
مالیات اشخاص حقوقی

متن قانون :

شود، پس از ایران تحصیل میانتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج هایجمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت ـ۱۰۵ماده 

باشد، مشمول ای میمقررات این قانون دارای نرخ جداگانهغیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق های حاصل از منابع زیاناز وضع 

( خواهند بود.%۲۵به نرخ بیست و پنج درصد )مالیات 

ـ ۱تبصره 

 مشمول درآمد کل مأخذ باشند،از انتفاعی فعالیت دارای که صورتی در اند،نشده تأسیس سود تقسیم منظور به که تجاری غیر ایرانی حقوقی اشخاص مورد در
شود.رر در این ماده وصول میمق نرخ به مالیات آنهاانتفاعی فعالیت مالیات

خالصه کاربردی :

( معاف)  خیریه 

) مشمول (اقتصادی                      حقوقی ایرانی           غیرتجاری                فعالیت انتفاعی                        1تبصره 

ـ ۲تبـصـره 

( این قانون از مأخذ کل درآمد 11۳( و مادة )1۰۹( مادة )۵) تبصرة مـشموالن اسـتثنای بـه ایـران از خـارج مـقیم مـوسـسات و خـارجی حـقـوقی اشـخاص
، کارگزار و امثال آن در ایران انجام ، نمایندهاز قبیل شعبههایی که مستقیما یا به وسیله نمایندگیسرمایه در ایران یا از فعالیت مشمول مالیاتی که از بهره برداری

کنند به تحصیل میهای سینمایی از ایران های فنی یا واگذاری فیلم، کمکتعلیمات، دادن خود، انتقال دانش فنی دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوقمی
درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و موسسات مذکور در ایران نسبت به 

باشند.مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات میق کنند طبمی

ـ ۳تبصره 

است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر یات هایی که قبال پرداخت شدهمال ،خارجی یا ایرانی از اعم حقوقیاشخاص درآمد بر مالیات احتساب موقع در
.است خواهد شد واضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد

خالصه کاربردی:

: پیش پرداخت مالیات را در این مورد اشاره می کند ۳تبصره 
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ـ ۴تبصره 

بود. نخواهند دیگری مالیاتمشمول پذیرسرمایه های شرکت از دریافتی الشرکه سهام یا سهام سود به نسبت حقوقی و حقیقی از اعم اشخاص

خالصه کاربردی :

بورسی  

معاف   : سود سهام   4تبصره 

غیر بورسی 

تفسیر :

ــماره   ــنامه ش ــور:   ۰8/۰۹/1۳۹6مورخ  1۲۵/۹6/۲۰۰*بخش ــازمان امور مالیاتی کش ــواالت و ابهامات موروحه از س ــوی ادارات کل امور مالیاتی  باتوجه به س س
شرکتهای      شمول مالیات  شمول یا عدم  صوص  سایی   بابت پذیر سرمایه  های شرکت  در گذار سرمایه  درخ ساس  ارزیابی تجدید مازاد محل از آنان سهم  شنا  برا

ستاندارد  سابداری  های ا ضوعه  مقررات و قوانین اجرای در پذیر سرمایه  شرکت  که مواردی در مربوطه ح همچنین  و نموده ها دارایی ارزیابی تجدید به اقدام مو
سرمایه از محل مازاد مذکور مبادرت می نماید، موارد ذیل را مقرر می دارد: اف به آن از پس صره   زایش  صالحی      1۰۵ماده  4طبق تب ستقیم ا قانون مالیات های م

صوب   شخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ۲۷/11/1۳8۰م سهم         ، ا سهام یا  سود  سبت به  شرکه دریافتی ن شمول  پذیر سرمایه  هایشرکت  از ال  دیگری مالیات م

ماده موضوع نامهآیین جمله از هادارایی ارزیابی تجدید به مربوط مقررات و قوانین باعنایت به مراتب فوق چنانچه شرکت سرمایه پذیر ضمن رعایت خواهند بود.ن

ستفاده  حداکثر قانون 1۷ شور  نیازهای تأمین در خدماتی و تولیدی توان از ا صالحیه  و صادرات  امر در آنها تقویت و ک ضوع  نامهآیین طبق بعدی آن و یا هایا  مو

