیکیاکندمیپرداختسازمانبهدورههردرمؤدیکهایافزوده

بهمالیاتیدورههردرریال(60،000،000)میلیونشصتتاحداکثر،(باشدکمترکدام

شبیکهصورتیدرو)ویبعدیدورهافزودهارزشبرمالیاتازمؤدی،همکاریپاداشعنوان

.کندکسر(آنازبعدهایدورهباشد،دورهآنمالیاتاز

افزودهارزشبرمالیاتمشمولقانون،طبقکهمادهاینموضوعمؤدیانپاداشـتبصره

میلقتعمؤدیاناینبهکهپاداشی.شودمیکسرسالهماندرآنهاعملکردمالیاتازنیستند،

.بودنخواهدبیشترآنانابرازیعملکردمالیات(%50)درصدپنجاهازگیرد،

هک(حقیقیاشخاص)نهائیکنندگانمصرفتشویقمنظوربهاستموظفسازمانـ18ماده

کیبانپرداختشبکهطریقازوفروشگاهیپایانهبهمجهزفروشندگانازراخودخریدهای

یکیفروشگاههایپایانهتوسطصادرشدهالکترونیکیصورتحسابدههرازدهند،میانجام

ارخریدکهرامبلغیبرابردوکرده،انتخاببرخطکشیقرعهصورتبهراصورتحساب

بانکیحساببهاست،نمودهپرداختافزودهارزشبرمالیاتعنوانبهصورتحسابآنبراساس

دتمظرفکهدستورالعملیطبقسازمان،جاریوصولیمحلازمزبورجوایز.کندمستردوی

میداراییواقتصادیاموروزیرتصویببهقانوناینشدناالجراءالزمتاریخازماهشش

.شودمیپرداخترسد،
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ندگانفروشازکهنهائیکنندگانمصرفکهکنداتخاذترتیبیاستمکلفسازمانـ1تبصره

مایلتصورتدرکنند،میخریدبانکیپرداختشبکهطریقازوفروشگاهیپایانهبهمجهز

.کنندمشاهدهراگرفتهتعلقجوایزوخودخریدهایصورتحساببتوانند

84مادهموضوعحقوقدرآمدبرمالیاتمعافیتمیزانتامادهاینموضوعجوایزـ2تبصره

ایزه،جاینبهمربوطمالیاتیاظهارنامهتسلیمومالیاتشمولازسالدرشخصهربرایم.م.ق

.باشدمیمعاف

صالتاازبتوانندنهائیکنندگانمصرفکهکندإتخاذترتیبیاستموظفسازمانـ3تبصره

.کنندحاصلاطمینانفروشندگانتوسطصادرشدههایصورتحساب

رامشمولاشخاصازدستهآنعملکردبرمالیاتهایاظهارنامهاستمکلفسازمانـ19ماده

سامانهدرمندرجاطالعاتمبنایبرراآنواندکردهرعایتراقانوناینمقرراتتمامیکه

دادههپایگادرموجوداطالعاتباانطباقطریقازاندنمودهارائهمقررمهلتدروتنظیممؤدیان

اظهارنامهمذکور،پایگاهاطالعاتبامغایرتعدمصورتدرونمودهآزماییراستیسازمان

.کندقبولرسیدگیبدونراتسلیمی

مجازسازمانمؤدیان،سامانهدرشدهاظهاراسنادصحتازاطمینانحصولمنظوربهـ1تبصره

قانونومستقیمهایمالیاتقانونمشمولمؤدیان(%2/5)درصددوونیمحداکثراست

(رعهققیدبه)تصادفیصورتبههستند،مؤدیانسامانهعضوکهراافزودهارزشبرمالیات

.کندعهمراجآنانکارمحلبهاسناد،ودفاترمشاهدهبراییامطالبهراآناندفاتروکردهانتخاب

http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsShow/1/3/3/84
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وزیردتأییبهقانوناینشدناالجراءالزمتاریخازماهششمدتظرفتبصرهایندستورالعمل

ضوعکهمؤدیانیبهنسبتتبصرهایندرمذکورمحدودیت.رسدمیداراییواقتصادیامور

.نداردوجودنیستند،مؤدیانسامانه

نمؤدیاسامانهطریقازراخودعملکردمالیاتبهمربوطاظهارنامهتوانندمیمؤدیانـ2تبصره

مؤدیفروشوخریدبهمربوطاطالعاتکهکنداتخاذترتیبیاستموظفسازمان.کنندارائه

قالماسایرثبتبهموظفتنهامؤدیوشودمنتقلویعملکردبرمالیاتاظهارنامهبهعیناً

اتاستهالکواجارهدستمزد،وحقوقنظیرعملکردمالیاتمحاسبهبراینیازمورداطالعاتی

.باشدمیکند،میتعیینسازمانکهضوابطیومربوطمقرراتاساسبر

الزمازماهششمدتظرفکهدستورالعملیچهارچوبدراستمکلفسازمانـ20ماده

ستهدآنرسد،میداراییواقتصادیاموروزیرتأییدبهوشودمیتهیهقانونایناالجراءشدن

افزارهاینرمازوکردهرعایتراقانونایندرمقررتکالیفتمامیکهمشمولیاشخاصاز

اسنادیادفاترارائهازکنند،میاستفادهمؤدیانسامانهراهبریکارگروهتأییدموردحسابداری

.کندمستثنیافزودهارزشبرمالیاتومستقیمهایمالیاتقوانینموضوعمدارکو

انجامومؤدیانسامانهدرمؤدینامثبتصورتدرشودمیدادهاجازهسازمانبهـ21ماده

ازقبلو1396سالبهمربوطکهراویافزودهارزشبرمالیاتبدهیمربوط،قانونیتکالیف

اقتصادیرامووزیرتأییدبهوشدهپیشنهادسازمانتوسطکهدستورالعملیمطابقباشد،میآن

.کندتعلیقسالسهمدتبهرامتعلقههایجریمهکلیهونمودهقطعیرسد،میداراییو
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وتعلیقزمانطولدرمؤدیتوسطقانوناین9مادهدرمذکورتخلفاتارتکابصورتدر

