


قانون مالیاتهای مستقیم

اشخاص

مشمول

غیر معاف معاف نرخ صفر

غیر مشمول



1ماده 
اشخاص مشمول خارجی

درکهدرآمدهاییبهنسبت(حقوقییاحقیقیازاعم)ایرانیغیرشخصهر-5•
واگذاریبابتکهدرآمدهاییبهنسبتهمچنینونمایدمیتحصیلایران

واگذارییاوفنیکمک هایوتعلیماتدادنیاوخودحقوقسایریاامتیازات
هاآنعایددیگرعنوانهریانمایشحقیابهابه عنوانکه)سینماییفیلم های

.کندمیتحصیلایراناز(گرددمی



ص غیر ایرانی
اشخا

از ایران

درآمدهایی که بابت واگذاری 
امتیازات یا سایر حقوق خود 

درآمدهایی که بابت واگذاری 
واگذاری فیلم های سینمایی

نسبت به کل درآمدهادر ایران



اشخاص 

غیر مشمول

قانون 
مالیاتهای 
مستقیم

وزارتخانه و موسسات دولتی

دستگاه های که بودجه آنها وسیله 
.دولت تامین می شود

شهرداری ها

بنیادها و نهادهای انقالب اسالمی



2ماده 
واشخاصبهمتعلقآنهاسرمایهازقسمتییاتمامکهشرکت هایی-1تبصره•

حکممشمولآنهاسودیادرآمدسهمباشد،فوقبندهایدرمذکورمؤسسه های
ازمزبورشرکت هایاستفادهمانعتبصرهاینحکم.بودنخواهدمادهاین

.نیستمورد،حسبقانون،ایندرمقررهایمعافیت
،صنعتیفعالیت هایقبیلازاقتصادیفعالیت هایازحاصلدرآمدهای-2تبصره•

اینموضوعاشخاصبرایتولیدیفعالیت هایسایروخدماتیتجاری،معدنی،
به طورموردهردرشود، میتحصیلنیزشرکتطریقازغیرنحویبهکهماده،

.بودخواهدمالیاتمشمولقانوناین(105)ماده درمذکورنرخبهجداگانه
هبمکلفمذکورفعالیتسهمبهنسبتمواردگونهایندرامورادارهمسؤوالن

رتصو اینغیردر.بودخواهندقانوناینمقرراتطبقمربوطتکالیفدادنانجام
.تداشخواهندتضامنیمسؤولیتمؤدیبامتعلقمالیاتپرداختبهنسبت



82/11/15مورخ 201/ 11304/6247بخشنامه شماره 
م توسط .م.ق59نقل و انتقال قطعي امالک و حق واگذاري محل موضوع ماده -5•

و مال االجاره دريافتي آن ها از اين بابت به منزله فعاليت2نهادهاي موضوع ماده 
درآمد لیکن آن قسمت از. اقتصادي موضوع اين تبصره مشمول ماليات نمي باشد

ت ناشي از فروش ساختمان های نوساز از اين قاعده مستثني بوده و طبق مقررا
. قانون مزبور مشمول پرداخت ماليات خواهد بود77ماده 

مانند ادارات رفاه و تعاون و باشگاه ها و )درآمد واحدهاي رفاهي نهادهاي مذکور -6•
آمد به عنوان در( رستوران هاي آن ها که جهت رفع نياز کارکنان ايجاد مي شوند

.  ناشي از فعالیت های اقتصادي، مشمول ماليات تلقي نمي شود

م از مال االجاره هاي .م.ق53ماده ( 9)کسر ماليات تکليفي موضوع تبصره عدم •
مورخ 200/93/63بخشنامه شماره )م.م.ق2پرداختي به اشخاص موضوع ماده 

93/6/8)



حق تمبر
محاسبه حق تمبر سرمایه شرکت•

سرمایهتمبرحقپرداختمهلت•

ماخذ
(ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه)

نرخ
(نیم در هزار) حق تمبر سرمایه

ظرف دو ماه

قانونی از تاریخ ثبت 
شرکت در اداره ثبت 

شرکتها

از تاریخ  ثبت افزایش 
ثبتادارۀ در سرمایه 

شرکتها

سرمایه

افزایش سرمایه



حق تمبر

معافیت
رحق تمب

رفع 27ماده 
موانع

شرکت 
تعاونی

مناطق 
آزاد



حق تمبر

اصل حق تمبر 2 جریمه حق 
تمبر سرمایه



حق تمبر
ادغامازریالمیلیارد4.000سرمایهباالفشرکت1396مردادماهدر
2.600وریالمیلیارد1.400سرمایهباترتیببهجوبشرکتدو

چندالفشرکتسرمایهحق تمبر.استایجادشدهریالمیلیارد
؟می باشدریالمیلیون



اوراقبورسدرپذیرفته شده(الف)عامسهامیشرکتسرمایهافزایش•
مبلغسهامداران،شدهحالمطالباتمحلازریالمیلیون1ر000مبلغبهادار
میلیون2ر000مبلغوسهامداراننقدیآوردهمحلازریالمیلیون1ر500
عمومیمجمعدرشرکتثابتدارایی هایارزیابیتجدیدمازادمحلازریال
در95/09/20تاریخدرمذکورصورت جلسهوتصویبشرکت95/7/15مورخ
در95/10/10تاریخدرسرمایهافزایشورسیدهثبتبهشرکت هاثبتاداره
وایهسرمافزایشحق تمبرمبلغ.استگردیدهاعمالوثبتشرکتدفاتر
:ازاستعبارتترتیببهآنواریزمهلت

95/7/15تاریخازپسماهدوتا–لاير1ر000ر000(الف
95/9/20تاریخازپسماهدوتا–لاير2ر250ر000(ب
95/9/20تاریخازپسماهدوتا–لاير1ر000ر000(ج
.می باشدحق تمبرمالیاتپرداختازمعاف(د

تمبرحق
1.000.000=0/0005×2.000.000.000





درآمد امالکمالیات بر

امالکدرآمد برمالیات 

مالیات 
بردرآمد اجاره 
امالک

مالیات 
واحدهای 
خالی

نقلمالیات 
و انتقال 
امالک

مالیات 
ساخت و 
فروش امالک



امالکاجارهدرآمدمالیات بر

اجارهبهکهامالکيمالياتمشمولدرآمدم.م.ق53مادهمطابق•
غيرنقدي،ونقديازاعممال االجاره،کلازاستعبارتمي گرددواگذار
تنسبمالکتعهداتواستهالکاتوهزينه هابابت%25کسرازپس
.اجارهموردبه

درآمد مشمول ماليات اجاره امالک= کل مال االجاره -( کل مال االجاره× 25%)



امالکاجارهدرآمدبرمالیات نرخ 

:حقيقياشخاص-الف•
131مادهدرمقررنرخ هايحقيقياشخاصاجارهدرآمدبرمالياتنرخ
زانميساالنه،مالياتمشمولدرآمدبهمزبورنرخاعمالباکهبودهم.م.ق

.شدخواهدمشخصسالهرماليات
نرخشــرح

%15لاير درآمد مشمول ماليات ساالنه500.000.000تا ميزان 
%20لاير500.000.000لاير درآمد  مشمول ماليات ساالنه نسبت به مازاد 1.000.000.000تا ميزان 

%25لاير درآمد  مشمول ماليات ساالنه1.000.000.000نسبت به مازاد 



امالکاجارهدرآمدبرمالیات نرخ 

:  اشخاص حقوقي-ب•
کهبوده(%25)درصدپنجوبيستحقوقياشخاصدرآمدبرمالياتنرخ
مشخصمالياتميزانماليات،مشمولدرآمدبرمزبورنرخاعمالبا

ودرآمدهاحقوقیاشخاصمورددرداشت،توجهبایدالبته.شدخواهد
.می گرددتجمیعمختلفمنابعهزینه های



(مستأجرین)وظایف پرداخت کنندگان مال االجاره امالک 
ودولتیشرکت هایومؤسساتوزارتخانه ها،م.م.ق53ماده9تبصرهمطابق•

شود،میتأمیندولتبه وسیلهآنهابودجهازقسمتییاتمامکهدستگاه هایی
وآنهابهوابستهمؤسساتوشرکت هاوشهرداری هااسالمی،انقالبنهادهای
ازرافصلاینموضوعمالیاتاندمکلفحقوقیاشخاصسایرهمچنین

یمالیات امورادارهبهبعدماهپايانوتاکسرمی کنندپرداختکهاالجاره هاییمال
.نمایندتسلیمموجربهراآنرسیدوپرداختملکوقوعمحل
:گیردقرارتوجهموردذیلمواردم.م.ق53ماده9تبصرهاجرایدر-نکته
شود،پرداختسالیانهیاوماههششماهه،سهماهیانه،اجاره امالکچنانچه
درمرتبهیکیاومرتبه2مرتبه،4مرتبه،12ترتیببهموردحسبفوقتکلیف
.شودانجامبایدسال
محلیمالیات امورادارۀاجاره،تکلیفیمالیاتوصولبرایدارصالحیتمالیاتیواحد
.می باشدملکوقوع



(مستأجرین)وظایف پرداخت کنندگان مال االجاره امالک 

شخصیت مستاجر

وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی

له دستگاه هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسی
.شوددولت تأمین می

نهادهای انقالب اسالمی

و شرکت ها و مؤسسات وابسته به آنهاشهرداری ها

سایر اشخاص حقوقی



(مستأجرین)وظایف پرداخت کنندگان مال االجاره امالک 

رمستاج

مستاجر مکلف به محاسبه، کسر و پرداخت اجاره
.مالیات اجاره به  اداره امور مالیاتی می باشد

داخت مستاجر تکلیفی برای محاسبه، کسر و پر رهن
.مالیات اجاره پرداختی ندارد

اجاره و 
رهن

ختی مستاجر صرفًا نسبت به مبلغ اجاره پردا
مکلف به محاسبه، کسر و پرداخت مالیات 

.اجاره می باشد

پرداخت



(مستأجرین)وظایف پرداخت کنندگان مال االجاره امالک 

مهلت پرداخت 
مالیات اجاره از 
سوی مستاجر

تا پایان ماه بعد

پرداخت



(مستأجرین)وظایف پرداخت کنندگان مال االجاره امالک 

مالیاتی،عالیشورایعمومیهیأت30/4/12830شمارهرأیبراساس*
لکغیرماازکهدوماجاره دستصورتبهاستفادهموردملکینمستأجر 
.نمی باشندم.م.ق53ماده9اجرای تبصرهبهاست مکلفگردیدهاجاره

مال االجاره هایم.م.ق53ماده9تبصرهتکلیفیمالیاتمأخذچون*
کسروهمحاسببهنسبتتکلیفیمرتهنرهن،درلذا.می باشدپرداختی
.نداردمالیات



(مستأجرین)وظایف پرداخت کنندگان مال االجاره امالک 

موارد عدم کسر
ره مالیات تبص

53ماده 9

.شخصیت مستاجر حقیقی باشد

.قرارداد اجاره صرفًا رهن باشد

.اجاره دست دوم باشد



ساخت و فروش
وساختازناشیحقوقیوحقیقیاشخاصدرآمدم.م.ق77مادهمطابق
عموضودرآمدبرمالیاتمقرراتمشمولموردحسبساختماننوعهرفروش
درآمدبرمالیات)سومبابپنجمو(مشاغلدرآمدبرمالیات)چهارمفصول
.بودخواهدمستقیممالیاتهایقانون(حقوقیاشخاص
عالوهمذکورهایساختمانانتقالونقلاولینم.م.ق77ماده1تبصرهمطابق
مالیاتمشمولم.م.ق59مادهموضوعقطعیانتقالونقلمالیاتبر
انتقالموردملکمعامالتیارزشمأخذبه(%10)درصددهنرخبهالحسابعلی
طبقرسیدگیازپسم.م.ق77مادهموضوعمؤدیانقطعیمالیات.است
.شودمیتعیینمربوطمقررات
وساختخصوصدرمادهاینمقرراتشمولم.م.ق77ماده2تبصرهمطابق
هسازبیشکهاستآنبهمنوطحقیقیاشخاصتوسطساختمانفروش
.باشدنگذشتهآنکارپایانگواهیصدورتاریخازسال



ساخت و فروش

صدورباهمزمانموظفندشهرداری هام.م.ق77ماده3تبصرهمطابق*
رمنظو بهرامراتبکارپایانصدورهنگامدرهمچنینوساختپروانه
کهترتیبیبهربطذیمالیاتیامورادارهبهمالیاتیپروندهتشکیل
.کنندگزارشگردد،میتعیینمالیاتیامورسازمانتوسط

ازجمعیتنفرهزاریکصدشهرهای زیرم.م.ق77ماده4مطابق تبصره*
.استمستثنیم.م.ق77مادهمفادحکم





درآمد اشخاص ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان

اشخاص حقیقی

مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی

شهرهای باالی یکصد 
هزار جمعیت

بیش از سه سال از 
تاریخ  صدور گواهی 
.شدپایان کار نگذشته با مالیاات نقل و

ع اانتقال موضو
مالیات علی الحساب 59ماده 

به ترخ ده  درصد به 
ماخذ ارزش معامالتی 
ملک مورد انتقال

اشخاص حقوقی

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

شهرهای باالی 
یکصد هزار نفر 
جمعیت

مالیات نقل و 
59انتقال ماده 

ه مالیات علی الحساب به نرخ د
درصد به ماخذ ارزش معامالتی

ملک مورد انتقال



77ماده ( 5)آیین نامه اجرایی موضوع تبصره )ساخت و فروش
(م.م.ق
اعیانایجادیاوعرصهدراعیانهرگونهاحداث:فروشوساخت•

.ناتماموشدهساختهازاعمآن،فروشوقبلیبنایرویبرجدید
مالیاتبرعالوهناتمام،وساختحالدرساختمان هایانتقالونقل•

پیشرفتمیزانبهتوجهباقانون،(59)مادهموضوعانتقالونقل
صدرمالیاتمشمولمقطع،آندرحاصلهدرآمدوساختمانعملیات
.استمذکورماده(1)تبصرهموضوععلی الحسابمالیاتو(77)ماده

لهمرحهرفروشمبلغتمام،نیمهساختمان هایانتقالونقلمورددر•
درآمدازومحسوببعدیمرحلهخریدارشدهتمامبهایبه عنوان
.می شودکسرمذکورامالکفروشوساختازناشی

صادر1394سالپایانتاآنهاساختمانیپروانهکهساختمان هایی•
قانون(59)مادهمقرراتمشمولصرفاً انتقالزماندراست،شده

.هستند



77ماده ( 5)آیین نامه اجرایی موضوع تبصره )ساخت و فروش
(م.م.ق
فروشوساختمالیاتمشمولنیزمحلواگذاریحقازناشیدرآمد•

وساختمالیاتمشمولنیزمحلواگذاریحقازناشیدرآمد.است
موضوعمالیاتمشمولمحلواگذاریحقصورتایندر.استفروش
.بودنخواهدقانون(59)ماده

اتمالیمشمولدرآمدتعیینبرایمالیاتیضرایبتعیینصورتدر•
ادهمموضوعکمیسیونتوسطنامهآییناینموضوعفروشوساخت

رعایتبافرسودهبافت هایدرفروشوساختضرایبقانون،(154)
اعمالمربوط،ضرایب(%۶0)درصدشصتمیزانبهربطذیقوانین
شدخواهد



اجاره(ب)شرکتاز1396درسالرااداریآپارتمانیکباب(الف)شرکت•
ودیعهریالمیلیونسیصدمبلغ(الف)شرکت.استنموده

پرداختاجارهریالمیلیونبیستمبلغماهانهوپرداخت نموده
چهارصدمشابهامالکجدولبراساساجاریارزشاگرنماید،می

م.م.ق53ماده9تبصرهموضوعتکلیفیمالیاتباشد،ریالمیلیون
نمایید؟محاسبهراآذرماهپرداختیاالجارهمالبهنسبت

ریال3،750،000(بریال4،953،750(الف
هیچکدام(دریال6،250،000(ج

20.000.000× % 75= 15.000.000مالیاتمشمولدرآمد
وعموضتکلیفیمالیات
م.م.ق53ماه9تبصره

3.750.000 =25 % ×15.000.000



درسالیانهریال100.000.000مبلغبهرااداریساختمانکاجشرکت•
هزینهدرصورتی که.استنمودهاجارهمهرابیآقایاز1395سال

مبلغوریال120.000.000بابتاینازشرکتدفاتردرثبت شده
مالیاتباشد،ریال1395،80.000.000سالدرمهرابیآقایبهپرداختی
نمایید؟محاسبهراکسرقابلاجاره

ریال10.500.000(بریال9.000.000(الف
ریال16.500.000(دریال14.500.000(ج

80.000.000× % 75= 60.000.000مالیاتمشمولدرآمد
(9)رهتبصموضوعتکلیفیمالیات
م.م.ق53ماه

60.000.000× 131نرخ ماده = 9.000.000



77در خصوص مالیات علی الحساب پرداختی موضوع ماده گزینهکدام •
م صحیح است؟.م.ق
.رددمالیات علی الحساب پرداختی در زمان انتقال قطعی تلقی می گ( الف
درصورتی که مالیات تعیین شده براساس مقررات فصول چهارم و( ب

فاوت م از مالیات علی الحساب کمتر باشد مابه الت.م.پنجم باب سوم ق
.قابل استرداد نمی باشد

مالیات علی الحساب پرداختی ساخت و فروش امالک پس از قطعی( ج
ت شدن مالیات به حساب پرداختی مؤدی منظور و مابه التفاوت با رعای