صره  ستقیم  های مالیات قانون 14۹ ماده( 1) تب صالحی  م صوب  ا سب  ۳1/4/1۳۹4 م شمول  مورد ح شود،  مالیات م شمول  نیز گذارسرمایه  شرکت  آن تبع به ن م
مقررات موضوعه شرکت سرمایه پذیر بابت مازاد تجدید      و قوانین رعایت عدم دلیل به چنانچه صورت  این غیر در. بود نخواهد مذکور مازاد سهم  درآمد بر مالیات

مکرر قانون مذکور، اخذ مالیات مضاعف از درآمد    14۳( ماده 1و تبصره )  14۳و ماده  1۰۵( ماده 4ارزیابی مشمول مالیات گردد، با ملحوظ نظر قراردادن تبصره )  
های شرکت سرمایه پذیر، موضوعیت نخواهد داشت.دید ارزیابی داراییگذار بابت افزایش سرمایه از محل مازاد تجشده شرکت سرمایهشناسایی

در ارتباط با حکم موضوع   8/۳/1۳۹1مورخ  4۹84/۲۰۰پیرو بخشنامه شماره   سازمان امور مالیاتی کشور:    1۲/11/1۳۹۳مورخ  1۲6/۹۳/۲۰۰بخشنامه شماره    *

ارد:دقانون مالیاتهای مستقیم، بدینوسیله مقرر می 1۰۵ماده  4تبصره 

نخواهند  طبق تبصره مذکور، اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری       

صره  در مالیات دیگری بود، باتوجه به عبارت ست  خارجی یا ایرانی شرکت  پذیر سرمایه  شرکت  از منظور الذکر، فوق تب و مقررات مربوط  قانون طبق طبق که ا

است.تفاده کردهمشمول مالیات در ایران بوده و بابت درآمدهای خود حسب مورد مالیات پرداخت نموده یا به موجب قانون و مقررات از معافیتهای مالیاتی اس

الشرکه دریافتی از شرکتهای مقیم خارج از کشور   سهم یا سهام سود شامل مستقیم مالیاتهای قانون 1۰۵ ماده 4 تبصره حکم فوق مراتب به عنایت با بنابراین

باشد.که مشمول مالیات ایران نشده اند، نمی

پرداخت مالیات خارجی، پذیر سرمایه  شرکت  کشور  درمحل کشور،  از خارج مقیم پذیر سرمایه  شرکت  از دریافتی سهام  سود  بابت که مواردی در است  بدیهی

شودایگزین بخشنامه فوق الذکر مین مالیاتهای مستقیم جاری می باشد.این بخشنامه جقانو 18۰ ماده تبصره حکم باشد، شده

ـ ۵تبصره 

 مالیات باشد، وصول قابل اشخاص مالیات مشمول درآمد مأخذ از بردرآمد مالیات از غیر دیگری عناوین تحت وجوهی مصوب قوانین موجب به که مواردی در
.شد خواهد محاسبه مربوط مقرر نرخ به مزبور وجوه کسر از پس اشخاص
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خالصه کاربردی:

در اظهارنامه مالیاتی نیز بصورت فیلد جداگانه مشخص و کسر می شود.        : سهم اتاق بازرگانی          ۵تبصره 

-۶تبصره 

(تخفیف از نرخ موضوع این %۲۵درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد )
ماده می باشد.

خالصه کاربردی:

دارند. از نرخ معافیت %۲۵تعاونی به نرخ  شرکت های                       6تبصره 

-۷تبصره

درصد واحد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک( افزایش درآمد %1۰به ازای هر ده درصد )
شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به درصد از نرخهای مذکور کاسته میو حداکثر تا پنج واحد

 (1ری در مهلت اعالم شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.)سال جا

خالصه کاربردی:

واحد( ۲۵واحد تخفیف )از  1افزایش درآمد                  %1۰:  هر ۷تبصره 

 به شرطی که             بدهی مالیاتی نداشته باشد 

اظهارنامه درمهلت قانونی تحویل داده باشد             

درآمد کتمان شده مشمول نمی شود  

تفسیر:

مورخ  ۲۰1-۳6سازمان امور مالیاتی کشور )نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره  ۰۷/1۲/1۳۹6مورخ  1۵8/۹6/۲۰۰بخشنامه شماره *
قانون مالیات های مستقیم: 1۳1و تبصره ماده  1۰۵ماده  ۷درخصوص مقررات تبصره  ۰۳/1۰/1۳۹6