ایتمامپرداختبهملزمهیأت،رأیحسبمؤدیمالیاتی،اختالفحلهیأتدرویمحکومیت

عدمصورتدرالذکرفوقمهلتانقضایازپس.بودخواهدشدهتعلیقهایجریمهازبخشی

.شودمیبخشودهشدهتعلیقهایجریمه،9مادهدرمذکورتخلفاتارتکاب

اجرائیاهیضمانت
:بودخواهدزیرشرحبهمتعلقههایجریمهمورد،حسبوتخلفاتـ22ماده

شدهانجامفروشمبلغمجموع(%10)درصددهمعادلالکترونیکی،صورتحسابصدورعدمـالف

بیشترکهیکهرریال،(20.000.000)میلیونبیستیاالکترونیکیصورتحسابصدوربدون

.باشد

حافظهازاستفادهعدمفروشگاهی،پایانهازاستفادهعدممؤدیان،سامانهدرعضویتعدمـب

دیگران،بهودخمالیاتیحافظهواگذارییامؤدیان،سایربهمتعلقمالیاتیحافظهازاستفادهمالیاتی،

بیستیاطرق،آنازشدهانجامفروشمبلغمجموع(%10)درصددهمعادل

ی،مالیاتهایمعافیتاعمالازمحرومیتوباشدبیشترکهیکهرریال،(20.000.000)میلیون

.مالیسالهماندرمستقیمهایمالیاتقانونموضوعمشوقهایوصفرنرخ

آنطریقازواحدمالیگردشکهاقتصادیواحدبانکیحسابهاییاحسابشمارهاعالمعدمـپ

آنطریقازشدهانجامفروشمبلغمجموع(%10)درصددهمعادلسازمان،بهشودمیانجامآنهایا

اعمالازمحرومیتوباشدبیشترکهیکهرریال،(20.000.000)میلیونبیستیاحساب

.یمالسالهماندرمستقیمهایمالیاتقانونموضوعمشوقهایوصفرنرخمالیاتی،هایمعافیت
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ودمعادلصورتحساب،کردنمخدوشیاحذفخریدار،بهچاپیصورتحسابتحویلعدمـت

هرریال(20.000.000)میلیونبیستمعادلیامذکورهایصورتحسابمبلغ(%2)درصد

.باشدبیشترکهیک

(%1)درصدیکمعادلقانون،این12،13،14مواددرمذکوراحکامرعایتعدمـث

بیشترکهیکهرریال،(10.000.000)میلیوندهمعادلیانشدهگزارشفروشمبلغ

.باشد

آخریناساسبرساالنهتورمنرخبامتناسبقانون،ایندرمندرجثابتهایجریمهمبلغـ1تبصره

(؟؟؟؟؟)!!!!!.شودمیاعالمسازمانتوسطسالهرمرکزی،بانکاعالم

مطابقرامادهاینموضوعهایجریمه(%50)درصدپنجاهازبیشترتواندنمیسازمانـ2تبصره

.دهدقراربخشودگیموردمستقیمهایمالیاتقانون191ماده

موضوعجریمهماده،این«ث»و«الف»بندهایموضوعهایجریمهاعمالصورتدرـ3تبصره

مذکورهایجریمهاعمالصورتدر.شودنمیاعمالمستقیمهایمالیاتقانون169هماد

.شودنمیاعمال«ت»و«الف»بندهایدرمذکورهایجریمه،«ب»بنددر

عرضه،تولیدبهاقدامکشور،مالیاتینظامدراخاللیاتقلبقصدبهکهشخصیهرـ23ماده

جهیزاتتیامعیوبفروشگاهیهایپایانهوافزارینرموافزاریسختتجهیزاتازاستفادهیا

وضررانجبربرعالوهکند،تخریبرادیگرانیاخودفروشگاهیپایانهیاکند،کنندهمعیوب

مجازاتقانونششدرجهتعزیریهایمجازاتازموردچندیایکبهموردحسبزیان،

.شودمیمحکومحبس،ازغیربهاسالمی
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هایمجازاتموجبموردحسببار،سهازبیشبرایمادهاینموضوعجرمتکرارـ1تبصره

.دشومیحبس،ازغیربهاسالمیمجازاتقانونپنجدرجهتعزیری

هایمجازاتموجبیافته،سازمانوگروهیصورتبهمادهاینموضوعجرمبهاقدامـ2تبصره

.شودمیموردحسبحبس،ازغیربهاسالمیمجازاتقانونچهاردرجهتعزیری

استموظفسازمانقانون،این2مادهدرمذکوراحکامرعایتعدمصورتدرـ24ماده

مرجع.کنداعالممتخلفواحدفعالیتمجوزصادرکنندهمرجعوویبهراتخلفمراتب

بهکتبیاخطاربهنسبتسازمان،اعالمازهفتهیکمدتظرفحداکثراستمکلفمذکور

اخطار،دریافتتاریخازروزدهمدتظرفمذکورواحدچنانچه.کنداقداممتخلفواحد

ازدومارببرایوهفتهدومدتبهاولباربراینکند،اقداممؤدیانسامانهدرعضویتبهنسبت

کارهایوکسبمورددروانتظامی،نیرویتوسطمجوز،صدورمرجعاعالمباماهششتادو

کهصورتیدر.شدخواهدمسدودیاتعطیلمجرمانه،مصادیقتعیینکارگروهتوسطمجازی،

ظامیانتنیرویبهرامتخلفواحدتعطیلیمجوزصادرکنندهمرجعروز،پانزدهگذشتازپس

واحدتعطیلیرأساًاستموظفسازماننکند،ابالغمجرمانهمصادیقتعیینکارگروهیا

نندهصادرکمرجعصورت،ایندر.کندابالغمذکورکارگروهیاانتظامینیرویبهرامتخلف

.داشتخواهدتضامنیمسئولیتهاجریمهومالیاتپرداختدرمتخلفبامجوز،

فعالیتمجوزسال،یکگذشتازپسوکارکسبواحدتخلفتداومصورتدرـ1تبصره

(؟؟؟؟؟)!!!!!.شدخواهدابطالمجوزصادرکنندهمرجعتوسطمتخلفواحد
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زماندررامتخلفواحدپرداختهایپایانهودرگاههااستموظفمرکزیبانکـ2تبصره

.کندمسدودواحد،آنفعالیتتعلیقیاتعطیلی

کههاییصورتحسابقانون،این3مادهدرمذکور(مهلتها)مواعدانقضایازپسـ25ماده

نخواهدیمالیاتدادرسیمراجعدراستنادقابلونبودهمعتبرباشد،نشدهثبتمؤدیانسامانهدر

.بود

خدماتمدیریتقانون5مادهموضوعاجرائیدستگاههایمالیمدیرانوحسابانذیـ1تبصره

-هزینهاسنادپذیرشدرمکلفندآنبعدیالحاقاتواصالحاتو8/7/1386مصوبکشوری

.کنندرعایترامادهاینمفادای،

برایرامادهاینموضوعهایصورتحسابآزماییراستیامکاناستمکلفسازمانـ2تبصره

.کندفراهمموردحسبنظارتیدستگاههایسایروکشورمحاسباتدیوانکل،داریخزانه

اجراءبرنظارت

صدورخصوصدرمؤدیانصحیحعملکردازاطمینانحصولجهتتواندمیسازمانـ26ماده

الیفتکانجامازاطمینانمؤدیان،سامانهدرمعامالتدقیقثبتوالکترونیکیصورتحساب

وانیپشتیبمؤدیان،بهغیرمالیاتیوفنیهایمشاورهوآموزشارائهمؤدیان،توسطقانونی

جملهازموردنیاز،هایاستعالمدریافتومؤدیاناستفادهموردتجهیزاتاستانداردسازی

خدماتکنندهارائهمعتمدایرانیشرکتهایخدماتازپرداخت،الکترونیکیهایگزارش

.کنداستفادهمالیاتی

https://rkj.mcls.gov.ir/fa/moghararaat/ghavanin/ghanoonkeshvari-%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
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قرراتمسایروهاتعرفهتعیینمؤدیان،وسازمانباارتباطچگونگیانتخاب،نحوه،شرایط