.مقررات حسب مورد مطالبه و یا استرداد می شود
صرفًا در مواردی که عملیات ساخت و فروش منجر به زیان گردد و ( د

ترداد زیان براساس دفاتر قانونی محرز گردد مالیات علی الحساب قابل اس
.است



می باشد؟صحیحم.م.ق77مادهموضوعمالیاتمورددرگزینهکدام
هسازبیشکهحقوقیاشخاصنوسازامالکنقل وانتقالاولین(الف
ذکورممالیاتمشمولباشد،گذشتهآن هاکارپایانصدورتاریخازسال

.شدنخواهد
سهازبیشکهحقیقیاشخاصنوسازامالکنقل وانتقالاولین(ب

ذکورممالیاتمشمولباشد،گذشتهآن هاکارپایانصدورتاریخازسال
.شدنخواهد

ازشبیکهحقوقیوحقیقیاشخاصنوسازامالکنقل وانتقالاولین(ج
اتمالیمشمولباشد،گذشتهآن هاکارپایانصدورتاریخازسالسه

.شدنخواهدمذکور
صدسیازبیشجمعیتباشهرهایدرصرفاً فروشوساختمالیات(د

.می باشدوصولقابلنفرهزار



:م.م.ق77مادهموضوعفروشوساختازمنظور
کاالتولیدبرایصنعتیواحدساخت(الف
مالکسکونتبرایمسکونیواحدساخت(ب
بنایرویبرجدیداعیانایجادیاوعرصهدراعیانهرگونهاحداث(ج

ناتماموساخته شدهازاعمآنفروشوقبلی
زیکشاور محصوالتفرآوریوتبدیلبرایتبدیلیصنایعساخت(د

77ماده(5)تبصرهموضوعاجراییآیین نامه1ماده(ب)بندمطابق
فروشومورخ،ساخت200/96/46شمارهبهمستقیممالیات هایقانون
ربجدیداعیانایجادیاوعرصهدراعیانهرگونهاحداث:ازاستعبارت

ناتماموساخته شدهازاعمآن،فروشوقبلیبنایروی



با139۶سالدرکریمیآقایازرااداریآپارتمانواحدیکالفشرکت
طیدردرصورتی کهاستنمودهاجارهریالم300مبلغبهعادیقراردادی
منظورشرکتحساب هایدراجارههزینهبه عنوانریالم350مبلغسال
وریالم280معادل9۶/12/29تاریخدرپرداختیمبلغوباشدشده
باشد،ریالم340مبلغمالیاتیامورسازماناعالمبراساساجارهارزش

9صرهتبموضوعتکلیفیمالیاتمحاسبهمبنایفوقمواردازکدامیک
رامالیاتآنبراساساستمکلفشرکتکهمی باشدقانون53ماده
نماید؟ایصالوکسر
ریال350.000.000(بریال300.000.00(الف

ریال340.000.000(دریال280.000.000(ج



103ماده 
گرفتهعهدهبر1394سالعملکردمالياتبهاعتراضبرمبنيرارادمهرشرکتوکالتذاکريانآقاي
.استنمودهابرازمالياتلاير550.000.000مبلغمالياتياظهارنامهبه موجبيادشدهشرکت.است
900.000.000مبلغ1394سالعملکردبرايمؤديهزينه هايازبخشيبرگشتبامالياتيواحدمتعاقباً 
؟نماییدمحاسبهراذاکريانآقايحق الوکالهتمبرماليات.استنمودهتعيينمالياتلاير

نرخشــرح

%5مابهاالختالفريال10.000.000تا

%4ريال10.000.000مازادبهنسبتمابهاالختالف،ريال30.000.000تا

%3ريال30.000.000ريالمابهاالختالفبهباال،نسبتبهمازاد30.000.000از

900.000.000-550.000.000=350.000.000مبلغمورداختالف

350.000.000×نرخ

500.000=5%×10.000.000

800.000=4%×20.000.000

9.600.000=3%×320.000.000

10.900.000مجموعحقالوکالهمشمولماليات

10.900.000×%5=545.000تمبرحقالوکاله



حقوقمالیات بر درآمد 
حقوقدرآمد

یاحقیقیازاعم)دیگرشخصخدمتدرحقیقیشخصكهدرآمدیم.م.ق82مادهمطابق
نجاماكاریامدتحسببرایراندراشتغالبابتخودكارنیرویتسلیمقبالدر(حقوقی
.می گرددمحسوبحقوقدرآمدمی كندتحصیلنقدغیریانقدطوربهیافته
اسالمیجمهوریدولتطرفاز)کشورازخارجمأموریتمدتدرکهحقوقیدرآمد-تبصره
درآمدبرمالیاتمشمولشودمیشخصعایدایرانیمنابعاز(ایرانمقیماشخاصیاایران

.باشدمیحقوق
90/2/27مورخ4529بخشنامه

االکبنذهاب،وايابغذا،يارانهمهدکودک،عناوينتحتدولت،کارکنانبهپرداختيوجوه
.باشدمیخارجمستقيممالياتهايقانون83و82مواداحکامشمولازموضوعاً ...و



حقوقمالیات بر درآمد 
ی

ص حقیق
ی به اشخا

پرداخت

نبهپرداختهاییکهوفققانونکاروسایرقوانی
اشخاصحقیقیکهبصورتمستمردرخدمت

.دیگریاشتغالدارد،صورتمیپذیرد
مالیاتبردرآمدحقوق

پرداختکنندهاصلی
86ماده

پرداختکنندهغیراصلی
86ماده1تبصره

پرداختهاییکهبهاشخاصحقیقیدرقالب
مالیاتبردرآمدمشاغل.قراردادپیمانکاریانجاممیپذیرد



حقوقمالیات بر درآمد 
نقدیبهنقدیغیرمزایایتقویمچگونگی

مولمشدرآمدمحاسبهبرایباشد،نیزنقدیغیردرآمدبگیرحقوقهایدریافتیجزءکهصورتیدر
83مادهتبصرهمطابق.گرددتقویمآننقدیمعادلبهنقدیغیردرآمدهایبایدحقوقمالیات

:می شودمحاسبهوتقویمزیرشرحبهحقوقمالیاتمشمولغیرنقدیدرآمدم.م.ق
وحقوق(%20)درصدبیستاثاثیهبدونو(%25)درصدپنجوبیستمعادلاثاثیهبامسکن-الف

وضعازپسماهدر(م.م.ق91مادهموضوعمعافنقدیمزایایاستثنایبه)نقدیمستمرمزایای
.می شودکسرکارمندحقوقازبابتاینازکهوجوهی
وحقوق(%5)درصدپنجمعادلرانندهبدونو(%10)درصددهمعادلرانندهبااختصاصیاتومبیل-ب

کسرازپسماهدر(م.م.ق91مادهموضوعمعافنقدیمزایایاستثنایبه)نقدیمستمرمزایای
.می شودکسرکارمندحقوقازبابتاینازکهوجوهی

.حقوقکنندهپرداختبرایشدهتمامقیمتمعادلنقدیغیرمزایایسایر-ج
ستمرممزایایوحقوقجمعصرفاً (اتومبیلومسکن)نقدیبهغیرنقدیمزایایتقویمبرای-نکته
.نمی باشداحتسابقابلکاراضافهجملهازمستمرغیرمزایایلذا.می گیردقرارمالکنقدی



معافیت های مالیاتی درآمد حقوق
ساالنهدرآمدبرمالیاتمعافیتمیزانتام.م.ق84مادهمطابق-لفا

بودجهقانوندرهرسالهمنبع،چندیایكازحقوقمالیاتمشمول
.شودمیمشخصسنواتی

معافیت ساالنهسال

1394138.000.000

1395156.000.000

1396240.000.000

139727۶.000.000



معافیت های مالیاتی درآمد حقوق
هيأت هاياعضايورؤساوايراندرخارجيسياسيمأموريت هاياعضايورؤسا-1

ه شرطبخودمتبوعدولتازدريافتيحقوقدرآمدبهنسبتخارجيدولفوق العادهنمايندگي
ومتحدمللسازماننمايندگيهيأت هاياعضايورؤساهمچنينومتقابلمعامله

مزبورمؤسساتوسازمانازدريافتيحقوقدرآمدبهنسبتايراندرآنتخصصيمؤسسات
.نباشندايراناسالميجمهوريدولتتابعكهصورتيدر
مؤسساتكارمندانهمچنينوايراندرخارجيكنسوليمأموريت هاياعضايورؤسا-2

همعاملبه شرطخودمتبوعدولتازدريافتيحقوقدرآمدبهنسبتخارجيدولفرهنگي
.متقابل

كمك هايمحلازايراناسالميجمهوريدولتموافقتباكهخارجيكارشناسان-3
 ايرانبهبین المللیمؤسساتياوخارجيدولفرهنگيوعلميواقتصاديوفنيبالعوض
.مذكوربین المللیمؤسساتيامتبوعدولازآناندريافتيحقوقبهنسبتمي شونداعزام
اسالميجمهوريدولتنمايندگي هايوکنسولگری هاوسفارتخانه هامحليكارمندان-4

هكصورتيدرايراناسالميجمهوريدولتازدريافتيحقوقدرآمدبهنسبتخارجدرايران
.متقابلمعاملهبه شرطنباشندايراناسالميجمهوريدولتتابعيتداراي



معافیت های مالیاتی درآمد حقوق
مالیاتپرداختاززیرشرحبهحقوقهایدرآمدم.م.ق91مادهمطابق-ب

:استمعاف

وجاخراخسارتوخدمتپایانومستمریووظیفهوبازنشستگیحقوق-5
وقحقوسنواتحقووارثبهپرداختیمستمرییاوظیفهوخدمتبازخرید
بهگیافتادكارازیابازنشستگیموقعدركه))نشدهاستفادهمرخصیایام
((.می شودبگیرپرداختحقوق

(.استشدهحذف1395سالابتدایازپرانتزداخلعبارت)
.شغلبهمربوطمسافرتفوق العادهوسفرهزینه-6
وكارگراناستفادهجهتكارخانهیاكارگاهمحلدرواگذاریمسكن-8

موردكهكارخانهیاكارگاهمحلازخارجدرسازمانیقیمتارزانخانه های
.می گیردقراركارگراناستفاده



معافیت های مالیاتی درآمد حقوق
.آنامثالومعالجهوبدنیخسارتجبرانبابتبیمهازحاصلوجوه-9
معافیتمیزاندوازدهمیكمعادلجمعاً سالآخرپاداشیاساالنهعیدی-10

م.م.ق84مادهموضوعمالیاتی
اراختیدرخاصنامه هایآیینموجببهیاقانونیاجازهباكهسازمانیخانه های-11

.می شودگذاردهكشوریمأموران
هاآنتكفلتحتافرادیاخودكاركنانمعالجههزینهبابتكارفرماكهوجوهی-12

مداركواسناداستنادبهبیمارستانیاپزشكبهبگیرحقوقوسیلهبهیامستقیماً 
.كندپرداختمثبته
معافیتدوازدهمدومعادلحداكثركاركنانبهپرداختینقدیغیرمزایای-13

م.م.ق84مادهموضوع
ونظامیازاعمایراناسالمیجمهوریمسلحنیروهایپرسنلحقوقدرآمد-14

واسالمیانقالبجانبازانواطالعاتوزارتاستخدامیقانونمشموالنانتظامی،
.آزادگانوتحمیلیجنگ



معافیت های مالیاتی درآمد حقوق
تامتیازاکلیهازشهداءفرزندانپنجمبرنامهقانون44مادهبرابر-نکته

االتربودرصدپنجاهجانبازشخصبرایمختلفقوانیندرمقررمزایایو
کاریساعتکاهشوپرستاریحقوخودروتسهیالتاستثناءبه

جانبازانحقوقدرآمدم.م.ق91ماده14بندتوجهباضمناً .برخوردارند
حقوقدرآمدبرمالیاتازآزادگانوتحمیلیجنگواسالمیانقالب
.باشدمیمعاف

كاركنانحقوقمالیات(%50)درصدپنجاهم.م.ق92مادهمطابق(ج
ومدیریتسازمانفهرستطبقیافتهتوسعهكمترمناطقدرشاغل
.می شودبخشودهكشورریزیبرنامه



معافیت های مالیاتی درآمد حقوق
83/11/7مورخ19418شمارهبخشنامه•
کسربااً صرفمي تواننداجتماعيتأمينسازمانبيمه شدگانکارفرمايان•

وشدهبيمهحقوق بگيرانپرداختيحق بيمهسهمازهفتمدو
مؤسساتسايرودرمانيخدماتسازمانشدگانبيمهکارفرمايان

يپرداخت حق بيمهسهمکلکسربامي توانندنيزايرانيبيمه گر
ردآنميزانقيدباوآنانحقوقدرآمدازخود،بيمه شدهحقوق بگيران
مالياتذی ربطمالياتيامورادارهبهتسليميحقوق،فهرست  هاي

.نمايندمحاسبهرامتعلق



معافیت های مالیاتی درآمد حقوق
94/12/16مورخ165304شمارهنامهتصویب•
پارک هایدرمستقرمهندسیوفناوریوپژوهشیواحدهای-2ماده)•

ازمذکورفعالیت هایبهنسبتفناوریشهرک هایوفناوریوعلم
درشاغلکارکناننیزوپارکمدیریتتوسطمجوزصدورتاریخ

ادارهچگونگیقانون13مادهموضوعمعافیتازشدهیادواحدهای
یتفعالتشخیص.بودخواهندبرخوردارآنصنعتیتجاریآزادمناطق
درشاغلکارکنانوشدهیادواحدهایمأموریتبامرتبط

فناوریوعلمپارکمدیریتباقانون9مادهاجرایبرای مزبورواحدهای
(.می  باشد

درآمدبرمالیاتازمعافشدهیادکارکنانحقوقدرآمدمع الوصف•
.می باشدحقوق





معافیت های مالیاتی درآمد حقوق
معلوالنقانون حمایت از حقوق •
مالیاتمشمولدستمزدیامزایاوحقوق(%50)پنجاه درصدـ25ماده•

کهمادامیشدیدوشدیدخیلیمعلولیتدارایافراداولیاءازیکی
یاءاولعهدهبرفردمعلولیتبرمترتبهایهزینهپرداختمسوولیت

شدتونوعتأییدگواهی.استمعافمالیاتپرداختازاست
یصتشخپزشکیکمیسیونسویازمادهاینمشمولافرادمعلولیت

.شدخواهدارائهسازمانمعلولیتشدتونوع



1397حقوق سال نرخ مالیات بردرآمد 
نرخشرح

معاف از 27۶.000.000تا 
مالیات

مالیات مشمول م درآمد .م.ق84برابر معافیت موضوع ماده سهتا نسبت به مازاد
%10(828.000.000)ساالنه

%15(1.104.000.000تا 828.000.001از)نسبت به مازاد سه برابر تا چهار برابر

%25(1/۶5۶/000/000تا 1/104/000001از)نسبت به مازاد چهاربرابر تا شش برابر

%35(1/۶5۶/000/001)نسبت به مازاد شش برابر



نرخ مالیات حقوق

86ماده

پرداختکننده
اصلی

مالیاتمتعلقبارعایتکلیهمعافیتهایقانونیاز
91و84جملهمواد

97بهنرخهایمقرردرقانونبودجهسال

دهدرصد

پانزدهدرصد

بیستوپنجدرصد

سیوپنجدرصد

86تبصرههایماده

1تبصره

پرداختکننده
غیراصلی

مالیاتمتعلقبارعایتمعافیتهای
84قانونیبهجزمعافیتماده

بهنرخمقطوع
دهدرصد

2تبصره

پرداختتوسطدانشگاهها
مراکزوموسساتآموزشعالی،پژوهشیوفناوری

بهکارکنانخودو
غیرکارکنانخود

حقالتدریس

بهنرخمقطوع
دهدرصد

حقالتحقیق
حقپژوهش

قراردادهایپژوهشیوتحقیقاتی

بهنرخمقطوع
پنجدرصد



درآمدمشمولمالیاتحقوقساالنهحقوقساالنه
مالیاتنرخ(حقوقساالنهپسازکسرمعافیت)

هرنرخ
جمعمالیات

ساالنه

A276.000.0000 =276.000.000-276.000.000--معاف

B1.104.000.000828.000.000 =276.000.000-1.104.000.00010%×828.000.00082.800.00082.800.000

C1.380.000.0001.104.000.000 =276.000.000-1.380.000.000
10%×828.000.00082.800.000

124.200.000
15%×276.000.00041.400.000

D1.932.000.0001.656.000.000 =276.000.000-1.932.000.000

10%×828.000.00082.800.000

262.200.000 15%×276.000.00041.400.000

25%×552.000.000
138.000.00

0

E2.760.000.0002.484.000.000 =276.000.000-2.760.000.000

10%×828.000.00082.800.000

552.000.000

15%×276.000.00041.400.000

25%×552.000.000138.000.00
0

35%×828.000.000289.800.00
0



مالیات حقوقاسترداد 
بقطحقوقدرآمدبرمالیاتبابتپرداختیاضافهم.م.ق87مادهمطابق
كهاینبرمشروطشدخواهدمستردمستقیممالیات هایقانونمقررات
كتبیدرخواستبهسالآنآخرتابعدسالتیرماهانقضایازبعد
.دگیر قرارمطالبهموردسكونتمحلمالیاتیامورادارۀازبگیرحقوق
تسلیمتاریخازماهسهظرفاستموظفمذكورمالیاتیامورادارۀ

پرداختیاضافهاحرازصورتدرومعمولراالزمهایرسیدگیدرخواست
ترداداسبهنسبتمالیاتیامورادارۀآندردیگرقطعیبدهینداشتنو