درخصوص اشخاص حقوقی: 

قانون فوق توأمان قابل اعمال باشد، با توجه به سیاق عبارت 1۰۵( ماده ۷( و )6در تعیین مالیات اشخاص حقوقی تخفیف موضوع تبصره های ) در مواردی که -1
( اعمال گردد.۷پس تخفیف نرخ تبصره )( و س6( فوق )نرخ های مذکور( می بایست ابتدا تخفیف نرخ تبصره )۷تبصره )

قانون مالیات های  1۳۲و معافیت موضوع بند )ر( ماده  1۰۵( ماده ۷در مواردی که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی می بایست تخفیف موضوع تبصره ) -۲
 قانون مذکور اعمال گردد. 1۳۲)ر( ماده و سپس معافیت موضوع بند  1۰۵( ماده ۷مستقیم اعمال شود، مقتضی است ابتدا تخفیف موضوع تبصره )

اعمال مفاد تبصره در مواردی که اشخاص حقوقی در دوره سال مالی قبل کمتر از یک سال مالیاتی فعالیت داشته اند و یا سال مالی خود را تغییر داده باشند،  -۳
ودیان نیز جاری می باشد.قانون مالیات های مستقیم فارغ از مدت فعالیت در مورد این گونه م 1۰۵( ماده ۷)
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قانون مذکور صرفا درخصوص اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از 1۰۵ماده  ۷قانون مالیات های مستقیم، مشوق موضوع تبصره  ۲81با توجه به مفاد ماده  -4
و به بعد شروع می شود، قابل اعمال است. 1۳۹۵/۰1/۰1

مقررات عمومی: -ج

توجه به مدت عدم فعالیت در قسمتی از یک سال مالیاتی مودی تأثیری در محاسبات نداشته و درآمد ابرازی مشمول مالیات سال پایه و سال بعد از آن بدون -1
فعالیت طی هر سال در محاسبات لحاظ می گردد.

اخت بدهی مالیاتی قوعی شده سال قبل )سال پایه( بوده و این موضوع قابل قانون فوق، صرفا پرد 1۳1و تبصره ماده  1۰۵ماده  ۷منظور از تسویه در تبصره  -۲
اکثریت تسری به بدهی های قوعی شده سال های قبل از سال پایه نمی باشد. بدیهی است در صورتی که مالیات تشخیصی سال قبل در مهلت مندرج در نظر 

 صرفا می بایست مالیات اظهارنامه در مهلت مورد نظر پرداخت شده باشد.اعضای شورای عالی مالیاتی به شرح فوق به قوعیت نرسیده باشد 

قانون مذکور کلیه بدهی های قوعی شده سال قبل، اعم از اصل و جرایم متعلقه  1۰۵ماده  ۷و تبصره  1۳1منظور از بدهی های مالیاتی مندرج در تبصره ماده  -۳
 ایر بدهی های مالیاتی مالیاتی مودی مربوط به سایر قوانین ارتباطی نخواهد داشت.تصریح شده در قانون مالیات های مستقیم بوده و به س

ی مشمول مالیاتبا توجه به نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهامات اول و دوم، منظور از درآمد ابرازی مشمول مالیات، کلیه در درآمدها -4
مشمول مالیات می باشند، خواهد بود. 1۳1و  1۰۵به نرخ های مذکور در مواد  ابرازی مودی در سال پایه و سال بعد که

مالیات  در صورت احراز تخفیف برای هر مودی، این تخفیف قابل اعمال به کلیه درآمد مشمول مالیات تعیین شده برای مودی )به استثنای درآمد مشمول -۵
مزبور قابل اعمال به درآمد مشمول مالیات تعیین شده به واسوه برگشت هزینه های واحد مالیاتی و تعیین شده و به واسوه کتمان درآمد( می باشد، تخفیف 

 همچنین اقالم موثر در افزایش درآمد مشمول مالیات از محل حساب تعدیل سنواتی نیز می باشد.