موجببههمربوطقوانینبراساسمالیاتی،خدماتکنندهارائهمعتمدایرانیشرکتهایبهمربوط

یراهبرکارگروهتوسطقانونایناالجراءشدنالزمازماهششمدتظرفکهاستاینامهآیین

.رسدمیداراییواقتصادیاموروزیرتصویببهوشودمیتهیهمؤدیانسامانه

تاسموظفمزبورکارگروهوبودهیادشدهکارگروهبرعهدهقانونایناجرایحسنبرنظارت

شورایمجلساقتصادیکمیسیونبهخصوصایندرراسازمانعملکردگزارشماهششهر

.کندارائهاسالمی

چهارموچهلاصلکلیهایسیاستاجرایقانونرعایتبااستمکلفسازمانـ27ماده

هتوسعششمپنجسالهبرنامهقانونوآنبعدیاصالحاتو25/3/1387مصوباساسیقانون

بامتناسب،14/12/1395مصوبایراناسالمیجمهوریفرهنگیواجتماعیاقتصادی،

منظوربهسازمانیساختاردرمقرراتتنظیممرکزایجادبهنسبتکشوراجرائیوفنیظرفیت

وانداردهااستتعیینومقرراتتنظیممالیاتی،خدماتکنندهارائهمعتمدشرکتهایبرنظارت

صورتحسابوفروشگاهیهایپایانهشبکهنظامتوسعهشاخصهایوفنیمشخصات

واراییدواقتصادیاموروزیرانتأییدازپسمذکورمرکزمصوبات.نمایداقدامالکترونیکی

.استاالجراءالزماطالعاتفناوریوارتباطات

هایمهجریبهمربوطپرداختترتیباتوبخشودگیتقسیط،وصول،مطالبه،نحوهـ28ماده

.بودخواهدمستقیمهایمالیاتقانوناحکامطبققانوناینموضوع

https://www.mcls.gov.ir/fa/law/260
http://www.rrk.ir/Files/Laws/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86 %D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87 %D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87 %D8%B4%D8%B4%D9%85 %D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87.pdf
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قانونم.م.ق169ماده2تبصرهقانون،این3مادهدرمذکورمواعدانقضایازپسـ29ماده

درمندرجاحکامولغوآنبعدیالحاقاتواصالحاتبا1366مصوبمستقیمهایمالیات

مصوبکشورصنفینظامقانون66مادههمچنینو15ماده3و1،2هایتبصره

میمنتفیقانوناینمشمولاشخاصبرایآنبعدیالحاقاتواصالحاتبا24/12/1382

.دشو

درفروشگاهیهایپایانهاطالعاتثبتصرفاسامانهایناندازیراهجهاتجمیعبهتوجهبا

امانهسدرمعامالتتمامیشدهاتخاذترتیباتباادامهدرونبودهمالیاتیامورسازمانسایت

شدهادیسامانهخروجی،نامهآییناصالحیهمندرجاتبابرابرکهایگونهبهشدخواهدثبت

.بودخواهدم.م.ق95مادهنامهآیینموضوعمدارکودفاتر،اسنادجایگزین

تقسمدرشدهسایتواردخودفروشگاهیپایانهمشخصاتثبتبرای-1
.نماییدشروعراپایانهثبتیبند98سالمشمولینانتخاببانظرمورد

http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsDocShow/1/4/4/169-1/4355
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94011
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94011
https://register.tax.gov.ir/SaleSoftwares/Action/Register
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پایانهلیسترویبرکلیکبا-2
میراشدهثبتهایپایانهفروشگاهی

ارجدیدپایانهنیزوکنیدمشاهدهتوانید
.کنیداضافهتوانیدمی

باراپایانههراستانداردمشخصات-3
دستهبدستگاههرپشتیبانشرکتکمک
پس.نماییدثبتسامانهدردقتباوآورده

بهدمجدورودباجدیدپایانهثبتاتماماز
انهپایاطالعاتفروشگاهیپایانهلیست

جدیدپایانهثبتازتاکنیدچکراها
.نماییدحاصلاطمینان

https://register.tax.gov.ir/SaleSoftwares/Action/RegisterHardware
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هشتمفصل

169مادهموضوعفصلیمعامالتصورت
امورمالیاتیسازماناعالمحسبکهقانوناینموضوعمشاغلصاحبانوحقوقیاشخاص

خودمعامالتانجامبرایمکلفندمی شوند،مالیاتینظامدرثبت نامبهموظفکشور

وقراردادهاصورتحساب ها،دررامعاملهطرفوخوداقتصادیشمارهوصادرصورتحساب

.کنندارائهمذکورسازمانبهراخودمعامالتفهرستودرجمشابهاسنادسایر

ازاستفادهیامعاملهطرفوخوداقتصادیشمارهدرجعدمیاصورتحسابصدورعدم

تمعامالبرایدیگراناقتصادیشمارهازاستفادهیاودیگرانبرایخوداقتصادیشماره

ارائهعدمهمچنین.شودمیمعامله موردمبلغ%2معادلجریمه ایمشمولموردحسب خود،

-مینتعییکهروشهاییطریقازکشورمالیاتیامورسازمانبهشدهانجاممعامالتفهرست

.می باشداست،نشدهارائهآنهافهرستکهمعامالتی%1معادلجریمه ایمشمولشود

:اشخاص زیر مشمول ارسال فهرست معامالت می باشند

اشخاص حقوقیکلیه(الف

آیین 2ماده صاحبان مشاغلی که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول موضوع ( ب

قانون محسوب می شوندم .م.ق95نامه اجرایی ماده 

صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده( ج

بوده و می بایست تا چهل و پنج روز ( فصلی)دوره ارسال اطالعات سه ماهه :نکته مهم 

.پس از پایان هر فصل نسبت به ارسال آن اقدام نمود ( روز45)

http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsDocShow/1/3/4/95/4348
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صورت معامالت فصلی169ده جرائم ما
ماخذ محاسبهنرخ جریمهشرح تخلفردیف