كهصورتیدر.كنداقدامجاریهایوصولیمحلازپرداختیاضافه
بهیپرداخت اضافهباشدداشتهمالیاتیقطعیبدهیكننده،درخواست
شدخواهدمستردمازادومنظورمزبوربدهیحساب



تسلیم اظهارنامه  و استرداد مالیات حقوق
استنباطياومقرراتازآگاهيعدمعلتبهپرداختياضافههرگاه-ب•

حققتکارفرماطرفازمحاسبهدراشتباهياوقانونيمواردمدلولدراشتباه
دهايبنمانندقانوندرمذکورمعافیت هایرعايتبدونکارفرمااستيافته
سايرياوم.م.ق92مادهمالياتيبخشودگييام.م.ق91مادهمختلف

ياتيمالبه حسابآنواريزوبگيرحقوقازمالياتکسربهاقداممعافیت ها
خارجم.م.ق87مادهحکمشمولازموضوعاً موارديچنينباشد،نموده
بناوباشدنمیخاصيزمانيمحدودهبهمقيدآناسترداددرخواستوبوده
صالححوزهوبودخواهداستردادقابلم.م.ق243و242موادکلياحکامبه
.استشدهواريزآنبه حسابمالياتکهاستحوزه ايهماناستردادبراي
کارکناندرخواستحسبتواندمیکارفرمابندايندرمذکورموارددرضمناً 
اضافهجبرانبهنسبتمربوطمالياتيواحدباهماهنگيازپسوذي نفع
.نمایداقدامآنتسویهتابعدماه هایحقوقمالياتفهرستطيپرداختي



تسلیم اظهارنامه  و استرداد مالیات حقوق

تیفرایند اضافه پرداخ
مالیات حقوق

ترک خدمت در87براساسماده
ضمن سال

کارفرما مقررات مالياتي را به طور 
.صحيح اجرا نموده است

243و242براساسمواد

عدم آگاهي از مقررات

دلول استنباط اشتباه در م
موارد قانوني

اشتباه در محاسبه
کارفرما مقررات مالياتي را به طور 

.موده استنصحيح اجرا ن



نکات مالیات حقوق
1389/12/9مورخ601شمارهدادنامهو27/2/1390مورخ4529/210شمارهبخشنامهبرابر

انبگیر حقوقبهکاالبنذهاب،وایابغذا،یارانهکودک،مهدعناوینتحتکهوجوهی
و82مواداحکامشمولازمـوضوعاً .گرددمیپرداختکشوریخدماتقانونموضوع
مولمشدولتکارکنانبرایشدهیادهایپرداختیالوصفمعباشدمیخارجم.م.ق83

.باشدنمیحقوقمالیات
بازنشستهافرادبهپرداختیوجوه1392/11/15مورخد/33325/230شمارهبخشنامهبرابر
مامتبطورمجدداً ونمایندمیدریافتبازنشستگیحقوقمختلفسازمانهایازکه
بهایتعنبانمایند،میهمکاریدیگرمراکزبابگیرحقوقعنوانبهوقتنیمهیاوقت
آنانبازنشستگیوضعیتبهتوجهبدونبگیرانحـقوقسایرهمـانندم.م.ق82ماده
معافیتازاستـفادهعدمبهمشروط)مزبورقانون84مادهدرمقررمعافیتکسرازپس

مـالیاتمـشمول(دیگرمحلازحـقوقدرآمدداشتندلیلبهفوققانون84مادهموضوع
شدهیادقانون85مادهمقرراتوفقبایستمیآنمالیاتوبودهحقوقدرآمدبـر

.واریزگرددکشورمالیاتیامورسازمانحساببهوکسرمحاسبه،



نکات مالیات حقوق
وجوهی1389/12/9مورخ601شمارهدادنامهو90/2/27مورخ4529شمارهبخشنامهبرابر
وعموضبگیرانحقوقبهکاالبنذهاب،وایابغذا،یارانهکودک،مهدعناوینتحتکه

م.م.ق83و82مواداحکامشمولازمـوضوعاً .گرددمیپرداختکشوریخدماتقانون
تمالیامشمولدولتکارکنانبرایشدهیادهایپرداختیالوصفمعباشدمیخارج
.باشدنمیحقوق
ازکهبازنشستهافرادبهپرداختیوجوه1392/11/15مورخ33325شمارهبخشنامهبرابر

یاقتو تمامبطورمجدداً ونمایندمیدریافتبازنشستگیحقوقمختلفسازمانهای
82مادهبهعنایتبانمایند،میهمکاریدیگرمراکزبابگیرحقوقعنوانبهوقتنیمه
ازسپآنانبازنشستگیوضعیتبهتوجهبدونبگیرانحـقوقسایرهمـانندم.م.ق

موضوعمعافیتازاستـفادهعدمبهمشروط)مزبورقانون84مادهدرمقررمعافیتکسر
بـرمـالیاتمـشمول(دیگرمحلازحـقوقدرآمدداشتندلیلبهفوققانون84ماده
شدهیادقانون85مادهمقرراتوفقبایستمیآنمالیاتوبودهحقوقدرآمد

.واریزگرددکشورمالیاتیامورسازمانحساببهوکسرمحاسبه،



نکات مالیات حقوق
مقرراترعايتبا(غیرموظفوموظفازاعم)مديرههيأتحقيقياعضاءپاداش•

.می باشدحقوقمالياتکسرمشمولمالياتي
نمایندگییاشعبهایراندرکهخارجمقیماشخاصازکهمواردیدر-88ماده•

ازعدبماهپايانتامکلف اندحقوقکنندگاندریافتشود،دریافتحقوقندارند
یاتیمالامورادارهبهفصلاینمقرراتطبقرامتعلقمالیاتحقوقدریافتتاریخ
هبمربوطمالیاتیاظهارنامهبعدسالتیرماهآخرتاوپرداختخودسکونتمحل

.نمایندتسلیممزبورمالیاتیامورادارهبهراخوددریافتیحقوق



جرایم مالیات بر درآمد حقوق
بهمکلفقانوناینمقرراتموجببهکهحقوقییاحقیقیشخصهر-199ماده
مقررهوظایفانجامازتخلفصورتدراستدیگرمودیانمالیاتایصالوکسر
ولمشمداشت،خواهدمالیاتپرداختدرمودیباکهتضامنیمسؤولیتبرعالوه
نیمودوومقررموعددرنشدهپرداختمالیات(%10)درصددهمعادلایجریمه
پرداخت،سررسیدازتاخیرمدتبهنسبتماههرازایبهمالیات(%2/5)درصد
.بودخواهد 
وودجریمهصورتایندرشود،پرداختوجوهکنندهدریافتتوسطمالیاتچنانچه
فینمکلازمزبورمودیتوسطمالیاتپرداختتاریختامادهاینموضوعدرصدنیم
.شدخواهد وصولومطالبهمالیات،ایصالوکسربه



جرایم مالیاتی حقوق

197
عدم تسلیم فهرست 

موعد مقررحقوق در 
خالف واقعو تسلیم 

حقوق پرداختي دو درصد 

عدم پرداخت مالیات 199
در موعد مقرر

ده درصد مالیات پرداخت
نشده در موعد مقرر 

ه دو و نیم درصد مالیات ب
ازای هر ماه نسبت به 
مدت تأخیر از سررسید 

پرداخت

جرایم مالیاتی حقوق



مثال
افمعنقديمزايايبه استثنای)خالقیآقاینقديمستمر مزاياي وحقوق-1مثال

.مي باشدلاير70.500.000مبلغماهيانه(م.م.ق91مادهموضوع
نمايد،استفاده(غيرنقديمستمرمزاياي)اثاثيهبامسكنازشخصايناگر-الف
نمایید؟محاسبهرانامبردهاثاثيهبامسکننقديمعادل

17.625.000=25%×70.500.000
تمرمسمزاياي)رانندهبااختصاصياتومبيلازشدهیادشخصکهصورتيدر-ب

سبهمحارارانندهبااختصاصياتومبيلنقديمعادلنمايد،استفاده(غيرنقدي
نمایید؟

7.050.000=10%×70.500.000



مثال
در مرکز آموزش انجمن حسابداران خبره مشغول به کار 1397حالجی از ابتدای سال خانم 

:دریافتی نامبرده به شرح ذیل استاطالعات مربوط به حقوق و دستمزد . شده است
ریال 30.000.000حقوق و دستمزد مستمر نقدی در تیرماه مبلغ -1
ریال90.000.000جمع حقوق و دستمزد مستمر نقدی تا پایان خرداد ماه مبلغ -2
ریال3.000.000مزایای مستمر  غیر نقدی در تیرماه مبلغ -3
ریال 9.000.000جمع مزایای مستمر  غیر نقدی تا پایان خرداد ماه مبلغ -4
ریال 6.000.000مزایای  غیر مستمر غیرنقدی در تیرماه مبلغ -5
ریال18.000.000جمع مزایای غیرمستمر غیرنقدی تا پایان خرداد ماه مبلغ -6
ریال3.000.000مزایای  غیر مستمر نقدی در تیرماه مبلغ -7
ریال19.000.000جمع مزایای  غیر مستمر نقدی تا پایان خرداد ماه مبلغ -8

ریال و معافیت 4.500.000ضمنًا جمع مالیات پرداخت شده تا پایان خرداد ماه جمعًا مبلغ 
مالیات حقوق و مزایای خانم . ریال می باشد276.000.000مبلغ 1397مالیاتی حقوق در سال 

را محاسبه نمایید؟1397حالجی در تیرماه 



مثال

ابتدای سال لغایت شرح
مجموعتیر ماهخرداد

90.000.00030.000.000120.000.000یحقوق و دستمزد مستمر نقد
9.000.0003.000.00012.000.000مزایای مستمر غیرنقدی
18.000.0006.000.00024.000.000مزایای غیرمستمر غیرنقدی
19.000.0003.000.00022.000.000مزایای غیر مستمر نقدی



حقوقمالیات بر درآمد 

جمع حقوق و دستمزد مستمر نقدی ساالنه
120.000.000 × 12

4
= 360.000.000

جمع مزایای مستمر  غیر نقدی ساالنه
12.000.000 × 12

4
= 36.000.000

6.000.000+ 18.000.000= 24.000.000ساالنه غیر نقدی غیر مستمرمزایایجمع
3.000.000+ 19.000.000= 22.000.000نقدی غیر مستمرمزایایجمع
36.000.000+ 24.000.000= 60.000.000 غیر مستمرومستمرازاعم غیر نقدیمزایایجمع

معافیت مزایای  غیر نقدی
276.000.000 × 2

12
= 46.000.000

سرر مزایای  غیر نقدی اعم از مستمر و  غیر مستمر پس از ک
36.000.000–46.000.000= -10.000.000معافیت



14.000.000 ( =10.000.000-+ )24.000.000

396.000.000 =14.000.000 +22.000.000 +360.000.000

120.000.000 =276.000.000-396.000.000

120.000.000× %10(نرخ= )12.000.000

84.000.000 =276.000.000-360.000.000

84.000.000× %10(نرخ= )8.400.000

8.400.000 × 4

12
= 2.800.000

3.600.000 =8.400.000-12.000.000

6.400.000 =3.600.000 +2.800.000

1.900.000 =.4.500.000-6.400.000



مثال
اطالعات.استشدهکاربهمشغولجلفاشرکتدر1397سالابتدایازانتظارآقای
:استذیلشرحبهنامبردهدریافتیدستمزدوحقوقبهمربوط

ریال200.000.000مبلغاسفندماهدرنقدیمستمردستمزدوحقوق-1
ریال2.200.000.000مبلغماهبهمنپایانتانقدیمستمردستمزدوحقوقجمع-2
ریال20.000.000مبلغاسفندماهدر غیر نقدیمستمرمزایای-3
ریال220.000.000مبلغماهبهمنپایانتا غیر نقدیمستمرمزایایجمع-4
ریال20.000.000مبلغاسفندماهدرغیرنقدی غیر مستمرمزایای-5
ریال195.000.000مبلغماهبهمنپایانتاغیرنقدیغیرمستمرمزایایجمع-6
ریال30.000.000مبلغاسفندماهدرنقدی غیر مستمرمزایای-7
ریال220.000.000مبلغماهبهمنپایانتانقدی غیر مستمرمزایایجمع-8

وریال617.316.667مبلغجمعاً ماهبهمنپایانتاشدهپرداختمالیاتجمعضمناً 
مالیات.می باشدریال276.000.000مبلغ1397سالدرحقوقمالیاتیمعافیت
نمایید؟محاسبهرا1397اسفندماهدرانتظارآقایمزایایوحقوق



مثال

ابتدای سال لغایتشرح
مجموعماهاسفند بهمن

حقوق و دستمزد مستمر 
نقدی

2.200.000.000200.000.0002.400.000.000

220.000.00020.000.000240.000.000مزایای مستمر غیرنقدی

195.000.00020.000.000215.000.000یمزایای غیرمستمر غیرنقد

220.000.00030.000.000250.000.000مزایای غیر مستمر نقدی



2.400.000.000×12

12
= 2.400.000.000

240.000.000 × 12

12
= 240.000.000

215.000.000 =20.000.000 +195.000.000
250.000.000 =220.000.000 +30.000.000

276.000.000 × 2

12
= 46.000.000

194.000.000 =46.000.000-240.000.000
2.594.000.000 =194.000.000 +2.400.000.000



3.059.000.000 =250.000.000 +215.000.000 +2.594.000.000

2.783.000.000 =276.000.000-3.059.000.000

2.783.000.000× ( نرخ= )
82.800.000 =10% ×828.000.000

41.400.000 =15% ×276.000.000

138.000.000 =25% ×552.000.000
394.450.000 =35% ×1.127.000.000

656.650.000=394.450.000+138.000.000+41.400.000 +82.800.000

2.318.000.000 =276.000.000-2.594.000.000

2.318.000.000× ( نرخ= )



82.800.000 =10% ×828.000.000

41.400.000 =15% ×276.000.000

138.000.000 =25% ×552.000.000
231.700.000 =35% ×662.000.000

493.900.000=231.700.000+138.000.000 +41.400.000 +82.800.000
493.900.000×12

12
= 493.900.000

162.750.000 =493.900.000–656.650.000
656.650.000 =162.750.000 +493.900.000
39.333.333 =617.316.667-656.650.000



مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
ازکهحقوقیاشخاصسایرانتفاعیهایفعالیتازناشیدرآمدوشركت هادرآمدجمع
ازحاصلهایزیانوضعازپسمی شود،تحصیلایرانازخارجیاایراندرمختلفمنابع
.بودخواهندمالیاتمشمولمقررهایمعافیتكسرومعافغیرمنابع
دایمیاحکامقانون

اشخاصبهوابستهمؤسساتوشرکت هاوسازندگیقرارگاه هایومقدسآستان های
.می شوندمالیاتپرداختمشمولخود،اقتصادیفعالیت هایبه تمامینسبتمذکور
2درخودرووارداتازخالصسوداز(%60)درصدشصتاستموظفدولت-بودجهقانون
.یدنمادریافتخودروواردکنندگانازورودیحقوقبرمازادمالیاتبه عنوانراگذشتهسال





مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
دایمیاحکامقانون•
واگذاریعمومی،درآمدهایازاعمدولتعمومیبودجهمنابع•

دستگاه هایاختصاصیدرآمدهایومالیوسرمایه ایدارایی های
بهکهکشوریخدماتمدیریتقانون(5)مادهموضوعاجرائی

یاشدهواریزکشورکلخزانه دارینامبهمربوطبانکیحساب های
پرداختمشمولآنها،پیمانکاریفعالیتبه استثنایمی شود،

آنبعدیاصالحاتومستقیممالیات هایقانونموضوعمالیات های
.نیست



مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
دایمیاحکامقانون•
واگذاریعمومی،درآمدهایازاعمدولتعمومیبودجهمنابع•

دستگاه هایاختصاصیدرآمدهایومالیوسرمایه ایدارایی های
بهکهکشوریخدماتمدیریتقانون(5)مادهموضوعاجرائی

یاشدهواریزکشورکلخزانه دارینامبهمربوطبانکیحساب های
پرداختمشمولآنها،پیمانکاریفعالیتبه استثنایمی شود،

آنبعدیاصالحاتومستقیممالیات هایقانونموضوعمالیات های
.نیست



دادنامه دیوان
تفکیکبهتوجهبا»1393/7/20مورخ200/93/81شمارهبخشنامهمطابق

حقوقافزایشاینکهگرفتننظردروسهامصاحبانوشرکتشخصیت
لتقبلذامی شود،تلقیدرآمدبه عنوان(آورده هامحلازبه جز)سهامصاحبان
درآمدشرکاجاریحسابمحلازآنتهاتروشرکتسهامدارانتوسطزیان

از.دگردشناساییدرآمدبه عنوانزیانوسوددرصورتمی بایستیومحسوب
ماده(12)بندو105،128موادمفادرعایتبابابتاینازمالیاتمطالبهرواین
.بودخواهدقانونیمقرراتوفقمستقیممالیات هایقانون148

ابطالاداریعدالتدیوان139۶/4/20مورخ348شمارهدادنامهاساسبر)
(.گردید



سهام

نقل و 
انتقال 
سهام

و حق 
تقدم 
سهام

شرکتهای
بورسی و 
بازار خارج 
از بورس

ارزش فروش 
سهام و حق 
تقدم

نیم درصد
ده روز از تاریخ 

انتقال

سایر 
قبل از انتقالچهار درصدارزش اسمیشرکتها



وراق مالیات نقل وانتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها در بورس  انرخ •
کدام گزینه می باشد؟1397بهادار در سال 