ورداری از نرخ صفر و هر گونه معافیت یا مشوق مالیاتی، ارائه اظهارقانون مالیات های مستقیم، نظر به اینکه شرط برخ 146ماده  1با توجه به مفاد تبصره  -6
قانون مالیات های مستقیم در موعد مقرر است و از آنجایی که تخفیف موردنظر از مصادیق مشوق های مالیاتی  ۹۵نامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده 

مدارک حسب مورد بنا به درخواست اداره امور مالیاتی برای حسابرسی، موجب عدم برخورداری از تخفیف می باشد، لذا در صورت عدم ارائه دفاتر و یا اسناد و 
 موصوف خواهد شد.

در صورت عدم ابراز درآمد مشمول مالیات در سال پایه ) ابراز صفر و یا زیان( تخفیف مورد نظر قابل اعمال نخواهد بود. -۷

اظهار نامه مالیاتی تسلیمی علیرغم استحقاق برخورداری از این تخفیف نسبت به ابراز آن در اظهارنامه خود اقدام ننموده در صورتی که مودی به هر دلیلی در -8
 اداره امور مالیاتی باشد، لکن در زمان حسابرسی مالیاتی و یا مراجع حل اختالف مالیاتی احراز گردد مودی امکان برخورداری از تخفیف مورد نظر را دارا است،

ا پرداخت نموده ذیربط با هیأت های حل اختالف مالیاتی می بایست نسبت به اعمال آن اقدام نمایند و در صورتی که مودی به واسوه ابراز، مالیات بیشتری ر
 اد می باشد.قانون مالیات های مستقیم با رعایت مقررات مربوطه قابل استرد ۲1۰ماده  ۲باشد اضافه پرداختی مورد نظر فارغ از مفاد تبصره 
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ق.م.م : ۱۰۵ماده 
معافغیرتجاری             فعالیت انتفاعی             مشمول)خیریه(  -: حقوقی ایرانی1تبصره  

اقتصادی  

: پیش پرداخت مالیات ۳تبصره  

بورسی  
: سود سهام  معاف 4تبصره  

غیر بورسی  

( %۲۵نرخ مالیات اشخاص حقوقی )

شود : سهم اتاق بازرگانی            در اظهارنامه مالیاتی نیز بصورت فیلد جداگانه مشخص و کسر می۵تبصره  

نرخ    %۲۵×  %۷۵=  %۷۵/18از نرخ معافیت دارند.      %۲۵: شرکت های تعاونی به نرخ 6تبصره  

واحد( ۲۵واحد تخفیف )از  1افزایش درآمد                  %1۰:  هر ۷تبصره  

 به شرطی که             بدهی مالیاتی نداشته باشد 

اظهارنامه درمهلت قانونی تحویل داده باشد             

درآمد کتمان شده مشمول نمی شود  

         نکات:

 اولویت دارد ۷به  6تبصره  :۱نکته 

 هردو تبصره را تواما می توان استفاده کرد :۲نکته 

درصد( تعلق می گیرد ۵واحد )  ۵تا  ۷تکمیلی تبصره  :۳نکته 
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۱۰۵ماده  ۷تخفیف موضوع تبصره 

منظور از درآمد ابرازی مشمول مالیات 

کلیه درآمدهای مشمول مالیات ابرازی 

مودی در سال پایه و سال بعد می 

باشد و هزینه های برگشتی مربوط به 

ابرازی تاثیری بر میزان درآمدهای 

معافیت ندارد.

تسویه بدهی مالیاتی سال قبل )منظور از 

تسویه صرفاً پرداخت بدهی مالیاتی قوعی شده 

سال قبل )سال پایه( بوده و این موضوع قابل 

تسری به بدهی های قوعی شده سال های 

قبل از سال پایه نمی باشد(

رازی به ازای هر ده درصد افزایش درآمد اب

مشمول مالیات اشخاص حقوقی نسبت به 

درامد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته 

آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج درصد 

کاسته می شود.