عدم صدور صورتحساب فروش1

کاال یا ارائه خدمت

مبلغ مورد معامله2%

مبلغ مورد معامله%2عدم درج شاره اقتصادی خود2

عدم درج شماره اقتصادی  3

طرف معامله

مبلغ مورد معامله2%

استفاده از شماره اقتصادی  4

خود برای معامالت دیگران

مبلغ مورد معامله2%

استفاده از شماره اقتصادی  5

دیگران برای خود

مبلغ مورد معامله2%

عدم ارائه فهرست معامالت  6

انجام شده به سازمان طبق  

ضوابط

مبلغ معامالتی که  1%

فهرست آنها ارائه  

نشده است
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ساماه الکترونیکی ارسال صورت معامالت فصلی مودیان

http://ttms22.tax.gov.ir/t8/Panel.aspx
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باریدخگزارشآیکونطریقازمکلفندباشندمیمالیاتیمودیاناولگروهجزوکههمکارانی

.نمایندارسالراخودهایخریدگزارشمربوطههایدستورالعملرعایت

خریدهاییاطالعاتتوانیدمیشمابرایشدهارسالاطالعات/گزارشاتمشاهدهقسمتدر

.نماییدمشاهدهراشدهارائهفصلیمعامالتصورتقالبدرشرکتهاتوسطکه
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فصل نهم 

تشخیص مالیات
ضرائب 

انـک  تعیین ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات همه ساله با حضور نماینـدگان ب کمیسیون 

هـران  مرکزی ، سازمان نظام پزشکی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق اصناف ت

ال را ضرایب مالیاتی عملکرد هر سجدول طی جلسات متعدد تشکیل و پس از بررسیهای الزم، 

. نمودبه انضمام ضوابط اجرایی مربوطه تعیین و ابالغ می 

، سازمان امور مالیـاتی مکلـف   1394اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم در سال پس از ابالغ 

تی سال از تاریخ ابالغ  این قانون بانک اطالعات مربوط به نظام جامع مالیا3شد تا ظرف مدت 

اخت امور مالیاتی کشور با فـراهم کـردن زیرسـ   سازمان را در سراسر کشور مسستقر نموده فلذا 

قانون مالیات های مستقیم امکـان حـذف شـیوه علـی الـراس از نظـام       97های الزم، طبق ماده 

به بعد اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی بدون 1398از عملکرد سال و مالیاتی را فراهم کرده 

ین درآمـد  اساس، از این پس مبنای تعیـ راین ب.رسیدگی و برمبنای خوداظهاری پذیرفته می شود

مشمول مالیات اشخاص حقیقی، اظهارنامه مالیاتی مـودی اسـت و پـذیرش اظهارنامـه مودیـان      

شده مشروط بر تنظیم شفاف اطالعات و رعایت قوانین و مقررات مربوط بوده و اظهارنامه ارایه

مکـرر  169و169های اطالعاتی مالیاتی که در اجـرای مقـررات مـواد    توسط مودیان با بانک

های مستقیم ایجاد شده و اطالعات به دست آمده از سایر دستگاه ها و سازمان ها قانون مالیات

ــد  ــد شــــــــــــــــــــــــــــــ ــت داده خواهــــــــــــــــــــــــــــــ .مطابقــــــــــــــــــــــــــــــ

http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=5225
http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsShow/1/4/4/169
http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsShow/1/4/4/169-1
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رعایتباوشفافصورتبهکههاییاظهارنامهبعد،به1398سالعملکردازبنابراین،

مالیاتیامورسازمانبه(هرسالخردادماه31لغایت)مقررموعددروتنظیممربوط،مقررات

مالیاتیاطالعاتیهایبانکبامطابقمودیانتوسطشدهارائهاطالعاتوشوندتسلیمکشور

مودیانیبراقطعیبرگوگرفتهقرارپذیرشموردرسیدگیبدونمالیاتیاظهارنامهباشد،

.شدخواهدصادر

دریافتیمالیاتیهایاظهارنامهازتعدادیتواندمیقانونطبقکشورمالیاتیامورسازمانالبته

ردمومقرراتبرابروانتخابنمونه،طوربهیاوشدهتعیینهایشاخصومعیارهابراساسرا

.دهدقراررسیدگی

الراسعلیروشحذفبابعدبه98سالابتدایعملکردازپیداستامرظواهرازآنچه

همحاسبمبنایبرخوداظهاریروشوگرفتنخواهندقراراستفادهموردمالیاتیضرایب

اولیموجودنظرگرفتندرباسالطیفروشوخریدمیزانبهتوجهبامالیاتمشمولدرآمد

عمزبه.شدخواهدقبلیروشجایگزینشدهمستندقبولقابلهایهزینهودورهپایانو

النکجامعدستورالعملیکتدوینضرورتکهداردفراوانیابهامنقاطجدیدروشنگارنده

.رسدمینظربهالزامیخصوصایندرنگر
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فصل دهم 

جرائم  کتمان ردآمد

جریمهبهراجعمستقیممالیات31/4/1394مصوباصالحی192مادهاستنادبه

ماعالبدینوسیلهواقعیغیرهایهزینهیاوتسلیمینامهاظهاردرشدهکتماندرآمدهای

:داردمی

اظهاردرشدهکتمانهایدرآمدخصوصدرمادهاینموضوعبخشودگیقابلغیرجریمه

درصد30معادلمشاغل،صاحبانوحقوقیاشخاصواقعیغیرهایهزینهوتسلیمینامه

تسلیمیاظهارنامهدرشدهکتماندرآمدهایخصوصدرومذکورمواردبهمتعلقمالیات

.استفوقدرآمدهایبهمتعلقدرصد10معادلمودیانسایر

ومی شودقبولموردحسبمودیوزیانسودحسابوترازنامهواظهارنامهکهمواردیدر

مودیشودثابتچنانچه،تشخیصبرگصدوروالرأسعلیتشخیص ازپسهمچنین

وقعمدرمالیاتیامورادارةیاواستنمودهکتمانراآندرآمدکهاستداشتهفعالیت هایی

ازناشیدرآمدمحاسبةبابایدمالیاتنبوده اند،مطلع آنازتشخیصبرگصدور

م.م.ق157مادةدرمقررمهلترعایتباآن التفاوتمابهومذکورتعیینفعالیت های

.(م.م.ق237ماده)شودمطالبهاین قانون

http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsShow/1/4/7/192
http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsShow/1/4/4/157
http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsShow/1/5/1/227
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جرائم مالیاتی 
95جریمه متعلقه از ابتدای سال 94جریمه متعلقه تا پایان سال موضوعردیف