چهار درصد(یک درصد  د(نیم درصد   ج(یک دهم درصد   ب(الف
.گزینه الف صحیح می باشد

هماهنگیعالیشورای97/04/26مورخ58841شمارهمصوبهمطابق
هبدرصدنیمازسهامتقدمحقوسهامفروشمالیاتنرخاقتصادی،

.استیافتهکاهشتقدمحقوسهامفروشارزشدرصددهمیک



ولمشمسهامصرف اندوختهبورسدرشدهپذيرفتهسهاميشرکت هايدر•
يديگرمالياتدرآمداينبهوبودخواهددرصدنيمنرخبهمقطوعماليات

زايشافثبتتاريخازبعدماهپایانتامکلف اندشرکت ها.نمي گيردتعلق
.کنندواريز کشور مالیاتی امورسازمان حساببهراآنسرمايه

هبراشدهيادمالياتمکلفندبورسازخارجبازارهايوبورس هاکارگزاران•
طرفازشدهتعيينبه حسابووصولانتقال دهندهازانتقالهرهنگام

سيدر انتقال،تاريخازروزدهظرفونمايندواريز کشورمالیاتی امور سازمان
موردتقدمحقوسهامفروشمبلغوتعدادحاويفهرستيهمراهبهراآن

.کنندارسالمحلمالياتيامورادارهبهانتقال
شرکتسهامدارکهايرانمقيمحقوقيياحقيقيشخصهرکهصورتيدر•

درراخودتقدمحقياسهامبورس،ازخارجبازاريابورسدرشدهپذيرفته
گونههيچبابتاينبفروشد،ازخارجيبورسازخارجبازارهاييابورس ها
.شدنخواهددريافتايراندرمالياتي

سازمانازمجوزدارایگردانانبازارگردانیبازاربهاداراوراقنقل و انتقال •
نیممقطوعمالیاتپرداختازبورسفراوبورسدربهاداراوراقوبورس

.استدرصد،معاف



بورسحاصل از فروش حق تقدم سهام و صرف سهام شرکت های خارج از درآمد 
شرکت هایدرسهامتقدمحقاسميارزشم.م.ق143ماده(2)تبصرهاجرایدر:الف•

سهم الشرکهياسهاماسميارزشانتقال،ونقلمالياتمحاسبهجهتبورسازخارج
.می باشدآناصلي

:سهامصرفازحاصلدرآمد:ب•
تهپذيرفشرکت های)سهامدارانتقدمحقسلبازناشيسهامصرفازحاصلدرآمد-ب-1•

ارانسهامدبه حسابدفاتردرمذکورمبلغکهصورتيدر(شرکت هاسايروبورسدرشده
ورتبه صمتعاقباً وگرددمنظور(استشدهتقدمحقسلبآن هاازکهسهامداراني)قبلي
ولمشمموردحسبشود،قبليسهامداراننامبهسرمايهافزايشصرفياپرداختنقد

.بودخواهدم.م.ق143ماده(3)و(2)تبصرهمقررات
دراندوختهبه صورتکهبورسازخارجشرکت هایسهامصرفازحاصلدرآمد-ب-2•

م.م.ق105مادهمقرراتطبقداردتعلقسهامداراندرآمدبهوثبتشرکتحساب های
.می باشدمالياتمشمول



بورسحاصل از فروش حق تقدم سهام و صرف سهام شرکت های خارج از درآمد 
بورسدرشدهپذيرفتهشرکت هایسهامصرفازحاصلدرآمد-ب-3•

ازخارجدربورسمجوزباومقرراتطبقآن هاسهامکهصورتيدر
143ماده(3)تبصرهمقرراتمشمولبرسدفروشبهوعرضهبورس

مادهمقرراتطبقحاصلهدرآمدصورتاینغيردر.بودخواهدم.م.ق
.می باشدمالياتمشمولم.م.ق105

امسهتقدمحقوسهاممعامالتازقسمتيياتمامکهصورتيدر-ج•
انجامبورسکارگزارانطريقازبورس،درشدهپذيرفتهشرکت های

اتاقوبورسسازماندفتردرمعاملهاينتشريفاتنيزونشده
بهم.م.ق143مادهموضوعمالياتبخشودگيباشدنشدهثبتپاياپاي
نمی گيردتعلقمزبورسالعملکرد



تکالیف و وظایف اشخاص حقوقی
مالیاتیاظهارنامه

سودوحسابترازنامهواظهارنامهمکلف اندحقوقیاشخاصم،.م.ق110مادهمطابق
سالازپسماهچهارتاحداکثرراخودمدارکواسنادودفاتربهمتکیزیانو

رکهسهم الشمیزانموردحسبوسهامدارانوشرکاهویتفهرستباهمراهمالیاتی
فعالیتمحلکهمالیاتیامورادارهبهراآنهاازیکهرنشانی وسهامتعدادیا

.دنماینپرداخترامتعلقمالیاتوتسلیماستواقعآندرشخص حقوقیاصلی
ممقیمؤسساتوخارجیحقوقیاشخاص مالیاتپرداختواظهارنامهتسلیممحل
اینمحک.است تهراننمی باشندنمایندگییااقامتگاهدارایایراندرایران کهازخارج
خواهدجارینیزمعافیتدوراندرحقوقیاشخاصو دارانکارخانهمورددرماده
.بود



شرایط پذیرش اظهارنامه اصالحی

درمی شوددادهاجازهمالیاتیمؤدیانبهم.م.ق226مادهتبصرهبرابر
وسودحسابیاترازنامهیااظهارنامهدرانحاءاز نحویبهکهصورتی
الزم مدارکارائهباباشد،شدهاشتباهیمحاسبهنظرازتسلیمیزیان 
بهنسبتاظهارنامهتسلیممهلتانقضایتاریخازماهیکظرف
حی اصالزیانوسودحسابیاترازنامهیااظهارنامهواقدام اشتباهرفع
ی مؤداظهارنامهتسلیمتاریخحالهردرونمایدتسلیمموردحسبرا

.می باشداولاظهارنامهتسلیمتاریخ



اظهارنامه مالیات 
بر درآمد اشخاص 

حقوقی

تا چهار ماه پس از پایاناصلی
.سال مالی تسلیم گردد

هر گونه اظهارنامه تسليمي 
قبل از انقضاي مهلت تسليم 
اظهارنامه به عنوان اظهارنامه 

.می گردداصلي تلقي 

اصالحی

تا یک ماه پس از انقضای مهلت 
.تسلیم اظهارنامه تسلیم گردد

در صورتي که مغايرت ارقام اظهارنامه 
اصالحي مذکور در مقايسه با آخرين 

اظهارنامه تسليمي در مهلت مقرر، ناشي از 
نتيجه ثبت سند حسابداري اصالحي يا 
رويداد مالي پس از تسليم اظهارنامه اصلي 

.در دفاتر قانوني مؤدي نباشد

پس از انقضای  مهلت 
تسلیم اظهارنامه، تسلیم 

.شده باشد



آیین نامه جدید تحریر دفاتر
یحقوق اشخاصکلیهومی گیرندقراراولگروهدرکهمشاغلیصاحبان-الف
ایدستیموردحسبدفاترسایریاکلوروزنامه نگهداری دفاتربهمکلف
زیراردمورعایتبامدارکواسنادبهمتکی(الکترونیکی-مکانیزه)ماشینی
:می باشند

یبترتبهروزانهوحسابداریاستانداردهایبراساسبایدمالیرویدادهای-1
کلردفتبهبعدماهپانزدهمتاحداکثروثبتروزنامهدفتردروقوعتاریخ
.گرددمنتقل



آیین نامه جدید تحریر دفاتر
تثبجهت(نرم افزار)الکترونیکیسیستمازاستفادهبرایمودیان-3

ویژگی ها،دارایکهقبولموردنرم افزارهایازمکلفندخود،مالیرویدادهای
ستاموظفسازمان.نماینداستفادهباشد،سازماناعالمیضوابطومعیارها
.ندکعمومیاعالنراباشددارابایدنرم افزارکهضوابطیومعیارهاویژگی ها،

یهاصالحشدناالجراالزمازپسسالسهمدتتاقبلینرم افزارهایازاستفاده-1-3
فوق الذکرمهلتازبعدمذکورنرم افزارهایازاستفاده.بودخواهدمجاز(1395/1/1)قانون
.استسازمانسویازاعالمیضوابطومعیارهاویژگی ها،بهآنمطابقتبهمنوط



آیین نامه جدید تحریر دفاتر

ی ها،ویژگ بااستفادهموردنرم افزارمطابقتازقبلتامکلفندمودیان
خالصهیکبارماهیحداقلسازمان،سویازاعالمیضوابطومعیارها
وتثبروزنامهدفتردرراالکترونیکیماشین هایبهشدهدادهعملیات
.کنندمنتقلکلدفتربهبعدماهپانزدهمتاحداکثر



آیین نامه جدید تحریر دفاتر
نماییم؟؟تحریرقلمیچهبارادفاتر•
انندم)استمحوقابلسهولتبهکهوسایلیبادفاترنوشتن-۶

.استممنوعدستیدفاتردر(گرافیتمواد
حریرتپولواحدوزبانکداماساسبرراحسابداریاسنادودفاتر•

نماییم؟
رایجپولواحدبراساسمی بایستحسابداریاسنادودفاتر-7

.گرددتحریرفارسیزبانبههمچنینوکشور



آیین نامه جدید تحریر دفاتر

سیستم 
دستی

روزانهدفتر روزنامه

تا پانزدهم ماه بعددفتر کل



آیین نامه جدید تحریر دفاتر

سیستم 
ماشینی

حداقل ماهی یک باردفتر روزنامه

تا پانزدهم ماه بعددفتر کل



آیین نامه جدید تحریر دفاتر

تاخیر 
مجاز

پانزده روزدفتر روزنامه

دفتر روزنامه و
تا دوماهکل

جدید التاسیس

حقیقی

شروع 
فعالیت

حقوقی

تاریخ ثبت مقامات قضایی



آیین نامه جدید تحریر دفاتر

اشخاص دارای شعبه

ت در صورتی که دارای دفاتر ثب
.شده باشند

الی ااقل سعملیات شعبه را ال
تا قبل از بستن )یکبار 

در دفاتر مرکز ( حساب ها
.ثبت نمایند

در صورتی که دارای دفاتر ثبت
.باشندنشده 

عملیات هر ماه را تا پایان 
ت ثبماه بعد در دفاتر مرکز 

.نمایند



آیین نامه جدید تحریر دفاتر

ماشینیازحسابداریاسناددفاتر،نگهداریروشتغییر•
الیاتیمسالطیبالعکسودستیبه(الکترونیکی-مکانیزه)
بود؟؟خواهدمجازموردحسبمالیدورهیا

خیر•



آیین نامه جدید تحریر دفاتر

اتیمالیسالطیدراستفادهموردحسابدارینرم افزارتغییر•
بود؟؟خواهدمجاز

.بودخواهدمجازربطذیمالیاتیامورادارهقبلیاطالعبا•



آیین نامه جدید تحریر دفاتر
چگونههیثبتتاریختابراینکهمشروطمالیسالضمندفاترثبت-11

.استمجازباشد،نگرفتهصورتپولیومالیفعالیت
محسوبدفاترارائهعدمحکمدرنانویس،وسفیددفاترارائه-12

.می شود
وتردفانگهداریبهنسبتبایددفاتر،نگهداریبهمکلفمؤدیان-13

ارائهمالیاتیامورادارهدرخواستصورتدرواقداممدارکواسناد
ماشینیبصورتمدارکواسنادودفاترنگهداریمورددر.نمایند
 شده،دریافتیاوارسالتولید،که(فرمتی)قالبیهمانبهبایداطالعات
.شودنگهداری



انواع صورتحساب
وعنصورتحسابخدماتارائهیاوکاالفروشموارددربایدآیین نامهاینموضوعمودیان•

:نمایندنگهداریوصادرزیربشرحموردحسبسومودومنوعیااول
وتاریخمورد،حسبماشینییاچاپیسریالشمارهدارایبایداولنوعصورتحساب-1

رهشماحقوقی،شخصنامیاخانوادگینامنام،شاملهویتیاطالعاتدربرگیرندهحداقل
شده،هارائخدماتیاکاالمشخصاتوخریداروفروشندهوکدپستیکاملنشانیاقتصادی،
.باشدآنمبلغومقدار
 نامهآیینایننظرازخریدارمشخصاتدرجنهاییمصرف کنندهبهفروشصورتدر:تبصره
.نمی باشدالزامی



انواع صورتحساب
ماشینیصندوق)فروشصندوقسامانهازاستفادهموارددرصرفاً کهدومنوعصورتحساب-2
اتاطالعدربرگیرندهحداقل،وتاریخماشینی،سریالشمارهدارایبایدمی شودصادر(فروش(مکانیزه)

فروشندهکدپستیوکاملنشانیاقتصادی،شمارهحقوقی،شخصنامیاخانوادگینامنام،شاملهویتی
.باشدآنمبلغومقدارشده،ارائهخدماتیاکاالمشخصاتو

قلحداوتاریخماشینی،سریالشمارهدارایکه(الکترونیکیصورتحساب)سومنوعصورتحساب-3
کاملینشاناقتصادی،شمارهحقوقی،شخصنامیاخانوادگینامنام،شاملهویتیاطالعاتدربرگیرنده

طریقازوبودهمبلغومقدارشده،ارائهخدماتیاکاالمشخصاتوخریداروفروشندهپستیکدو
.باشدمیکشورمالیاتیامورسازمانرهگیریکددارایوصادرمعامالتبرخطثبتسامانه

ردملیشناسهیاشمارهدرجاستنشدهصادراقتصادیشمارهکهزمانیتافوق2و1بندهایمورددر
.استالزامیصورتحساب



آیین نامه جدید تحریر دفاتر
(کیالکترونی-مکانیزه)ماشینیحسابداریاسنادودفاترازکهمؤدیانی•

ذیربط،مالیاتیمامورانکتبیدرخواستحسبمکلف اندمی نماینداستفاده
ائهار شدهیادمامورانبهفشرده،لوحدررارسیدگیبراینیازمورداطالعات
.نمایند

لف اندمکمی نماینداستفادهدستیحسابداریاسنادودفاترازکهمؤدیانی•
ار مدارکواسنادودفاترذیربطمالیاتیمامورانکتبیدرخواستحسب
.نمایندارائهیادشدهمالیاتیمامورانبهرسیدگیبرای



آیین نامه جدید تحریر دفاتر
وساالنههزینهودرآمدخالصهماهانه،هزینهودرآمدصورتدفاتر،•

ایومالیاتیامورادارهکتبیدرخواستباموردحسبمدارکواسناد
تردفاارائهدرخواستبرگدرشدهتعیینمحلوروزدررسیدگیگروه
قبالً کهمحلییاومودیقانونیاقامتگاهمحل)مدارکواسنادیاو

ارهادمحلیاواستشدهاعالممالیاتیامورادارهبهمکتوببصورت
وویلتح(مالیاتیحسابرسینوعبهتوجهباموردحسبمالیاتیامور
.می گرددمجلسصورتمالیاتیامورادارهتوسط



رد دفاتر

دهنرسیثبتبهذی ربطمراجعنزدشدهارائهدفاترکهصورتیدر-1
.باشدبرگچندیایکفاقدیاباشد

.احرازشرطبهدفاتردرمالیفعالیتچندیایکثبتعدم-2

کلدفترتحریرتاخیروروز15ازبیشروزنامهدفاترتحریرتاخیر-3
.آیین نامهایندرمندرجمجازحدبرزاید

ینامقرراتطبقمرکزدفاتردرشعبیاشعبهعملیاتثبتعدم-4
.آیین نامه



رد دفاتر وغیرباشدشدهخارجویدسترسازمؤدیادعایبهمزبوردفاترکهمواردیدر-5
.گیردنقرارذیربطمالیاتیامورادارهمسئولباالترینتاییدموردموضوعبودناختیاری

ماشینیهایسیستمدرموجودبااطالعاتقانونیدفاترمندرجاتتطبیقعدم-۶
-یستمسازکهاشخاصیمورددرمعامالتبرخطثبتسامانهیاو(الکترونیکی-مکانیزه)

.باشندمییادشدهسامانهازاستفادهبهمکلفیاواستفادهمذکورهای

بهاقدامآنبهورودطریقازفروشندهکهاستایسامانه:معامالتبرخطثبتسامانه
أییدتصورتدرمزبورسامانهبهورودباخریدارونمودهالکترونیکیصورتحسابصدور
میصادررهگیریکدآنبرایوشدهنهاییصورتحساب،،(مربوطهصورتحساب)آن
.گردد



رد دفاتر
.روزنامهدفتردرمعمولحدازبیشگذاشتنسفیدجای-7
سنانویوشدهتحریراعم ازشدهدفاتر ثبت ازجلدچند یایک عدم ارائه-8
طالعابدونمالیاتیسالطیدراستفادهموردحسابدارینرم افزارتغییر-9

.ذی ربطمالیاتیامورادارهقبلی
-مکانیزه)ماشینیازحسابداریاسناددفاتر،نگهداریروشتغییر-10

.مالیدورهیامالیاتیسالطیبالعکسودستیبه(الکترونیکی
.فارسیزبانوکشوررایجپولازغیربهدفاترتحریر-11
.الکترونیکیدفاتردرعملیاتازبرخیحدف-12





تحریر دفاتر

مستقیممالیاتهایقانون97ماده3بندحسابرساننفریسههیات•
توجیهیدالیلبهتوجهباصورتیکهدر،(80/11/27مورخاصالحیه)