سایر موارد  شروط تخفیف  میزان تخفیف 

ابراز درآمد مشمول مالیات درسال پایه 

   بعدو  1/1/1۳۹۵شروع سال مالی از 

تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی و اسناد و 

مدارک حسابداری

درآمدهای کتمان شده مشمول 

تخفیف نمی باشند 

و سپس  6ابتدا تخفیف نرخ تبصره 

اعمال می  ۷تخفیف نرخ تبصره 

گردد

ماده  ۷ابتدا تخفیف موضوع تبصره 

و سپس معافیت موضوع بند ر  1۰۵

گردد.  اعمال می  1۳۲ماده 
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:تکمیلی تفسیر 

 شورای عالی مالیاتی: 18/۰6/1۳۹۳مورخ  ۲۰1-۷رای تفسیری شماره *

شود، لذا تقبل درآمدتلقی میعنوانها(بهآوردهبه تفکیک شخصیت شرکت و صاحبان سهام و در نظر گرفتن اینکه افزایش حقوق صاحبان سهام)بجزازمحل باتوجه

ی گردد. از این بایستی درصورت سود و زیان به عنوان درآمد شناسایزیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکاء درآمد محسوب و می

و اصالحات بعدی آن وفق  1۳66قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه  148ماده  1۲و بند  1۰۵، 1۲8رو موالبه مالیات از این بابت با رعایت مفاد مواد 

 مقررات قانونی خواهد بود.

سازمان امور مالیاتی کشور  11/۰۵/1۳۹6مورخ  6۷/۹6/۲۰۰ه شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری که طی بخشنام ۲۰/۰4/1۳۹6مورخ  ۳48*دادنامه شماره 

 ابالغ گردیده است.

گیرد، بنابراین تقبل زیان انباشته از سوی صاحبان سرمایه مبنای قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق می بر اینکه به نظر

سهامداران و یا آورده نقدی و غیر نقدی آنها مندرج در حساب جاری شرکاء یا حساب دیگر هیچ گونه منافعی برای شرکت از طریق کاهش موالبات شرکاء و 

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی خالف قانون است و به استناد بند  ۳/6/1۳۹۳کند تا به عنوان درآمد مشمول مالیات اتفاقی شود، بنابراین رأی مورخ ایجاد نمی

،«ابوال می شود. 1۳۹۲قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال  88و ماده  1۲ه ماد 1

 شورای عالی مالیاتی : ۰۳/۰8/1۳88مورخ  ۲۰1-14۳۰۲رای تفسیری شماره * 

بـه صـورت بالعـوض و یا ... تحصیل می قانـون مـالیاتهـای مـستقیم درآمـدی کـه شخص حقـیقی یا حقـوقی  11۹درسـت است کـه بـرابر مفـاد مـاده 

همان قانون درآمد مشمول مالیات در این قبیل موارد  1۲۰ ماده موابق و گردیده اعالم مذکور قانون 1۳1 نماید،مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده

 و گردیده استثناء به قائل حقوقی اشخاص مورد در مذکور قانون 1۲8 عبارتست از صد درصد درآمد حاصله،لکن قانون گذار در این خصوص برابر مقررات ماده

دفاتر تشخیص و از سوی دیگر  به رسیدگی طریق از فوق 1۲۰ ماده حکم برخالف اتفاقی درآمدهای از ناشی مزبور اشخاص مالیات مشمول درآمد که داشته مقرر

به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور شود. (1۳1 ماده نرخ به مزبور 11۹ مالیاتهائی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می گردد)برابر ماده

د شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص قانون فوق االشاره جمع درآم 1۰۵با عنایت به مراتب باال و در نظر گرفتن اینکه برابر مقررات ماده 

در آن به عمل آمده به طور  8۰/11/۲۷ تاریخ در که اصالحاتی با 1۳1 می باشد،و از طرفی نرخ ماده (%۲۵حقوقی....مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد )

لحاظ عدم اطالق و عمومیت شمول آن به سایر اشخاص)برخالف متن قبل از اصالح خاص برای محاسبه مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی وضع گردیده و لذا به 

عتبار عبارت مندرج مذکور(قابل اعمال به درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی نخواهد بود و با آن مانعه الجمع می باشد و به همین ا

شامل سایر موارد به جز « به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد» اینکه بر مبنی اصالحی 1۰۵ در قسمت اخیر ماده

طریق رسیدگی به درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی خواهد بود. بنابراین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی اوال طبق مقررات قانون از 

.بود خواهد مالیات مشمول 8۰/11/۲۷ مورخ اصالحی 1۰۵ ماده موضوع درصد ۲۵ و ثانیا به نرخدفاتر تشخیص خواهد شد 
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