مالیات% 2.5به ازای هر ماه مالیات% 2.5به ازای هر ماه پرداخت مالیات پس از سررسید1

ابل غیرق)درصد مالیات متعلق 40عدم تسلیم اظهارنامه2

(بخشودگی

غیرقابل )درصد مالیات متعلق 30

(بخشودگی

کتمان درآمد یا اظهار هزینه های غیرواقعی در 3

اظهارنامه های تسلیمی

مد  درصد مالیات متعلق به درآ40

(یغیرقابل بخشودگ)کتمان شده 

مان درصد مالیات متعلق به درآمد کت40

(غیرقابل بخشودگی)شده 

ائه  عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ار4

دفاتر

مالیات برای هریک از مواد 20%

مذکور

مالیات برای هریک از مواد مذکور20%

---مالیات متعلقه% 10رد دفاتر قانونی5

مهلت عدم تسلیم فهرست دریافت کنندگان حقوق ظرف6

مقرر

حقوق پرداختی% 2حقوق پرداختی% 2

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی7

ود خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خ

برای برای معامالت دیگران یا شماره اقتصادی دیگران

معامالت خود

مبلغ مورد معامله% 2مبلغ مورد معامله% 2

عدم ارائه فهرست معامالت انجام شده موضوع ماده 8

در مهلت مقرر 169

مبلغ معامالت% 1مبلغ معامالت% 1

ن  عدم صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانو9

پایانه فروشگاهی

مجموع مبلغ ( %10)معادل ده درصد

فروش انجام شده بدون صدور 

صورتحساب الکترونیکی یا بیست 

ریال، هر یک که ( 20.000.000)میلیون

بیشتر باشد

یانه عدم عضویت در سامانه مؤدیان، عدم استفاده از پا10

فاده از فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، است

ری  حافظه مالیاتی متعلق به سایر مؤدیان، یا واگذا

حافظه مالیاتی خود به دیگران

مجموع مبلغ %( 10)معادل ده درصد 

فروش انجام شده ی یا بیست 

هر یک ، 64ریال( 20.000.000)میلیون

که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال

معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و 

مشوقهای موضوع قانون مالیات های 

مستقیم در همان سال مالی

عدم اعالم شماره حساب یا حسابهای بانکی واحد  11

اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آنها  

انجام می شود به سازمان

مجموع مبلغ ( %10)معادل ده درصد 

فروش انجام شده از طریق آن حساب یا

ریال، هر ( 20.000.000)بیست میلیون 

یک که بیشتر باشد

65
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یازدهمفصل

مالیاتیمتممورسیدگی
آخربهوشروعسالهرماهفروردیناولازکهشمسیسالیکازاستعبارتمالیاتیسال

.می شودختمسالهمانماهاسفند

درکهمنبعهرمورددررادرآمد برمالیاتمودیاناظهارنامةاستمکلفمالیاتیامورادارة

تسلیم برایمقررمهلتانقضایتاریخازسالیکظرفحداکثراستشدهتسلیمقانونیموعد

ایدننمصادردرآمدتشخیصبرگ مذکورمدتظرفکهصورتیدر.نمایدرسیدگیاظهارنامه

ابالغمودیبهرامذکوردرآمدتشخیصبرگالذکر فوقسالیکانقضایازپسماهسهتایاو

.می شودتلقیقطعیمودیاظهارنامةنکند

خیصتشبرگابالغوصدورورسیدگیازبعدیامالیاتیاظهارنامةشدنقطعیازپسهرگاه

هایفعالیتیادرآمد،مودیشودمعلومباشدنرسیدهیارسیدهقطعیتبهکهاینازاعم

بریاتمالفقطباشد،نشدهمطالبهنیزآنبهمتعلقمالیاتوداشتهشده ایکتمان انتفاعی

حالتایندر.بودخواهد مطالبهقابلقانوناینم.م.ق157مادةرعایتبافعالیتهاآندرآمد

ادارةگرددمیتلقیقطعی،رسیدگیعدمعلتبه مودیاظهارنامةکهمواردیدرهمچنینو

راربوطمتوجیهیگزارشانضمامبهصادرهتشخیصبرگازنسخهیکبایستیمالیاتیامور

.نمایدارسالمالیاتیانتظامیدادستانیبهرسیدگیصدورجهتتاریخازروزدهظرف

http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsShow/1/4/4/157
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اریخودددرآمدمنبعاظهارنامةتسلیمازمقررموعددرکهدرآمدبرمالیاتمودیانبهنسبت

تپرداخرسیدسردراظهارنامهتسلیمبهمکلفقانوناینمقرراتطبقاصوالیااندنموده

پسودمی باشمالیاتپرداخترسیدسرتاریخازسالپنجمالیاتیزمانمرورنیستندمالیات

مدتیناظرفکهاینمگربود،نخواهدمطالبهقابلمتعلقمالیات مذکورسالپنجگذشتناز

نجپانقضایاز پسماهسهظرفحداکثروصادرمالیاتتشخیصبرگوتعیینمودیدرآمد

. شودابالغمودیبهصادرهتشخیصبرگمذکورسال

ازراتبمتأییدازپسباشد شدهمطالبهمودیغیرازعلتهربهمالیاتکهمواردیدرـتبصره

ملکانباشدکهمرحله ایهردرمودیغیرازمالیات مطالبهمالیاتیاختالفحلهیأتطرف

زمانمرور رعایتبدوناستمکلفمالیاتیامورادارةصورتایندرومی گرددیکن تلقی

مودیازرامتعلقمالیاتمزبور،هیأترأیصدورتاریخازسالیکظرفمادهاینموضوع

.بودخواهدزمانمرورمشمولگرنهونمایدمطالبهواقعی
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دوازدهمفصل

اتفاقیربردآمدمالیات

ازایوبالعوضصورتبهحقوقییاحقیقیشخصکهنقدیغیریاونقدیدرآمد

حصیلتقبیلاینازدیگرعنوانهریاجایزه عنوانبهیاومحاباتیمعامالتطریق

خواهدقانوناینم.م.ق131مادهدرمقررنرخبهاتفاقی مالیاتمشمولمی نماید

.(م.م.ق119ماده)بود

وحاصلهدرآمددرصدصداز استعبارتفصلاینموضوعمالیاتمشمولدرآمد

نونقااینمقرراتطبقدرآمدتحققروز بهایبهباشد،غیرنقدیکهصورتیدر

.می شودتقویم

http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsShow/1/3/3/131
http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsShow/1/3/3/119
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فصل سیزدهم 

مراجع داردسی  مالیاتی
بهوکافیاطالعاتودالیلبهمتکیوصحیحمأخذاساسبربایدمالیاتتشخیصبرگ