درجهوحسابداریاستانداردهایرعایتودفاترتحریرنحوهومؤدی
واقعیترعایتومالیاتیامورادارهسویازمطروحهایراداتاهمیت
،مایدنمی نواردخللیدفاتراعتباربهمزبورایراداتکهنماینداحرازامر،
ماعالمدارکواسنادودفاترقبولیبرمبنیراخودنظراستمکلف
.نمایند



تحریر دفاتر
آیین نامه جدید آیین نامه قدیم

ًا عـداشتباهات حسابداری در صـورتی کـه ب
در اثنــاء عملیــات ســال مربــوط مــورد توجــه
واقــع و بــر پایــه اســتانداردهای حســابداری
در دفــاتر همــان ســال اصــالح و مســتندات
ارد آن ارائـه شــود، بــه اعتبــار دفــاتر خللــی و

.نخواهد کرد



تحریر دفاتر

آیین نامه جدید آیین نامه قدیم
ه تاخیر در تحریر عملیـات در صـورتی کـه بـ

روز بــه 15منظــور ســوء اســتفاده نباشــد تــا 
ن تشخیص اداره امور مالیـاتی و بـیش از آ

3نفری موضـوع بنـد 3به تشخیص هیأت 
م بـــه قـــانونی بـــودن دفـــاتر .م.ق97مـــاده 

.خللی وارد نخواد کرد



تحریر دفاتر
آیین نامه جدید آیین نامه قدیم

ی رویدادهای مالی باید بر اساس اسـتانداردها
در حسابداری و روزانه به ترتیـب تـاریخ وقـوع
اه دفتر روزنامه ثبـت و حـداکثر تـا پـانزدهم مـ

.بعد به دفتر کل منتقل گردد

در مــواردی کــه دفــاتر روزنامــه و کــل نگهــداری 
شــود، کلیــه معــامالت و ســایر رویــدادهای مــی

مالی و محاسباتی مربـوط و در مـوارد نگهـداری
هـا و خریـد و دفاتر مشـاغل، درآمـدها و هزینـه

هــای قابــل اســتهالک بایــد در فــروش دارایــی
روزنامه همان روز انجام، حسب مورد در دفاتر 

.یا مشاغل ثبت گردد
هـر کلیه عملیات ثبت شده در دفـاتر روزنامـه
تـر ماه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعـد بـه دف

.کل نقل شود



تحریر دفاتر
آیین نامه جدید آیین نامه قدیم

ه  در مواردی که دفاتر موضوع این آیین نامـ
ــا ســایر مراجــع  ــات قضــایی ی توســط مقام
ی قانونی و یا به عللی خارج از اختیـار مـؤد

از دســترس مــؤدی خـــارج شــود و صـــاحب 
دفاتر از تاریخ وقوع این امر حـداکثر ظـرف

دفــاتر جدیــد ثبــت و عملیـــات آن دو مــاه 
ر مدت را در دفـاتر جدیـد تحریـر کنـد، تـأخی
تحریــر عملیــات در ایــن مــدت بــه اعتبــار 

.  دفاتر خللی وارد نخواهد کرد

ه  در مواردی که دفاتر موضوع این آیین نامـ
توســط مقامــات قضــایی یــا ســایر مراجــع 
قــانونی از دســترس خــارج شــود و صــاحب 
دفاتر از تاریخ وقوع این امر حـداکثر ظـرف

دفـــاتر جدیـــد امضـــاء، پلمـــ  و ســـی روز 
عملیــات آن مــدت را در دفــاتر جدیــد ثبــت 
ه کند، تأخیر ثبت عملیات در ایـن مـدت بـ

.  اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد



تحریر دفاتر
آیین نامه جدید آیین نامه قدیم

تــــأخیر تحریــــر دفــــاتر در مــــورد اشــــخاص 
ـــاریخ ثبـــت ـــوقی جدیدالتأســـیس از ت حق
شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از
تـــاریخ شـــروع فعالیـــت تـــا دو مـــاه مجـــاز 

.خواهد بود

قی تأخیر ثبت دفاتر در مورد اشخاص حقـو 
جدیدالتأســـیس از تـــاریخ ثبـــت شـــخص 
حقوقی و در مـورد سـایر اشـخاص از تـاریخ 
شــروع فعالیــت تــا ســی روز مجــاز خواهــد 

.بود



تحریر دفاتر

آیین نامه جدید آیین نامه قدیم
فنـد اشخاصی که دارای شـعبه هسـتند مکل

بــا توجــه بــه روش هــای حســابداری مــورد 
عمــل خالصــه عملیــات شــعبه و یــا شــعب 

کـــه دارای دفـــاتر ثبـــت صـــورتی خـــود را در 
بـل از تـا ق)شده باشـند، الاقـل سـالی یکبـار 

و در غیـــر  این صـــورت ( بســـتن حســـاب ها
ــاه بعــد عملیــات هــر مــاه را  ــان م ــا پای در ت
.دفاتر مرکز ثبت کنند

مؤسســـــاتی کـــــه دارای شـــــعبه هســـــتند 
ی مکلفنـد بـا توجــه بـه روش هـای حســابدار

ــا شــعب  خــود خالصــه عملیــات شــعبه و ی
ــ   ــاتر پلم ــه دارای دف خــود را در صــورتی ک

بـل از تـا ق)شده باشـند، الاقـل سـالی یکبـار 
مـاهو در غیر  این صـورت ( بستن حساب ها

.در دفاتر مؤسسه ثبت کنندبه ماه 



تحریر دفاتر

آیین نامه جدید آیین نامه قدیم
ــر ــالی مشــروط ب ــاتر ضــمن ســال م ــت  دف ثب
ــ ــه فعالی ــت  هیع گون ــاریخ ثب ــا ت ــه ت ت اینک
ــولی صــورت نگرفتــه باشــد، مجــ از مــالی و  پ

.است

امضــاء و پلمـــ  دفـــاتر ضــمن ســـال مـــالی 
مـ  مشروط بر اینکه تـا تـاریخ امضـاء و پل

هیچگونــــه عمــــل مــــالی و پــــولی صــــورت 
نگرفتـــه باشـــد و همچنـــین تـــاخیر امضـــاء

و 3هـای پلم  تا حد مجاز مقرر در تبصـره
ایــن آیــین نامــه در مــورد دفتــر 13مــاده 4

ــر مشــاغل و  روزنامــه یــا حســب مــورد دفت
این آیین نامـه در مـورد دفتـر کـل، 14ماده 

به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواد کرد



تحریر دفاتر
آیین نامه جدید آیین نامه قدیم

 افـزار مؤدیان مکلفند تا قبـل از مطابقـت نرم
مـــورد اســـتفاده بـــا ویژگی هـــا، معیارهـــا و 
ضــوابط اعالمـــی از ســوی ســـازمان، حـــداقل 
ه ماهی یکبـار خالصـه عملیـات داده شـده بـ
امـه ماشین های الکترونیکـی را در دفتـر روزن
دفتـر ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد بـه

.کل منتقل کنند

ـی مؤدیــانی کــه از سیســتم هــای الکترونیـک
نماینـد، موظفنـد حـداقل مـاهی استفاده می

ــــار خالصــــه عملیــــات داده شــــده بــــه  یکب
ه های الکترونیکـی را در دفتـر روزنامـماشین

یــا مشــاغل حســب مــورد ثبــت و یــا حــداکثر
ایــن 14ظــرف مهلــت تعیــین شــده در مــاده 
الوه عـ. آیین نامه به دفتر کـل منتقـل کننـد

ــ ــه منظــور تســهیل رســیدگی بای ــر ایــن ب د ب
هـــای کـــار هـــا یـــا دســـتورالعملآیـــین نامـــه

ــا برنامــه ــا ماشــین ی ــار ب هــای آن و نحــوه ک
افزارهــــای مــــالی مــــورد اســــتفاده را در نــــرم

.اختیار مأموران رسیدگی قرار دهند



آیین نامه جدید آیین نامه قدیم
اس دفاتر و اسناد حسابداری می بایسـت بـر اسـ

واحـــد پـــول رایـــج کشـــور و همچنـــین بـــه زبـــان 
.فارسی تحریر گردد

ارائــه دفـــاتر ســـفید و نـــانویس، در حکـــم عـــدم 
.ارائه دفاتر محسوب می شود

ری تغییــر روش نگهــداری دفــاتر، اســناد حســابدا
تی و بـه دسـ( الکترونیکـی-مکانیزه)از ماشینی 

ب بالعکس طی سال مالیاتی یا دوره مـالی حسـ
.مورد مجاز نخواهد بود

تحریر دفاتر



آیین نامه جدید آیین نامه قدیم
ع در صورتی که دفـاتر ارائـه شـده نـزد مراجـ

د بـرگ ربط به ثبت نرسیده باشد یا فاقـذی
.یا چند برگ باشد

از در صورتی که دفاتر ارائه شده به نحـوی
پلمــ  خــارج شــده ویــا فاقــد بــرگ یــا چنــد 

.برگ باشد
در ثبــت تمــام یــا قســمتی از یــک فعالیــت

حاشیه

تحریر دفاتر



آیین نامه جدید آیین نامه قدیم
ثبـــت تمـــام یـــا قســـمتی از یـــک فعالیـــت

بین سطور( آرتیکل)
تراشــــیدن و پــــاک کــــردن و محــــو کــــردن 
همندرجات دفاتر به منظور سوء استفاد

جای سفید گذاشـتن بـیش از حـد معمـول
در دفتر روزنامه

جای سفید گذاشـتن بـیش از حـد معمـول
ه در در صفحات و سفید ماندن تمام صفح

ــور  ــه منظ ــر مشــاغل ب ــه و دفت ــر روزنام دفت
سوء استفاده

تحریر دفاتر



آیین نامه جدید آیین نامه قدیم
های نقدی و بـانکی، بستانکار شدن حساب

مگـــر اینکـــه حســـابهای بـــانکی بـــا صـــورت
انکار حساب بانک مطابقت نماید و یا بسـت
از شــدن حســابهای بــانکی یــا نقــدی ناشــی
ــأخر ثبــت حســابها باشــد کــه د ر تقــدم و ت

.این صورت موجب رد دفتر نیست

تحریر دفاتر



آیین نامه جدید آیین نامه قدیم
روز 15تأخیر تحریر دفاتر روزنامـه بـیش از 

از و تأخیر تحریر دفتـر کـل  زائـد بـر حـد مجـ
.مندرج در این آیین نامه

د تاخیر تحریر دفـاتر روزنامـه و مشـاغل زایـ
4و 3و 2هـای بر حد مجاز مقـرر در تبصـره

و تــاخیر تحریــر دفتــر کــل زایــد بــر13مــاده 
و تــاخیر تحریــر 14حــد مجــاز مقــرر در مــاده 

این آیین 17دفتر زاید بر حد مقرر در ماده 
نامه

عــدم ثبــت عملیــات شــعبه یــا شــعب در 
دفاتر مرکز طبق مقررات این آیین نامه

عــدم ثبــت عملیــات شــعبه یــا شــعب در 
ــاده  ــررات م ــق مق ــز طب ــاتر مرک ــین 15دف آی

نامه

تحریر دفاتر



جدیدآیین نامه  آیین نامه قدیم
سـه اشتباه حساب حاصـل در ثبـت عملیـات مؤس
رات در صورتی که نسبت بـه اصـالح آن طبـق مقـر 

.باشداین آیین نامه اقدام نشده 11تبصره ماده 

درصــورتی کــه مؤدیــان مالیــاتی حســب مــورد از 
ـــــــاده  م .م.ق169اوراق مخصـــــــوص موضـــــــوع م

استفاده ننمایند
هـای کـار هـا یـا دسـتورالعملآیین نامـهارائهعدم 

هـــــای آن و نحـــــوه کـــــار بـــــا ماشـــــین و برنامـــــه
های مالی مورد استفادهافزارنرم

تحریر دفاتر



آیین نامه جدید آیین نامه قدیم
عدم ارائـه یـک یـا چنـد جلـد از دفـاتر ثبـت
شده اعم از تحریر شده و ولو نانویس

و عدم ارائه یک یا چند جلـد از دفـاتر ثبـت
(ولو نانویس)پلم  شده 

اســـتفاده از دفـــاتر ثبـــت و پلمـــ  شـــده
3با توجه به مقررات ماده ) های قبل سال

(این آیین نامه

تحریر دفاتر



آیین نامه جدید آیین نامه قدیم
ها و درآمدها و هـر نـوع اعمـال ثبت هزینه

و اقــالم مــالی غیــر واقــع در دفــاتر بــه شــرط
هـایی کـه توضیح آنکه ثبت هزینـه.) احراز

وقوع آن محقق بـوده امـا بـه دالیـل خـاص 
تیسـنقانونی قابل قبول از حیث مالیاتی 

ــه ثبــت و برگشــت داده مــی ــه منزل شــود، ب
.(شودهای غیر واقع تلقی نمیهزینه

در مواردی که دفاتر مزبور به ادعـای مـؤدی
از دســـــترس وی خـــــارج شـــــده باشـــــد و 
غیر  اختیـــاری بـــودن موضـــوع مـــورد تأییـــد 
 ربط باالترین مسؤول اداره امور مالیاتی ذی

.قرار نگیرد

تحریر دفاتر



آیین نامه جدید آیین نامه قدیم
اده در تغییر نرم افزار حسابداری مورد استف

ره طـی سـال مالیــاتی بـدون اطـالع قبلــی ادا
.امور مالیاتی ذی ربط

ـــــاتر، اســـــناد  ـــــداری دف ـــــر روش نگه تغیی
-مکــــــــانیزه)حســــــــابداری از ماشــــــــینی 

ی بـــه دســـتی و بـــالعکس طـــ ( الکترونیـکــی
.سال مالیاتی یا دوره مالی
ر و رایــج کشــو ل تحریـر دفــاتر بـه غیــر از پـو 

زبان فارسی

تحریر دفاتر



آیین نامه جدید آیین نامه قدیم
ت در دفـــــــاتر یـــــــاحـــــــذف برخـــــــی از عمل

الکترونیکی
ــد  ــن مــاده چنانچــه ســفید 7در مــورد بن ای

مانـــدن جهـــت ثبـــت تـــراز افتتـــاحی باشـــد
موجــب رد دفــاتر نخواهــد بــود و همچنــین 
هر سفید ماندن ذیل صفحات دفتر در آخر

روز یــا هــر هفتــه یــا هــر مــاه به شــرطی کــه 
اســناد دارای شــماره ردیــف بــوده و قســمت
تبـار سفید مانده با خط بسـته شـود، بـه اع

.دفتر خللی وارد نمی آورد

ــد  ــورد بن ــاده چنانچــه ســفید 6در م ــن م ای
مانـــدن جهـــت ثبـــت تـــراز افتتـــاحی باشـــد
موجــب رد دفــاتر نخواهــد بــود و همچنــین 
هر سفید ماندن ذیل صفحات دفتر در آخر

روز یــا هــر هفتــه یــا هــر مــاه به شــرطی کــه 
اســناد دارای شــماره ردیــف بــوده و قســمت
تبـار سفید مانده با خط بسـته شـود، بـه اع

.دفتر خللی وارد نمی آورد

تحریر دفاتر



آیین نامه جدید آیین نامه قدیم
97ماده 3هیأت سه نفری حسابرسان بند

، در (27/11/1380اصــــالحیه مــــورخ )م .م.ق
ــا توجــه بــه دالیــل تــوجیهی صــورتی کــه ب
مــــؤدی و نحــــوه تحریــــر دفــــاتر و رعایــــت 
استانداردهای حسـابداری و درجـه اهمیـت 
ایـــــرادات مطروحـــــه از ســـــوی اداره امـــــور 
مالیـــاتی و رعایــــت واقعیـــت امــــر، احــــراز 
اتر نمایند کـه ایـرادات مزبـور بـه اعتبـار دفـ

اســـت نظـــر مکلـــف خللـــی وارد نمی نمایـــد، 
ــاتر و اســناد ــولی دف ــر قب ــی ب و خــود را مبن

.  مدارک اعالم نمایند

97مـاده 3هیأت سه نفری حسابرسان بند
م، در صـــورتیکه بـــا توجـــه بـــه دالیـــل .م.ق

تـــوجیهی مـــؤدی و نحـــوه تحریـــر دفـــاتر و 
رعایــت اســتانداردهای حســابداری و درجــه 
اهمیـــت ایـــرادات مطروحـــه از ســـوی اداره 
امور مالیـاتی و رعایـت واقعیـت امـر، احـراز 
اتر نماینـد کــه ایــرادات مزبـور بــه اعتبــار دفــ

نظر خـود را توانند میخللی وارد نمی نماید، 
ــدارک ــاتر و اســناد و م ــولی دف ــر قب ــی ب مبن

.  اعالم نمایند

تحریر دفاتر



آیین نامه جدید آیین نامه قدیم
97ماده 3هیأت سه نفری حسابرسان بند

، در (27/11/1380اصــــالحیه مــــورخ )م .م.ق
ــا توجــه بــه دالیــل تــوجیهی صــورتی کــه ب
مــــؤدی و نحــــوه تحریــــر دفــــاتر و رعایــــت 
استانداردهای حسـابداری و درجـه اهمیـت 
ایـــــرادات مطروحـــــه از ســـــوی اداره امـــــور 
مالیـــاتی و رعایــــت واقعیـــت امــــر، احــــراز 
اتر نمایند کـه ایـرادات مزبـور بـه اعتبـار دفـ

اســـت نظـــر مکلـــف خللـــی وارد نمی نمایـــد، 
ــاتر و اســناد ــولی دف ــر قب ــی ب و خــود را مبن

.  مدارک اعالم نمایند

97مـاده 3هیأت سه نفری حسابرسان بند
م، در صـــورتیکه بـــا توجـــه بـــه دالیـــل .م.ق