آندرصریحطوربهآنازحاصلدرآمدهایو مربوطهایفعالیتکلیهکهگرددتنظیمنحوی

خودتسموکاملنامبایدمالیاتتشخیصبرگامضا کنندگان.باشدروشنمودیوبرایقید

خودنظریهوتشخیصبرگمندرجاتمسئولونمایندقیدخواناطوربه تشخیصدربرگرا

جزئیاتاندمکلفمالیاتتشخیصنحوه ازمودیاستعالمصورتدروبودخواهندازهرجهت

گونههرونماینداعالممودیبهاستگرفتهقرارتشخیصبرگصدورمبنایکهراگزارشی

.(م.م.ق237ماده)بدهنداوبهبخواهداین خصوصدرراتوضیحی

:مراحل اعتراض مالیاتی
:توافق با اداره امور مالیاتی-1

در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابالغ شده و وی نسبت به آن معترض 

باشد میتواند ظرف سی روزاز تاریخ ابالغ شخصا یا به وسیله وکیل تام االختیار خود به اداره 

در . امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دالیل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید

ابتدا جهت کوتاه نمودن مسیر رسیدگی، اعتراض به صورت اداری مورد رسیدگی قرار می 

در این مرحله بر اساس دالیل و اسناد و مدارک، مالیات تعدیل شده و یا جهت رسیدگی . گیرد

.به هیاتهای حل اختالف ارجاع می گردد

http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsShow/1/3/3/237
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:هیئت حل اختالف مالیاتی بدوی -2

مور رسیدگی در هیات ها اصوال به صورت حضوری بوده و مودی یا نماینده وی و نیز نماینده اداره ا

هیات ها رسیدگی به پرونده های مالیاتی در این. مالیاتی می تواند در جلسه رسیدگی حاضر شوند

ل ها یا به صورت تخصصی و با حضور قاضی، نماینده سازمان امور مالیاتی کشور و نماینده تشک

.مجامع حرفه ای انجام می شود

آراء هیاتهای حل اختالف بدوی غیر قطعی و قابل اعتراض ظرف مدت ، م .م.ق247ماده بر اساس 

.بیست روز از تاریخ ابالغ رای به مودی می باشد

:  هیئت حل اختالف مالیاتی تجدید نظر-3

از مواد قانون مالیات حذف گردید 247ماده 1380در اصالحات قانون مالیات مستقیم در سال 

و در واقع رسیدگی هیئت های حل اختالف به صورت یک مرحله ای درآمد و اعتراض به آرای 

ده واحده لیکن به موجب ما. هیئت حل اختالف فقط قابل رسیدگی در شورای عالی مالیاتی گردید

این ماده مجددا احیا 1388/2/20تاریخ در م .م.ق247ماده قانون الحاق یک ماده به عنوان 

گردید و به موجب آن در صورتی که آرای هیات های حل اختالف بدوی ظرف بیست روز پس از

ی مورد اعتراض کتبی مودی یا ماموران مالیاتی قرار گیرد، قابل رسیدگ( 203مطابق ماده )ابالغ 

ی  نظر به این که رسیدگی های مقرر در شورای  عال.در هیئت حل اختالف تجدید نظر خواهد بود

پیش بینی نموده است که مالیاتی یا دیوان عدالت اداری  بسیار طوالنی است  ،  قانون گذار

اه این راه حل، هم برای دستگ. بسیاری از اختالفات مالیاتی در همان مراحل اول حل و فصل گردد

مالیات می مالیاتی سودمند است و هم مودیان مالیاتی، زیرا دستگاه مالیاتی هرچه سریع تر به وصول

.پردازد و وضعیت مودی نیز روشن وشفاف می گردد 

http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsShow/1/3/3/247
http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsShow/1/3/3/247
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:شورای عالی مالیاتی-4

ی هر گاه مودی یا اداره امور مالیاتی در موعد مقرر نسبت به رأی قطعی هیأت حل اختالف مالیات

کایات این شورا به ش. شکایت داشته باشد، مرجع رسیدگی به آن شورای عالی مالیاتی می باشد

ت مطروحه که با دالیل و یا ارائه اسناد و مدارک صراحتا یا تلویحا ادعای نقض قوانین و مقررا

موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی شده باشد، بدون ورود به ماهیت امر صرفا از لحاظ رعایت 

به تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه

أتهای موضوع رسیدگی و مستندا به جهات و اسباب و دالیل قانونی رأی مقتضی بر نقض آرای هی

.حل اختالف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر می نماید

:  مکرر251ماده هیئت مقرر در -5

یات این مرجع رسیدگی به عنوان یکی از طرق شکایت فوق العاده رسیدگی به شکایات از مال

ستور د. قطعی می باشد که به علت انقضای مهلت های اعتراض قابل طرح در مرجع دیگری نیست

نفر به هیئتی مرکب از سهرسیدگی در این مرجع که با وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد به

.رای اکثریت قطعی و الزم االجرا می باشد. انتخاب وزیر ارجاع می گردد

.دالزم به ذکر می باشد که آرای این هیئت قابل شکایت در دیوان عدالت اداری کشور می باش

:ساماهن سنیم 
رونیک، که مودیان حقیقی و حقوقی با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور دریافتی از خدمات الکت

ر سامانه پس از اتمام فرآیند پیش ثبت نام الکترونیکی دریافت نموده اند، چنانچه پرونده آنها د

.ه نمایندموجود باشد، می توانند از این سامانه استفاد( سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی)سنیم

http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsShow/1/5/3/251-1
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:برگه هایی که امکان اعتراض به آن از طریق این پرتال وجود دارند، عبارتند از انواع 

برگ ارزیابی-

ابالغیه رای هیات حل اختالف مالیاتی-

مودیان محترم مالیاتی می توانند با اعالم شماره نامه برگه ای که به آن معترض می باشند، 

مشخصات تراکنش های مالی مرتبط را مشاهده و مراتب اعتراض خود را با جزئیات اعالم 

همچنین می توانند نماینده یا وکیل خود را مشخص و به سازمان امورمالیاتی کشور . نمایند

.معرفی نمایند

پس از تکمیل اطالعات فرم اعتراض، درخواست مودی از طریق پرتال به سامانه سنیم ارسال می 

.گردد و کد رهگیری جهت پیگیری های آتی نمایش داده می شود

سامانه ثبت اعتراضات و شکایات

https://tax.gov.ir/action/do/show/422
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مدت زمان رسیدگی رد مراجع مختلف داردسی مالیاتی

مالحظاتزمان بندی مقررمرجعردیف

روز مهلت 30روز مهلت اعتراض و 30زمان بندی مقرر با احتساب روز70مجموعا دادرسی مالیاتی1

روز دستورالعمل دادرسی10اعالم نظر اداره امور مالیاتی و

هیات حل اختالف 2

مالیاتی بدوی

قرر روز فرصت قانونی برای ابالغ ،مدت زمان رسیدگی م12با احتساب روز102

.روز قابل افزایش می باشد102روز است که با نظر هیات تا 57

هیات حل اختالف 3

تجدیدنظر

روز فرصت قانونی برای ابالغ و اعتراض ، 20روز و 12با احتساب روز122

روز قابل 122روز که با نظر هیات تا 77مدت زمان رسیدگی مقرر 

.افزایش می باشد

روز زمان 102روز فرصت قانونی اعتراض به شورا و 30با احتساب روز132شورای عالی مالیاتی4

رسیدگی در هیات هم عرض که در واقع یک نوعی هیات حل اختالف

.می باشد

هیات حل اختالف 5

216موضوع ماده 

رر روز فرصت قانونی برای ابالغ مدت زمان رسیدگی مق12با احتساب روز99

.روز قابل افزایش می باشد99روز است که با نظر هیات تا 54

251هیات موضوع ماده 6

مکرر کنندگان حقوق 

ظرف مهلت مقرر

ع در قانون و دستورالعمل ها ، فرآیندهای رسیدگی در هیات موضو-

.مکرر فاقد زمان بندی می باشد251ماده 

روز برای 102روز برای ارسال اسناد و مدارک به شعب، 30با احتسابروز234دیوان عدالت اداری7

روز برای ابالغ دادنامه و انشای 12طی دادرسی در هیات هم عرض ، 

این . روز فرصت اعتراض برای اشخاص مقیم داخل کشور90رای و 

روز برای 180دارای فرصت )مدت برای اشخاص مقیم خارج از کشور 

.روز افزایش می باید324به ( اعتراض

روز759مجموع
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چهاردهمفصل

مالیاتیقبولاقبلاهیزهینه
ینامقرراتضمنکهشرحیبهمالیاتمشمولدرآمدتشخیصبرایقبولقابلهزینه های

ودهبومدارکبهمتکیمتعارفحدوددرکههزینه هاییاز استعبارتمی گرددمقررقانون

نصاب هایحدرعایتبامربوطمالیدورهدرموسسهدرآمدتحصیلبهمربوطمنحصرا

. باشدمقرر

مشاغلصاحبانهمچنینوحقوقیاشخاصکلیهفصل،اینمقرراتلحاظازـ1تبصره

وبمحسموسسهحکمدرمی باشند،دفاترنگهداریبهمکلفکهقانوناین95مادهموضوع

لقابنیزمشاغلصاحبانسایرمورددرمالیاتیقبولقابلهزینه هایهمچنین.می شوند

.استپذیرش

ایمعافمالیاتپرداختازقانوناینموجببهکهدرآمدهاییبهمربوطهزینه هایـ2تبصره

قابلهزینه هایبه عنوانمی شود،محاسبهمقطوعنرخبایابودهصفرنرخبامالیاتمشمول

.نمی شوندشناختهمالیاتیقبول

تهاتریوهشیبهکهقانوناینموضوعمالیاتیقبولقابلپرداختیهایهزینهپذیرشـ3تبصره

طریقازآنوجهتسویهیاپرداختبهمنوطباالبهریالمیلیونپنجاهمبلغازنشودانجام

.بودخواهدبانکی(سیستم)سامانه

http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsShow/1/3/4/95
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ابل که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قهزینه هایی 

:قبول است

ه هزینه های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی موسسه ب-1

:شرح زیر

ه مزایای غیر نقدی ب)حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی -الف 

(.تمام شده برای کارفرماقیمت

ی، مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهره وری، پاداش، عید-ب 

دیران نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت م. اضافه کار، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت

امه ای و  بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج موسسه ذیربط طبق آیین ن

ر ریزی کشوخواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی  و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه

.تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد تعیین خواهد شد

ث هزینه های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه های بهداشتی و عمر و حواد-ج 

.ناشی از کارکارکنان

وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان -هـ 

یشنهاد نامه ای که به پسه درصد حقوق پرداختی ساالنه بابت پس انداز کارکنان براساس آیین

.سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد

در کرایه محل موسسه در صورتی که اجاری باشد، مال االجاره پرداختی طبق سند رسمی و-2

.غیر این صورت در حدود متعارف
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.مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات-3

.وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی موسسه-4

هزینه های جزئی مربوط به محل موسسه که عرفا به عهده مستأجر است در صورتی-5

.که اجاری باشد

.هزینه های مربوط به حفظ و نگهداری محل موسسه در صورتی که ملکی باشد-6

.مخارج حمل و نقل-7

.هزینه های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت موسسه-8

یاتی هزینه های قابل قبول مربوط به سال های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مال-9

.مورد رسیدگی تحقق می یابد
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پازندهمفصل

الکترونیکابالغومالیاتیاهیابالغیه
شخصبهپستیصورتبهالکترونیکابالغطرحشدناجراییازپیشتامالیاتیاوراق

.گردیدمیاخذرسیدثانینسخةدروابالغمودی 

وتشخیصاوراقوایجادکاربریحسابمتقاضیانبرای،طرحاینشدناجراییازپس

طریقازوبارگذاریکاربریحسابایندرصدور،محضبهآنانعملکردمالیاتقطعی

.شودمیرسانیاطالعآنانبهپیامک

یتروزمانوبودهرسمیابالغیهمنزلهبه،شخصیکاربریحسابدرابالغیههررویت

.بودخواهدمستقیممالیاتقانوندرمقررمهلتهایمالک

وضعیت ابالغیه الکترونیک

https://register.tax.gov.ir/Pages/Action/AnnouncementStatus
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شازندهمفصل

بانکیاهیرتاکنش
سالدیدرداشت،قراردولتکاردستوردرقبلسال هاازکهبانکیحساب هایبررسی

آییناینبرمبنایتاشدجدیم.م.قمکرر169ماده5تبصرهاجراییآیین نامهدر1395

.شودبررسیمالیاتیامورسازمانتوسطتومانمیلیون500باالیبانکیتراکنش هاینامه

دیگرسویدروداشتندمشکلبررسیاینسازوکارهایباکهبودندذینفعانیطرفدریک

خالفرامالیاتیسازمانبهخودمشتریانبانکیاطالعاتارائهکهداشتقراربانکیشبکه

شیوهبارهدرتکمیلیدستورالعملکشورامورمالیاتیسازمانبنابراین.می دانستخودمصالح

ابالغرا1394تا1391سال هایعملکردبرایمشکوکبانکیتراکنش هایبهرسیدگی

انکیبحساب هایمجموعبستانکاریابدهکارجمعچنانچه،دستورالعملاینپایهبر.کرد

بامبارزهویژهبازرسیدفترشود،ریالمیلیارد50ازبیشسالیکدرحقیقیاشخاص

بانکیایهتراکنشاطالعاتبهرسیدگی.استاستعالمبهموظفمالیاتیفراروپولشویی

اجرایینامهآئین29مادهاجرایدرشود،میتعییندستورالعملایندرکهترتیبیبهواصله

اهدخوصورتمذکوررسیدگیهایگروهیاگروهتوسط،مستقیممالیاتقانون219ماده

زمانهمدارایی هاوکاروکسبمیزانباحساب هااطالعاتبایداساساینبر.پذیرفت

.گیردقراربررسیمورد

http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsShow/1/4/4/169-1
http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsDocShow/1/5/1/219/2604