تـــوجیهی مـــؤدی و نحـــوه تحریـــر دفـــاتر و 
رعایــت اســتانداردهای حســابداری و درجــه 
اهمیـــت ایـــرادات مطروحـــه از ســـوی اداره 
امور مالیـاتی و رعایـت واقعیـت امـر، احـراز 
اتر نماینـد کــه ایــرادات مزبـور بــه اعتبــار دفــ

نظر خـود را توانند میخللی وارد نمی نماید، 
ــدارک ــاتر و اســناد و م ــولی دف ــر قب ــی ب مبن

.  اعالم نمایند

دفاترآیین نامه تحریر 



هزینه های قابل قبول مالیاتی
مشمولدرآمدتشخیصبرایقبولقابلهزینه هایم.م.ق147مادهمطابق
دهبومداركبهمتكیمتعارفحدوددركههزینه هاییازاستعبارتمالیات

حدرعایتبامربوطمالیدورهدرمؤسسهدرآمدتحصیلبهمربوطمنحصراً و
ممستقیمالیات هایقانوندرهزینه ایكهمواردیدر.باشدمقررهاینصاب

یول بودهشدهیادقانوندرمقررهاینصابازبیشیانشدهپیش بینی
د،باشگرفتهصورتوزیرانهیأتمصوبهیاوقانونموجببهآنپرداخت
مادههایهزینهشدناضافهمجوزاستذکرشایان.بودخواهدقبولقابل
همؤسسدرآمدتحصیلبهمربوطکهدیگریهزینه هایبرمبنیم.م.ق148

پیشنهادبهاستنشدهبینیپیشمادهایندروشودمیدادهتشخیص
.ودبحواهدداراییواقتصادیاموروزیرتصویبوکشورمالیاتیامورسازمان



هزینه قابل قبول

حدود متعارف در 
متكی به مدارك 

بوده 

منحصرًا مربوط
د به تحصیل درآم
مؤسسه 

احصاء 148در ماده 
.شده باشد

رعایت حد نصاب 
های مقرر 



هزینه های قابل قبول مالیاتی
قررمنصاب هایازبیشیانشدهبینیپیشقانونایندرهزینه ایکهمواردیدر•

وزیرانهیأتمصوبهیاوقانونبه موجبآنپرداختولیبودهقانونایندر
.بودخواهدقبولقابلباشدگرفتهصورت

مشاغلصاحبانهمچنينوحقوقياشخاصفصل، كليهاينمقرراتلحاظاز•
حکمدرمی باشند،دفاترنگهداریبهمکلفکهقانوناین(95)مادهموضوع
.می شوندمحسوبمؤسسه



هزینه های قابل قبول مالیاتی
سبببهکهمالیات هاییوعوارضوحقوقهمچنینوپرداختیاالمتیازحق•

آنهاهبوابستهودولتیمؤسساتووزارتخانه هاوشهرداریهابهمؤسسهفعالیت
اییمالیات هسایروآنملحقاتودرآمدبرمالیاتاستثنایبه).می شودپرداخت

آنپرداختودیگرانازکسربهملزمقانوناینمقرراتموجببهمؤسسهکه
(.می گرددپرداختشهرداریهاودولتبهکهجرایمیهمچنینومی باشد

قوانینطبقکهصورتیدر،10/11/1391مورخ200/200۶4شمارهبخشنامهبرابر-نکته
ایجریمهمشمولاشخاصسویازتعهدیاتکالیفانجامعدممربوطمقرراتو

رأیاداستنبههابانکبهپرداختیجرائماستثنایبه)جرایماینشود،شناخته
قانوندرآنبینیپیشعدمبهتوجهبا(مالیاتیعالیشورایعمومیهیأت

درآمدتشخیصدرقبولقابلهزینهعنوانبهذیربطمقرراتومستقیممالیاتهای
.بودنخواهدپذیرشقابلمالیاتمشمول

عملیاتانجامبرایکهجریمه هاییوکارمزدسود،م،.م.ق148ماده18بندمطابق•
ورزیکشابخشتوسعهازحمایتصندوق هایتعاون،صندوقبانک ها،بهمؤسسه

دارای(لیزینگ)واسپاریشرکت هایومجازغیربانکیاعتباریمؤسساتهمچنینو
.باشدیافتهتخصیصیاشدهپرداختمرکزیبانکازمجوز



مالیات هایقانوندرکهمواردیدرم،.م.ق145مادهتبصرهمطابق•
فتکالیوترجیحاتتسهیالت،شود،امتیازات،میاشارهبانک هابهمستقیم

مجوزابیاقانونبه موجبکهبانکیغیراعتباریمؤسساتشاملشدهذکر
قصندو می شوند،یاشده اندتأسیسایراناسالمیجمهوریمرکزیبانک

عه توس و تحقیقات از حمایت کوچک، صندوق صنایعضمانت سرمایه گذاری
معدنیفعالیت هایسرمایه گذاریبیمهودریاییصنایع الکترونیک، صنایع
خواهدنیزکشاورزیبخشدرسرمایه گذاریتوسعهازحمایتصندوقو
.شد

به عنوانذیلحقوقیاشخاصبهپرداختیکارمزدوسودمورد،کدامدر•
شود؟میمحسوبمالیاتیقابل قبولهزینه

اعتباریموسسه
مجازغيربانکی

توسعهازحمايتصندوق
بخشدرگذاریسرمايه

کشاورزی

وتحقيقاتازحمايتصندوق
الکترونيکصنايعتوسعه

بلیخیرخیر(الف
خیربلیبلی(ب
خیرخیربلی(ج
بلیبلیبلی(د





هزینه های قابل قبول مالیاتی
یث سود و کارمزد پرداختی یا تخصیص یافته به کدام یک از موارد ذیل از ح•

مالیاتی قابل قبول نخواهد بود؟
مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز   (اشخاص حقیقی       ب(الف
های واسپاریشرکت(صندوق تعاون       د(ج



هزینه های قابل قبول مالیاتی
باشد؟صحیح نمی1396جمله ذیل از نظر مالیاتی در سال کدام •

.های قابل قبول استجرایم تخصیص یافته به بانک ها جزء هزینه(الف
.باشدهای قابل قبول مالیاتی نمیهزینهبه عنوان در صورت پرداخت مرخصی هزینه (ب
ی هزینه ذخیره یک ماه آخرین حقوق و دستمزد که به منظور تأمین حقوق بازنشستگ (ج

. باشدتأمین شده جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی می
.های قابل قبول استجرایم پرداختی به راهنمایی و رانندگی جزء هزینه(د
م محسوب .م.ق148کدامیک از گزینه های زیر به عنوان هزینه های قابل قبول موضوع ماده •

می شود؟
.برداری نشده باشدهزینه اکتشاف معادن که منجر به بهره(الف
ضایعات غیرمتعارف تولید (ب 
هزینه تعمیر اساسی مربوط به محل اجاری موسسه(ج 
سود و کارمزد وام دریافتی از سهامداران(د 



هزینه های قابل قبول مالیاتی
خاصسهامیشرکتیکقابل قبولهایهزینهزمرهدرزیرهایگزینهازکدامیک
باشد؟می
خصوصی سازیسازمانازسهاماقساطیخریدسودهزینه(الف
وهوجمحلازبانک هاازدریافتیتسهیالتبابتپرداختیکارمزدوسودهزینه(ب

شدهاداره
کارکنانمرخصیبازخرید(ذخیره)هزینه(ج
هیچکدام(د



هزینه های قابل قبول مالیاتی
گزینه صحیح کدام است؟کدام •

به عنوان هاجریمه پرداختی بابت وام های  دریافتی توسط مؤسسات به بانک(الف
.باشدهزینه قابل قبول می

ل قبول جریمه تخصیصی بابت وام دریافتی توسط مؤسسات به عنوان هزینه قاب(ب
.باشدمی

.باشدهای الف و ب صحیح میگزینه(ج
زینه جریمه پرداختی توسط مؤسسات به بانک ها بابت وام  دریافتی به عنوان ه(د

.قابل قبول نمی باشد



هزینه های قابل قبول مالیاتی
:هکاینبرمشروطمؤسسهداراییوفعالیتبهمربوطواردهخسارتجبرانبهمربوطهزینه های•
یاقانونمقرراتطبق-ثالثاً .باشدمشخصآنمیزانوموضوع-ثانیاً .باشدمحققخسارتوجود-اوالً 

.دباشنشدهجبراندیگرطریقازصورتهردریانبودهدیگریعهدهبهآنجبرانموجودقراردادهای
مدتظرفحداکثر(حقوقيوحقيقياشخاصازاعم)مؤديتوسطخسارتموضوعکتبياعالم-1

ياراختدرکهمدارکيواسنادباهمراهمؤسسه،داراييوفعاليتبهخسارتايجادتاريخازماهسه
.ذی ربطمالياتيامورادارۀبهدارد
شدهارائهمدارکواسنادبررسيازپسذی ربطمالياتيامورادارۀسويازواردهخسارتاحراز-2

:زيرمستنداتبهتوجهبامکتسبهاطالعاتومؤديتوسط
وندمي باشخسارتتشخيصمتوليکهذي صالحمراجعسويازواردهخسارتتأیيديهياگواهي-2-1
.نمايدتأیيدراواردهخسارتکهديگريمعتبرسندهرگونهيا
طذی ربمراجعسايريامؤديتوسطخسارتايجاددرخصوصکهصورت جلساتیياصورت جلسه-2-2
.استگرديدهتنظيمزمينهايندر
.مربوطبيمهقراردادهاي-2-3
ايونبودهديگريعهدهبهآنجبرانکهموجودقراردادهاييامقرراتوقانونطبقواردهخسارت-3
.باشدنشدهجبرانديگرطريقازصورتهردر
.استنشدهجبرانمرجعيهيعطرفازخسارتايناينکهبرمبنيمؤديکتبيتعهدارائه-4



هزینه های قابل قبول مالیاتی
مؤدي ظرف چه مدت زمانی از تاریخ ایجاد خسارت به فعالیت و دارایی موسسه •

ابل قبول باید مراتب را کتبًا به اداره امور مالیاتی اعالم نماید تا به عنوان هزینه ق
قلمداد گردد؟

سه ماه(بشش ماه(الف
مالیتا پایان دوره (دیکسال(ج
میلیون 120بخشی از موجودی کاال به مبلغ 1396اثر وقوع آتش سوزی در سال در •

در صورت . میلیون ریال از شرکت بیمه دریافت شد80ریال از بین رفت ولی مبلغ 
نامه مربوط به خسارت، چند میلیون ریال از هزینه رعایت شرایط مقرر در آیین

خسارت قابل کسر از درآمد مشمول مالیات خواهد بود؟
120(د60(ج40(ب20(الف

120-80=40کسرقابلخسارتهزينه



هزینه های قابل قبول مالیاتی
بانکازفعالیتمجوزصرفاً 93/04/01مورخ230/93/41شمارهبخشنامهبرابر-نكته
اریاعتبومالیمؤسساتوبانکهابودنمجازمبنایایراناسالمیجمهوریمرکزی

ستأسیمجوزجملهازمركزیبانكطرفازصادرهمجوزهایسایرواستغیربانکی
.باشدنمیفعالیتمجوزمنزلهبهتغییراتثبتمجوزیا
:کهاینبرمشروطباشدمشکوکآنوصولکهمطالباتیذخیره-11
.باشدمؤسسهفعالیتبهمربوط-اوالً 
.باشدموجودآنماندنالوصولبرایغالباحتمال-ثانیاً 
لبطکهزمانیتاباشدشدهمنظورمخصوصحساببهمؤسسهدفاتردر-ثالثاً 
.شودمحققآنبودنالوصولیاگرددوصول



هزینه های قابل قبول مالیاتی
آنذخيرهنمودنمنظورومشکوک الوصولمطالباتهزينهپذیرشخصوصدر•

باشد؟میصحیحگزینهکداممالياتيبه حساب
ولالوصصورتدرباشد،برخورداربيمه ايپوششازمؤسسهمطالباتچنانچه(الف

.بودخواهدذخيرهايجادبرايقابل قبولبيمه ايپوششميزانمازادآن،بودن
به حسابمؤسسهدفاتردربايستيالوصولمشکوکمطالباتايجاديذخيره (ب

آنبودنالوصولياگرددوصولطلبکهزمانيتاباشد،شدهمنظورمخصوص
.شودمحقق

ذخيرهآنبرايکهمؤسسهطلبماندنالوصولاحتمالبهمربوطمدارکواسناد(ج
.باشدبرخوردارالزمکفايتازاستشدهمنظور

.باشدمیصحیحهاگزینههمه(د



هزینه های قابل قبول مالیاتی
اتهمچنینومربوطمقرراتطبقاجتماعیتأمینسازمانبهپرداختیوجوه-ه•

براساسکارکناناندازپسبابتساالنهپرداختیحقوق(%3)درصدسهمیزان
وراموزیرتصویببهکشورمالیاتیامورسازمانپیشنهادبهکهآیین نامه ای

.رسدمیداراییواقتصادی
بتباساالنه(مستمرمزایایواصلیمزدیاحقوق)پرداختیحقوق(%3)درصدسه•

.کارکنانماهیانهمزایایوحقوقفهرستاساسبرکارکناناندازپس
سالدر(نفر80جمعاً )خودکارکنانبهستارهخاصسهامیشرکتپرداختیحقوق•

100مبلغنیزکارکناناندازپسبابتازوبودهریالمیلیون1.000مبلغ1396
کارکناناندازپسبابتازقابل قبولهزینهمبلغ.استنمودههزینهریالمیلیون
است؟ریالمیلیونچند



هزینه های قابل قبول مالیاتی
اجتماعیاموروکاروزارتبهپرداختیکارگرانرفاهیوورزشیفرهنگی،هزینه های•

کارگرهرازایبهریال(10.000)هزاردهمعادلحداکثر
.باشدنشدهبرداریبهرهبهمنجرکهمعادناکتشافهزینه های•
مؤسسهفعالیتبهمربوطپرداختیاشتراکحقوعضویتبه حقمربوطهزینه های•
مطالباتذخیرهحساببرماندهمازادمؤدیطرفازآناثباتبه شرطوصولالمطالبات•

مشکوک الوصول
روشیکاتخاذبرمشروطحسابداریمتداولاصولبراساسارزتسعیرازحاصلزیان•

مؤدیطرفازمختلفسال هایطییکنواخت
تولیدمتعارفضایعات•
.ارددارتباطرسیدگیموردسالبهکهقبولقابلپرداختنیهزینه هایبهمربوطذخیره•
الیاتیمسالدرآنتخصیصیاپرداختکهقبلیسال هایبهمربوطقبولقابلهزینه های•

.یابدمیتحققرسیدگیمورد
تاآنهاتکفلتحتافرادوکارکنانبرایهنری-فرهنگیکاالهایسایروکتابخریدهزینه•

نفرهرازایبهقانوناین(84)مادهموضوعمالیاتیمعافیتدرصدپنجحداکثرمیزان



هزینه های قابل قبول مالیاتی
وهاآندفاتربهرسیدگیطریقازکهحقوقییاحقیقیاشخاصزیان-12
استهالکبعدسال هاییاسالدرآمدازگردد،احرازمقرراتبهتوجهبا

.استپذیر
وحقیقیاشخاصزیان28345شمارهبخشنامه1بندبرابر-نکته
ازاحر مقرراتبهتوجهباوآنهادفاتربهرسیدگیطریقازکهحقوقی
واهدخاستهالکقابلابرازیمالیاتمشمولدرآمدمیزانتاحداکثرگردد
.بود



هزینه های قابل قبول مالیاتی
اما.استنمودهابراززیانریالمیلیون1.000مبلغ1395سالدرکاوهشرکت•

مقرراتسایروغیرقابل قبولهایهزینهوجودبهتوجهبامالیاتیاموراداره
هبراشرکتمالیاتمشمولدرآمدمزبور،زیانتأییدعدمضمنمالیاتی،
تأییدموردزیانچنانچهاست،کردهتعیینریالمیلیون3.000مبلغ
درآنریالمیلیونچند.باشدریالمیلیون2.700مبلغشرکتقبلهایسال
است؟استهالکقابل1395سال

.استریالمیلیون3.000مبلغشرکتیقبلهایسالتأییدموردزیان•
میزانوریالمیلیون2.000مبلغشرکت1395سالابرازیسودچنانچه
2.500غمبلبهمالیاتتشخیصبرگطبقتعیین شدهمالیاتمشمولدرآمد
مالیهایسالزیانازریالمیلیونچندمزبورسالدرباشد،ریالمیلیون
است؟استهالکقابلقبل



هزینه های قابل قبول مالیاتی
م.م.ق148ماده(8)بندموضوع اجرایینامهآیینمفاد

انجام،کاالصادراتمنظوربهنمایشگاهیوتبلیغاتبازاریابی،هزینه-3
نانچهچنمایشگاهیوتبلیغاتبازاریابی،آموزشی،تحقیقاتی،خدمات
وقانونطبقومی گیردانجاممؤسسهبرایدیگراشخاصتوسط

بهطمنوآنهزینهپذیرشباشدتکلیفیمالیاتکسرمشمولمقررات
شورکامورمالیاتیسازمانحساببهآنتکلیفیمالیاتواریزوکسر

.بودخواهد(ربطذیامورمالیاتیادارۀ)
.م شرط مذکور نیز حذف شده است.م.ق104با توجه به حذف ماده 



هزینه های قابل قبول مالیاتی
تخصيصيياپرداختيکارمزدوسودم،.م.قمکرر143ماده2تبصره•

وسهامسودبه استثناءمادهاين(1)تبصرهموضوعبهاداراوراق
صندوق ها،گذاريسرمايهگواهی هایسودوشرکت هاسهم الشرکه

لقابهزینه هایجزءسازماننزدشدهيادبهاداراوراقثبتبهمشروط
بهاداراوراقاينناشرمالياتمشمولدرآمدتشخيصبرايقبول

.می شودمحسوب



ومدیرانمسافرتالعادهفوقوسفرهزینهنامه اجراییآیین
148ماده2جزء(ب)بندایرانازخارجبهکارکنانوبازرسان

م.م.ق

نصاب سفر

شرکتهای 
تولیدی

همراه با 
آموزش 

حداکثر شش ماه
روزی دویست هزار 

تومان

بدون آموزش
حداکثر چهارماه
روزی دویست هزار 

تومان

سایر شرکتها
حداکثردوماه

روزی دویست هزار 
تومان

اشخاص 
حقیقی

حداکثر یک ماه
روزی دویست هزار 

تومان



ــر بخشــنامه شــماره   در خصــوص پــذیرش ســود و کــارمزد تســهیالت مــالی 1392/10/117مــورخ 18213براب
ی از بانکهـای خارجی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیالت دریافت 

خــارجی کــه منــابع مــالی آن بــرای انجــام دادن عملیــات مؤسســه بــه کــار گرفتــه شــده باشــد، بــا رعایــت
:استاندارد های حسابداری جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد مشروط بر اینکه

ره کشـور مدارک مربوط به مجاز بودن بانک به عملیات بانکی طبق مستندات و مدارک رسـمی صـاد-الف
جـاز ایـن مـدارک بایـد بـه تأییـد مقامـات دارای امضـاء م. محل پایگاه ثبت شـده بانـک مزبـور ارائـه شـود

کـه بـرای  مواردی. سفارت جمهوری اسالمی درآن کشور و مقامات ذیربط وزارت امورخارجه در تهران برسد
فـوق بـا مجوز الزم توسط سازمان سرمایه گذاری وکمکهای اقتصادی وفنی صادر می شود،تأیید مراتـب

.سازمان مزبور است
سـه بـه بـرای انجـام دادن عملیـات مؤس( تسـهیالت)مستندات مربوط به استفاده از این منابع مالی-ب

ان حسـب مـورد مؤسسـه حسابرسـی عضـو جامعـه حسـابداران رسـمی و یـا سـازم)تأیید حسابدار رسـمی
.مسئول حسابرسی صورتهای مالی مؤدی برسد( حسابرسی

در ضــمن در چــارچوب مقــررات ایــن . درصــد اســت( LIBOR +2/5)ســقف پــذیرش هزینــه مزبــور نــرخ -ج
ه طــور بخشـنامه صـرفًا هزینــه سـود و کـارمزد پرداختــی مؤسسـات، بابـت تســهیالت مـالی خـارجی کــه بـ

ل خواهـد خارجی دریافت شده باشند در حساب مالیاتی قابـل قبـو های بانکمستقیم و بدون واسطه از 
.بود



باگردشدرسرمایهجهتارزیمالیتسهیالتایرانیشرکتیک1396سالدر•
بهرهنرخاگر.استنمودهدریافتخارجیبانکیکازسالدر%6کارمزدوسود

حداکثرپرداختیکارمزدوسود،باشدنیمودو(LIBOR)بین بانکی
.بودخواهدمالیاتیقابل قبولهزینهبه عنواندرصد.............معادل

نرخکهاستنمودهدریافتαخارجیبانکازتسهیالتفقرهیکاکبریشرکت•
120مبلغ139۶سالکلبابتشرکتدرصورتی که.استدرصد(12)دوازدهآنبهره

80مبلغوثبتحساب هادرمذکورتسهیالتمالیهزینهبابتریالمیلیون
درصد(5)پنج139۶سالدرliborنرخوباشدپرداخت نمودهراآنریالمیلیون
د؟نماییمحاسبهراقانونیشرایطسایررعایتباغیرقابل قبولهزینهباشد،

75(د45(ج30(ب120(الف



بایک سالهمالیتسهیالتدالرمیلیون2مبلغایرانیشرکتیک9۶/11/1تاریخدر-
برایمزبورمالیمنابع.استنمودهدریافتخارجیبانکیکازسالدر%6نرخ
رسایوحسابداریاستانداردهایوگرفته شدهکاربهشرکتعملیاتدادنانجام
هرو2%(LIBOR)بین بانکیبهره نرخچنانچه.استشدهرعایتنیزمربوطمقررات
هزینهبه عنوانکهپرداختیکارمزدوسودحداکثرباشد،ریال30.000معادلدالر

می باشد؟گزینهکداممی گیرد،قرارموردپذیرش1396سالدرمالیاتیقابل قبول
2+2/5=4/5قبولقابلهزينهدرصد

2.000.000× 30.000= 60.000.000.000ريالبهتسهيالتميزان

60.000.000.000× =139610.000.000.000ميزانتسهيالتازتاريخاولبهمنتاآخراسفند

10.000.000.000× % 4/5= 450.000.000قبولقابلهزينه
12
2



هزینه های قابل قبول بر اساس سایر قوانین
وتکمیلاحداث،به منظورحقوقییاحقیقیاشخاصتوسطکههزینه هاییوجوه-ششمبرنامه
پرداختجوانانوورزشوزارتبهکمکبه عنوانیاوهمگانیورزشتوسعهواماکنفضاها،تجهیز

.می گرددتلقیمالیاتیقبولقابلهزینه هایبه عنوانمذکوروزارتتأییدبامی شود

فضاهایتجهیزوتکمیلتوسعه،احداث،درغیردولتیحقوقیوحقیقیاشخاصکلیههزینه-ج
وزشآموزارتبهوابستهورزشیسالن هایکتابخانه ها،شبانه روزی،خوابگاه هایپرورشی،وآموزشی

ازمانستأییدبامی شودانجاماستانتوسعهوبرنامه ریزیشورایمصوبچهارچوبدرکهپرورشو
.می شودمحسوبمالیاتیقبولقابلهزینهبه عنوانکشورمدارستجهیزونوسازیتوسعه،

ایفضاهتجهیزوتکمیلوتوسعهاحداث،برایغیردولتیحقوقیوحقیقیاشخاصکهدوره ایدر
وعالیآموزشمراکزودانشگاه هادررفاهیخدماتوورزشیپژوهشی،آموزشی،کمکوآموزشی
.یردگقرارمحاسبهموردمالیاتیقبولقابلهزینه هایبه عنوانهزینه هاایننمایندهزینهپژوهشی



هزینه های قابل قبول بر اساس سایر قوانین
شورایمصوباترعایتبا(اطالعاتفناوریسازمان)اطالعاتفناوریوارتباطاتوزارت-69ماده•

نقانو اجرایدومسالپایانتاپرورشوآموزشوزارتهمکاریبااستمکلفمجازیفضایعالی
به(محتواونرم افزاری-سخت افزاری)الکترونیکدسترسیامکانمدارس،سازیهوشمندبرنامه
،آموزشیرایانه ایبازی هایتحصیلی،مشاورهوآزموناشکال،رفعآموزشی،کمکدرسی،کتب

برایرایگانبه صورترااجتماعیوفنیمهارت هایحرفه ای،مهارت هایآموزشسنجی،استعداد
.نمایدفراهمبزرگشهرهایحاشیهوروستاهاونفرهزاربیستزیرشهرهایدانش آموزانکلیه

.نمایداستفادهغیردولتیبخشمشارکتازمی تواندمادهاینهزینه هایتأمینبرایدولت
.می شودتلقیمالیاتیقبولقابلهزینه هایبه عنوانمذکورهزینه های

دایمیاحکامقانون•
شافاکتوتکمیلیاکتشافاتزمین شناسی،مطالعاتازمرحلههردرمعدنیاکتشافاتهزینه های

.ودمی شمحسوبقانونیمراجعازمجوزدارندگانمالیاتیقبولقابلهزینه هایجزءاستخراج،حین
وزیرانهیات97/7/17مورخ94141شمارهمصوبه•

قاوراسایرومشارکتاوراقاسالمی،خزانهاسنادازاعماسالمیبهاداراوراقتنزیلازناشیهزينه
دولتعهدهبرآنپرداختبازصددرصدتضمینوشدهمنتشردولتتوسطکهاسالمیمالی
هایفعالیتنظیرمالیاتیغیرمعافدرآمدهایبابتدولتازاشخاصطلبقبالدرواست

دریافتاشخاصبرایصرفام.م.ق147مادهاستنادبهاستشدهواگذارآنهابهمستقیماپیمانکاری
وپولشورایمصوبمشارکتیعقودانتظارموردسودحداقلمعادلحداکثرومذکوراوراقکننده
.شودمیمحسوبقبولقابلهزینهعنوانبهاعتبار



هزینه های قابل قبول بر اساس سایر قوانین
97/6/13مورخ96شمارهبخشنامهبخشنامه•
یهتخلیابارگیریبرایقرارداددرمشخصومعیندورهازبیشاضافیتوقفبابتکهوجوهی»

خسارتعنوانتحتوایجادهنقلیهوسایلواهنراهواگنکانتینر،هواپیما،کشتی،
وجوهاستبدیهی«.استمالیاتیقبولقابلهزینهگرددمیپرداختآنهامالکانبه(دموراژ)معطلی
.شدخواهدمحسوبکنندهدریافتدرآمدجزومذکور

آهناهر واگنکانتینر،هواپیما،کشتی،تخلیهیابارگیریبرای(دموراژ)معطلیخسارتخصوصدر-
باشد؟نمیصحیحگزینهکدامایجادهنقلیهوسایلو

.باشدمیکنندهاجارهمالیاتیقبولقابلهزینه(الف
.شدخواهدمحسوب(...وکانتینرهواپیما،کشتی،مالک)کنندهدریافتدرآمدجزء(ب
.شودنمیمحسوبقبولقابلهزینهم.م.ق148مادهدربینیپیشعدمدلیلبه(ج
بوالف(د

.باشدمیصحیحدگزینه



هزینه های قابل قبول بر اساس سایر قوانین
معلوالنحقوقازحمایتقانون•

وتوسعهوتجهیزواحداثجهتدرحقوقیوحقیقیاشخاصهزینه های(%100)صددرصد
واهیرفآموزی،آموزشی،کارآفرینی،مراقبتی،حرفه ونگهداریتوانبخشی،مراکزتمامیمناسب سازی

حسوبممالیاتیقبولقابلهزینهبه عنوانسازمانتأییدبامعلولیتدارایافرادموردنیازمسکن
.شودمی





هزینه های قابل قبول بر اساس سایر قوانین
باشد؟نمیصحیحگزینهکدامقابل قبولهایهزینهخصوصدر•

مالیاتپرداختازمستقیم،مالیات هایقانونبه موجبکهدرآمدهاییبهمربوطهزینه های(الف
هایهزینهبه عنوانشود،میمحاسبهمقطوعنرخبایابودهصفرنرخبامالیاتمشمولیامعاف

.شوندنمیشناختهمالیاتیقابل قبول
یوهشبهکهمستقیممالیات هایقانونموضوعمالیاتیقابل قبولپرداختیهایهزینهپذیرش(ب

طریقزاآنوجهتسویهیاپرداختبهمنوطباالبهریالمیلیونپنجاهمبلغازنشودانجامتهاتری
.بودخواهدبانکی(سیستم)سامانه

م.م.ق(84)مادهموضوعمعافیتدوازدهمدوسقفتاحداکثرمؤسسهبازنشستگانبهپرداختی(ج
.باشدمیمالیاتیقابل قبولهزینهبه عنوان

الیاتیمقابل قبولهزینهبه عنوانحقوقیاشخاص(گارانتی)فروشازپسخدماتبهمربوطذخیره(د
.باشدمی

نمی شود؟محسوبمالیاتیقابل قبولهزینهبه عنوانذیلمواردازکدام یک•
هادارايياقساطيخريدبابتخصوصي سازيسازمانبهپرداختيکارمزدوسود(الف
کارکنانمرخصيبازخريدبابتپرداختيوجوه(ب
باشندموظفشغلدارايدرصورتی کهحقوقياشخاصسرمايهصاحبانحقوقهزینه(ج
هیچکدام(د



ینکات مهم در خصوص هزینه های قابل قبول مالیات 

موجودیهاارزشکاهش(هزینه)زیان
گذاریهاسرمایهارزشکاهش(هزینه)زیان
شمارهبخشنامهموجببهکه93/7/14مورخ1215شمارهدادنامهبرابر

بخشنامه(3)و(2)بندهایاستشدهابالغ93/11/8مورخ125/93/200
زیانپذیرشعدمخصوصدر85/7/18مورخ28345/2401/232شماره

گذاریهاسرمایهارزشکاهش(هزینه)زیانوموجودیهاارزشکاهش(هزینه)
شمارهبخشنامه(3)و(2)بندهایبرابراستذکرشایان.استگردیدهابطال

(هزینه)زیانوموجودیهاارزشکاهش(هزینه)زیان28345/2401/232
بهآنپیش بینیعدمعلتبهصورتهردرگذاریهاسرمایهارزشکاهش
عنوانبهم.م.ق148و147موادشرحبهمالیاتیقبولقابلهزینه هایعنوان
.گردیدندنمیتلقیمالیاتیقبولقابلهزینه



ینکات مهم در خصوص هزینه های قابل قبول مالیات 
ها از لحاظ کدام روش در مورد ذخیره گرفتن برای هزینه139۶سال در •

های قابل قبول است؟مقررات، جزء هزینه
هاگذاریکاهش ارزش سرمایه(بکاهش ارزش موجودی ها         (الف

.     داردهای پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط هزینه(ج
مواردهمه (د
139۶ال هزینه سود و کارمزد تخصیصی بابت تسهیالت مالی دریافتی در س•

: از صندوق تعاون از محل وجوه اداره شده
.های قابل قبول استجزء هزینه(الف
.با توجه به این که از بانک دریافت نشده هزینه غیرقابل قبول است(ب
.چون سود و کارمزد تخصیصی است و پرداخت نشده غیرقابل قبول است(ج
بول با توجه به اینکه از محل وجوه اداره شده دریافت شده، هزینه غیرقابل ق(د

.است



ینکات مهم در خصوص هزینه های قابل قبول مالیات 

از139۶سالدرباشد،میپرسنلنفر170دارایکهشمسشرکت-30•
فراداوکارکنانبرایهنری-فرهنگیکاالهایسایروکتابخریدبابت
قانونطبق.استنمودههزینهریالمیلیون2.000آنهاتکفلتحت

 قبولقابلمالیاتیلحاظازفوقمبلغازمیزانچهمستقیم،مالیات های
ریال240.000.000ساالنهم.م.ق84مادهموضوعمعافیت)است؟
(.باشدمی
ریالمیلیون2.040(بریالمیلیون212/5(الف

ریالمیلیون2.000(دریالمیلیون26.520(ج



ینکات مهم در خصوص هزینه های قابل قبول مالیات 

ابهاعمومی شرکتمجمعمصوبمدیرههیأتپاداشپرداخت
سودمحلازتجارتقانون241و239موادمفادبهعنایت
زمرهدرنمی تواندمذکورپاداشلذاپذیرد،میانجامخالص

صورتهردراستبدیهی.گرددتلقیقبولقابلهزینه های
(موظفغیروموظفازاعم)مدیرههیأتحقیقیاعضاءپاداش

.اشدمی بحقوقمالیاتکسرمشمولمالیاتیمقرراترعایتبا



ینکات مهم در خصوص هزینه های قابل قبول مالیات 
راتمقر وفقکارکنانمرخصيبازخريدبابتتخصيصيياپرداختيوجوه•

ندباستنادبهپرداختصورتدرومی باشدحقوقمالياتمشمولموضوعه
.می گرددتلقيمالياتيقبولقابلهزينهبه عنوانم.م.ق148ماده(2)

ازکهحقوقيوحقيقياشخاصزيانم.م.ق148ماده(12)بنداستنادبه•
کيکتفبدونگردداحرازمقرراتبهتوجهباوآن هادفاتربهرسيدگيطريق

ياسالدرآمداز27/11/1380مورخاصالحيهازبعدياقبلسنواتبهآن
هالکاست قابلابرازيمالياتمشمولدرآمدميزانتاحداکثروبعدسال های

.بودخواهد
ودجهبدرکهصورتیدربرقنیرویتوزیعوانتقالهایشبکهتلفاتیزانم•

رسیدهآنهاعمومیمجامعتصویببهودرجمربوطهایشرکتساالنه
اکثردحمذکورتلفاتتحققبرمبنیمدارکواسنادارائهبهمشروطباشد،

تلقیمربوطسالمالیاتیقبولقابلهزینهعنوانبه،درصدیازدهمیزانبه
.گردد



ینکات مهم در خصوص هزینه های قابل قبول مالیات 
راقاو نگهداریبابتپرداختیکارمزد،سرمایهتأمینشرکتهایدرخصوص-1

مالیاتهایقانونبهالحاقیمکرر143ماده(2)و(1)هایتبصرهموضوع
جدیدمالینهادهایوابزارهاتوسعهقانون(7)مادهموجببهمستقیم

شودمیپرداختمذکوراوراقدارندگانبهاوراقسودبرمازادکه1388مصوب
مذکورکهاوراقصرفبهبازخریدیاوکسربهفروشهایهزینههمچنینو

ند،شو میمتحملبازارگردانیفعالیتراستایدرسرمایهتأمینهایشرکت
.شودمیپذیرفتهمزبورهایشرکتقبولقابلهایهزینهجزء

اوراقانتشاربابتبانیکهمالیهزینه،بهاداراوراقبانیدرخصوص-2
کارمزدهمچنینوپردازدمیبهاداراوراقبازارقانون(1)ماده24بندموضوع