مقررات مالیاتی داروخاهن اه
ویرایش چهارم

83

80

کات :مهمن
شد به تراکنش هایی که موید گردش وجوه بین حسابهای مختلف بانکی یک مودی می با-1

.عنوان درآمد منظور نمی شود

ا به مبالغ واریزی به حساب مودی که مربوط به دریافت وام و تسهیالت میباشد، ماهیت-2

یدگی عنوان درآمد تلقی نشده و می بایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آنها مورد رس

.قرار گیرد

خاص، ماهیتا وجوه دریافتی بابت تسویه تمام یا بخشی از وجوه پرداختی قبلی به سایر اش-3

سیدگی به عنوان درآمد تلقی نشده و می بایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آنها مورد ر

.قرار گیرد

ع درصورتی که مودی دارای درآمدهایی از جمله دریافت حقوق، درآمد اجاره ویا سایر مناب-4

.ودباشد، این موارد می بایست حسب مقررات و در چارچوب منبع درآمدی مربوط، بررسی ش

چنانچه وجوه واریزی از مصادیق غیر مشمول مالیات ویا درآمدهای معاف از پرداخت -5

.مالیات باشد، بارعایت مقررات در محاسبات منظور نمی شود

در کلیه موارد دستورالعمل مذکور که نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات یا برگ-6

انونی تشخیص مالیات متمم یا برگ مطالبه مالیات حسب مورد باشد می بایست مهلت های ق

ر و تبصره آن مد نظقانون مالیاتهای مستقیم 157ماده درخصوص مرور زمان مالیاتی از جمله 

.قرار گیرد

http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsShow/1/4/4/157
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به94و93سالهایبرایبانکیهایتراکنشبررسیبراساستشخیصبرگهصدوربهتوجهبا

یاتیمالپروندهدارایمودیانازمتمممالیاتمطالبهبودنغیرقانونیخصوصدردالیلبرخی

یادارعدالتدیوانآرایازبرگرفتهبانکیهایتراکنشازناشی1394سالتاعملکردبرای

:پردازیممی

ستاایشدهکتمانفعایتیادرآمدیمدارکواسنادمستلزممتمممالیاتمطالبههرگونه-1

مودییاونداشتهوجودآنبهدسترسییا(اولیه)مالیاتمشمولدرآمدتعیینزماندرکه

علىیبانکهایتراکنشبهیابیدستامکانآنکهحالاستنمودهخودداریآنارائهازمالیاتی

در،استداشتهوجود(م.م.ق231مادهتبصرهراستایدر)مالیاتیواحدبرایاألصول

هبتوجهعدمیامالیاتمشمولدرآمدتعیینمنظوربهقانونیتکالیفاجرایعدمنتیجه

هرگزوبودهمستقیمهایمالیاتقانون156مادهمفادبرخالفمودیدرآمدیفعالیتهای

.شودنمیمحسوبشدهکتماندرآمد

جوزم،مالیاتمشمولدرآمدتعیینوتشخیصزماندرمالیاتیواحداینکهبهعنایتبا-2

را(م.م.ق231مادهتبصرهراستایدر)مودیفعالیتبهدسترسیواستعالمبرایقانونی

کتماندرآمدآنبهدسترسیعلیرغممالیاتمشمولدرآمدتعیینازبعداستعالم،استداشته

.باشدنمیشده

منحصرمالیاتیقراین،31/4/1394مورخهاصالحیهازقبلم.م.ق152مادهبهمستند-3

کیهیچدربانکیتراکنشکهشدهاعالممالیاتمشمولدرآمدتعییندرموثرعاملهفتدر

بحسابههاواریزیمنظورنمودنفلذااستنشدهمقررمزبورمادهدرمرقومگانههفتموارداز

.داشتنخواهدقانونیمحمل،حسابصاحبشخصدرآمدعنوانبهاشخاصبانکی

http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsShow/1/5/1/231
http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsShow/1/5/1/231
http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsShow/1/4/3/152
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بانکیتسهیالتهفدهمفصل

وبانکهاطرفازمشاغلصاحبانهمچنینوحقوقیاشخاصبهبانکیتسهیالتاعطای

:بودخواهد ذیلگواهی هایاخذبهمنوطاعتباریموسساتسایر

.شدهقطعیمالیاتیبدهیپرداختترتیبیاپرداختگواهی-1

بههشدارائهمالیصورت هایازنسخه ایوصولبرمبنیمربوطمالیاتیامورادارهگواهی-2

(م.م.ق186مادهیکتبصره)اعتباریموسساتسایروبانکها

گشایشنظیرتعهداتایجادیاوتسهیالتهرگونهاعطای65/95/200:بخشنامهاستنادبه

واهبانکتوسطریالی،یاارزیازاعمبانکیهاینامهضمانتصدوریااسنادیاعتبارات

بهوند،شمینامیدهاعتباریموسسهاختصاربهپساینازکهغیربانکی،اعتباریموسسات

رایمستقیم،بهایمالیاتقانونموضوع(مشاغلصاحبان)حقیقیوحقوقیاشخاصکلیه

میلیاردیکمبلغازحقیقیاشخاصبرایوباالتروریالمیلیاردسهمبلغازحقوقیاشخاص

-میم.م.ق186مادهیکتبصرهمقرراتمشمولشمسی،یکسالمدتظرفباالتروریال

.باشد

http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsShow/1/4/6/186
http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsDocShow/1/4/6/186/4253
http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsShow/1/4/6/186
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ثبت نام 
الکترونیک

فعالسازی ابالغ 
الکترونیک

ثبت پایانه 
فروشگاهی

اظهارنامه 
الکترونیکی

پرداخت 
الکترونیکی

ارسال صورت 
معامالت فصلی

صرفا گروه )
(اول

https://tax.gov.ir/action/do/show/2
https://tax.gov.ir/action/do/show/2
https://register.tax.gov.ir/Pages/Action/AnnouncementStatus
https://tax.gov.ir/action/do/show/427
https://tax.gov.ir/action/do/show/409
https://tax.gov.ir/action/do/show/9
https://tax.gov.ir/action/do/show/8
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