یرهپذتعهدبابتازسرمایهتأمینهایشرکتبهپرداختییاتخصیصی
اداربهاوراقبانیقبولقابلهزینهجزءدورههردراوراقبازارگردانیونویسی

.شودمیپذیرفته
مالیاتیقبولقابلهزینهعنوانبه1394سالابتدایازفوقهایهزینه•

.شدخواهدپذیرفته



ینکات مهم در خصوص هزینه های قابل قبول مالیات 
عهدت یاتکالیفانجامعدممربوطمقرراتوقوانینطبقکهصورتیدر
به)جرایماینشود،شناختهایجریمهمشمولاشخاصسویاز

درآننیبیپیشعدمبهتوجهبا(هابانکبهپرداختیجرائماستثنای
دربولققابلهزینهعنوانبهذیربطمقرراتومستقیممالیاتهایقانون

.بودنخواهدپذیرشقابلمالیاتمشمولدرآمدتشخیص
ازتیدریافتسهیالتبابتتخصیصییاپرداختیوکارمزدسودهزینه
ازازمجبانکیغیراعتباریموسساتوهمچنینتعاونصندوقبانکها،

دریافتبرایمالیاتیقبولقابلهایهزینهجزءشدهادارهوجوهمحل
.شدخواهدپذیرفتهمزبور،تسهیالتکنندگان



ینکات مهم در خصوص هزینه های قابل قبول مالیات 
اطیاقسخریدبابتسازیخصوصیسازمانبهپرداختیکارمزدوسود•

قانونچهارموچهلاصلکلیسیاستهایقانوناجرایدرداراییها
ولقبقابلهزینهعنوانبهمرتبط،مقرراتوقوانینسایرواساسی
لقابحکمایناستبدیهی.گرددمیتلقیمذکورخریدارانمالیاتی
هالشرکسهموسهامخریدبابتپرداختیکارمزدوسودبهتسری

.بودنخواهد
مالیاتهایقانون148و147موادشرایطحایزهایهزینهاستهالک•

بیعوB.O.Tواگذاریوبرداریساخت،بهرهقراردادهایدرکهمستقیم
هایهزینهعنوانبهطرحایرانیمجریانسویازBuybackمتقابل

یاوسالهردرآمدنسبتبهگرددمیثبتایسرمایهدارایییاپروژه
ولقبقابلهایهزینهعنوانبهبرداری،بهرهدورهسنواتنسبتبه

.بودخواهدپذیرشموردمالیاتی



ینکات مهم در خصوص هزینه های قابل قبول مالیات 
کهصورتیدرمذکورقانون31ماده(ب)بنددرمذکورحکماجرايدر•

بارامزبورقانون29مادهموضوعمشموالنکهکارگاه هاییکارفرمايان
سانياننیرویتأمینراستايدرايثارگراناموروشهيدبنيادهماهنگي

حقوق(%150)درصدپنجاهوصدیکمعادلصرفاً نمايند،جذب
بولققابلهزينه هايبه عنوانجديد االستخدامايثارگرانبهپرداختي
جاهپناست،بديهيومی باشندبرخوردارسالپنجمدتبهمالياتي

يحسابدارثبتهرگونهفاقدمذکورحقوقهزينهبرمازاد(%50)درصد
ولمشمدرآمدمحاسبهدرآنتأثيرجهتصرفاً وبودهمؤدیدفاتردر

قابلابرازيزيانياسودازکسربااظهارنامهفرمدرمندرجماليات
.می باشداعمال



ینکات مهم در خصوص هزینه های قابل قبول مالیات 
کشاورزانبهشکروقندکارخانه هایتوسطشدهانجامپرداخت های•

کمکو(غیرنقدیونقدیازاعم)قندچغندرتحویلجایزهعنوانتحت
بولققابلهزینه هایاحتسابدرمدارکواسنادبهمستندحملکرایه

".می باشدپذیرفتهمالیاتی



ینکات مهم در خصوص هزینه های قابل قبول مالیات 
فرهنگي، ورزشي و رفاهي کارگران پرداختي به وزارت کار وهزينه هاي •

رفته امور اجتماعي حداکثر تا چه میزانی به عنوان هزینه قابل قبول پذی
شود؟می
معادل ده هزار لاير به ازاي هر کارگر (الف
م .م.ق84تا ميزان حداکثر پنج درصد معافيت مالياتي موضوع ماده (ب

به ازاي هر نفر 
م .م.ق84تا ميزان حداکثر سه درصد معافيت مالياتي موضوع ماده (ج

به ازاي هر نفر 
معادل صدهزار لاير به ازاي هر کارگر (د



ینکات مهم در خصوص هزینه های قابل قبول مالیات 

بهمربوطهزینه هایم،.م.ق147ماده(2)تبصرهمطابق
تپرداخازمستقیم،مالیاتهایقانونموجببهکهدرآمدهایی
خنربایابودهصفرنرخبامالیاتمشمولیامعافمالیات
قبولقابلهایهزینهعنوانبهمی شود،محاسبهمقطوع
.شوندنمیشناختهمالیاتی



تسعیر ارز

.مشمول مالیات خواهد بودسود

ی به استثنای سود تفاوت نرخ ارز ناش
ر صرفنظاز تسعیر ارز حاصل از صادرات 
از منشاء تحصیل آن

ل به شرط رعايت مقررات قابل قبو زیان
.  خواهد بود

ز زیان تسعیر ار به استثنای 
حاصل از صادرات

تسعیر ارز



شدهاعالمنرخ هایياارزنوعبهتوجهباارزتسعيرسودچنانچه•
و(2)ندباستنادبهباشدشدهثبتواقعازکمترمربوطمراجعتوسط
مالياتمشمولدرآمدبهنمودناضافهقابلم.م.ق97ماده(2)تبصره

.نداردمذکورماده(3)بندموضوعهيأتبهارسالبهلزوميوبوده
يأتهبهارجاعقابلمواردازنيزارزتسعيرزيانشناساييعدمضمناً 

.نمی باشدمذکور

تسعیر ارز



استهالک
:استشدهبیاناینگونهم.م.ق149مادهدراستهالکحکم
یازمانگذشتیابكارگیریاثربرکهاستهالک پذیرهایداراییازقسمتآن
ومی یابدتقلیلآنارزشقیمت هاتغییربهتوجهبدونوعواملسایر

جزءآنهااستهالکهزینهوبودهاستهالکقابلتأسیس،هزینه هایهمچنین
 هایاستهالکبهمربوطمقررات.می شودتلقیمالیاتیقبولقابلهایهزینه

باآناجرایچگونگیواستهالک هاجداولشاملاستهالک پذیردارایی های
تهیهکشورمالیاتیامورسازمانتوسطحسابداریاستانداردهایرعایت
بهممستقیمالیاتهایقانونتصویبتاریخازماهششمدتظرفومی شود
.می رسدداراییاقتصادی ووزیر امورتصویب



ی هادارایاستهالکهزینهبهمرتبطاجراییضوابطومقررات
.می باشدبرداريبهرهازبعدماهابتدايازدارایی هااستهالكمحاسبهمبدأ•
آنمنصفانهارزشمی شوند،تحصیلمعاوضهطریقازکهدارایی هاییمورددر•

ارزشچنانچه.می باشداستهالكمحاسبهمأخذآنمشابهدارائی هاییاودارایی
ارزشدنباشمحاسبهیاگیرياندازهقابلشدهواگذاریاتحصیلداراییمنصفانه
بهمحاسمأخذپرداختییادریافتیسركاحتسابباشدهواگذارداراییدفتري

.می گیردقراراستهالك
ازیشبداراییموقتماندنبالاستفادهیاوغیرفعالموارددرمی توانندمؤسسات•

مدتدرمزبورداراییاستهالكهزینهمالی،دورهیکدرمتوالیماهشش
چنانچهصورتایندر.نمایندمحاسبهدرصدسیمیزانبهراماندنبالاستفاده
ردمو داراییکهزمانیمدتدرصدهفتادباشد،مدتبرحسباستهالكمحاسبه
داراییكاستهالبرايشدهتعیینمدتماندهباقیبهاست،نگرفتهقراراستفاده

تأسیساتوساختمان هامورددرحکماین.شدخواهداضافهجدولایندر
.نمی باشدجاريمعینمفیدعمربانامشهوددارایی هایوساختمانی



استهالکهزینهبهمرتبطاجراییضوابطومقررات
دارایی ها

ريدفتارزشبههزینهانجامزماندرداراییاساسیتعمیربهمربوطمخارج•
دخواهاستهالكقابلدارایی،مفیدعمرباقیماندهطولدرواضافهدارایی

مرعپایانازپسکهثابتدارایی هایاساسیتعمیربهمربوطمخارج.بود
.استاستهالكقابلمخارج،انجامسالدرمی شود،انجامداراییمفید

همقایسدرمشهودثابتدارایییکاجزايازبرخیشدهتمامبهايچنانچه•
ازمتفاوتآنمفیدعمرواهمیتبادارایی،آنشدهتمامبهايکلبا

شدهتمامبهايدرصدبیستحداقلجزءآنبهايوبودهنظرمورددارایی
تارحداکثیاومفیدعمرنصفتاحداقلمبنايبرمذکورجزءباشد،دارایی

صورتایندر.بودخواهداستهالكقابلمزبورداراییاستهالكنرخبرابردو
تثبجداگانهبه صورتبایدآناهمیتبااجزايوداراییشدهتمامبهاي
.گردد



استهالکهزینهبهمرتبطاجراییضوابطومقررات
دارایی ها

قابلدرصدصدمیزانبهتأسیسسالدرتأسیس،هزینه های•
.استاستهالك

طبقکههزینه هاییبه استثناء)برداريبهرهازقبلهزینه های•
ایدارایی هشدهتمامبهايدراحتسابقابلحسابدارياستانداردهای
السدر(می باشدمجموعهاینپیوستجدولدرمندرجپذیراستهالك
.می گرددمنظوردورههزینهبه حسابهزینهانجام

رد،کارکیاتولیدتعدادونزولیماندهمستقیم،خطروش هایصرفاً •
.می باشنداستهالكمحاسبهبرايشدهپذیرفتهروش های



استهالکهزینهبهمرتبطاجراییضوابطومقررات
دارایی ها

5زاکمتربهداراییدفتريارزشماندهکههنگامی:نزولیماندهروش•
عدبسالدردفتريارزشماندهکلبرسد،داراییشدهتمامبهايدرصد
.استاستهالكقابلیکجا



استهالکهزینهبهمرتبطاجراییضوابطومقررات
دارایی ها

ومدتکهپذیراستهالكدارایی هایازدستهآندرخصوص-10ماده•
افتهیتغییرقبلاستهالکاتجدولبهنسبتآناناستهالكنرخیا

:شدخواهدعملذیلشرحبهباشد،
:مستقیمروشدر•

مفیدعمر)مفیدعمرباقیماندهمدتظرفداراییدفتريارزشمانده
مستهلک،(داراییشدهمستهلکمدتمنهايجدیدجدولطبقدارایی
ازکمتریامعادلمفیدعمرماندهباقیکهصورتیدروشدخواهد
لقابجدول،ایناجراياولسالدردفتريارزشماندهکلباشد،یکسال
.بودخواهداستهالك



استهالکهزینهبهمرتبطاجراییضوابطومقررات
دارایی ها

تموقماندنبالاستفادهیاوغیرفعالموارددرمی توانندمؤسسات•
استهالكهزینهمالی،دورهیکدرمتوالیماهششازبیشدارایی
محاسبهدرصدسیمیزانبهراماندنبالاستفادهمدتدرمزبوردارایی
د،باشمدتبرحسباستهالكمحاسبهچنانچهصورتایندر.نمایند
بهت،اسنگرفتهقراراستفادهموردداراییکهزمانیمدتدرصدهفتاد

جدولایندرداراییاستهالكبرايشدهتعیینمدتماندهباقی
تأسیساتوساختمان هامورددرتبصرهاینحکم.شدخواهداضافه

.دنمی باشجاريمعینمفیدعمربانامشهوددارایی هایوساختمانی



تجدید ارزیابیازناشیبهایافزایشم،.م.ق149ماده1تبصرهطابقم
مشمولحسابداریاستانداردهایرعایتباحقوقی،اشخاصهایدارایی
افزایشازناشیاستهالکهزینهونیستدرآمدبرمالیاتپرداخت

.ی شودنمتلقیمالیاتیقبولقابلهزینهعنوانبهنیزتجدید ارزیابی
تمابه التفاوشده،تجدید ارزیابیدارایی هایمعاوضهیافروشزماندر

محاسبۀدرتجدید ارزیابیاعمالبدوندفتریارزشوفروشقیمت
.می شودمنظورمالیاتمشمولدرآمد

تجدید ارزیابی



تجدید ارزیابی
یدتجدقابلحسابداریاستانداردهایمطابقکهاستدارایی هاییدارایی،ازمنظور
نامشهود،ومشهودثابتدارایی هایقبیلازمواردیشاملواستارزیابی

اراییدیکدفتریمبلغکاهش.استمولدزیستیداراییوبلندمدتسرمایه گذاری
خواهدنپذیرفتهمالیاتیقبولقابلهزینهعنوانبهآنارزیابیتجدیدنتیجهدر
.شد
 ایطبقهاقالمتمامارزیابیتجدیدشود،ارزیابیتجدیددارایی هاازقلمیکهرگاه
.استالزامیدارد،تعلقآنبهمذکورداراییکه

ارزیابیتجدیدچرخشیطوربهمی توانشرطیبهرادارایی هاازطبقهیک-1تبصره
نپایاتاحداکثر)کوتاهدورهیکطیدارایی هاازطبقهآنارزیابیتجدیدکهکرد
.شودروزبهوکامل(بعدمالیدوره
تحتاً مستقیمآن،ارزیابیتجدیدنتیجهدردارایییکدفتریمبلغافزایش-4ماده
انصاحبحقوقازبخشیعنوانبهترازنامهدروثبتارزیابیتجدیدمازادعنوان
.می شودطبقه بندیسرمایه



دتجدیقابلحسابداریاستانداردهایمطابقکهاستدارایی هاییدارایی،ازمنظور•
نامشهود،ومشهودثابتدارایی هایقبیلازمواردیشاملواستارزیابی

.استمولدزیستیداراییوبلندمدتسرمایه گذاری
قبوللقابهزینهبه عنوانآنارزیابیتجدیدنتیجهدردارایییکدفتریمبلغکاهش•

.شدنخواهدپذیرفتهمالیاتی
کهطبقه ایاقالمتمامارزیابیتجدیدشود،ارزیابیتجدیددارایی هاازقلمیکهرگاه•

.استالزامیدارد،تعلقآنبهمذکوردارایی
عنوانتحتمستقیماً آن،ارزیابیتجدیدنتیجهدردارایییکدفتریمبلغافزایش•

هسرمایصاحبانحقوقازبخشیبه عنوانترازنامهدروثبتارزیابیتجدیدمازاد
.می شودطبقه بندی

نایبه استثسرمایه،صاحبانحقوقسرفصلدرشدهمنعکسارزیابیتجدیدمازاد•
زماندراست،شدهمشخصقانونبه موجبآنحسابداریعملنحوهکهمواردی
ایدبتجاری،واحدتوسطآنازاستفادهبه موازاتیامربوطداراییواگذارییابرکناری

.شودمنظورانباشته(زیان)سودبه حسابمستقیماً 
ستریدادگرسمیکارشناسیتوسطموردحسبآیین نامهاینموضوعارزیابیتجدید•

شدهرفیمعقضاییهقوهکارشناسییادادگستریرسمیکارشناسانکانونمعرفیبا
.دمی گیر صورتقضاییهقوهکارشناسانووکالحقوقی،مشاورانامورمرکزتوسط



ودولتیشرکت هایمورددرآیین نامهاینموضوعدارایی هایارزیابیتجدید•
اهپنجازبیشکهشرکت هاییوغیردولتیعمومیمؤسساتبهوابستهشرکت های

ودولتایمذکوراشخاصبهمتعلقمنفرداً یامشترکاً آنانسهم الشرکهیاسهامدرصد
ردمو یامنتخبکارشناسانیاکارشناسنظرطبقباشدغیر دولتیعمومینهادهای

.می گیردصورتسهامصاحبانعمومیمجمعتأیید
باشد،داشتهوجودشرکت هاشرکهشده،ارزیابیتجدیددارایی  هایبیندرچنانچه•

موضوع دارایی هایمقررامشمولصرفاً معاوضهیاوفروشهنگامدرمذکوردارایی های
دمتقحقیاسهم الشرکهیاسهامومستقیممالیات هایقانونسومباباولفصل

قانونمکرر143مادهو143ماده(1)تبصرههمچنینومذکورفصلتسهم الوسهام
.بودخواهدموردحسبآنتبصره هایومستقیممالیات های

لانتقامذکور،مازادمحلاززیانپوششارزیابی،تجدیدمازادمحلازسرمایهافزایش•
صاحبانبینشکلهربهآنتوزیعیااندوختهیازیانوسودبه حسابمازاداین

آندردرآمدتحققهمچنینوحسابداریاستانداردهایرعایتعدمبه منزلهسرمایه
.بودخواهددرآمدبرمالیاتمشمولوبودهسال

مالیات هایقانوناصالحیه(149)مادهموضوعشرکت ها،ارزیابیتجدیدمازادانتقال-ز•
الیاتممشمولواستبالمانعذیلشروطرعایتباسرمایهافزایشبه حسابمستقیم

سالعملکردمالیصورت هایبراساسبایدمذکورشرکت های-1.می شودصفرنرخبر
اینبامی بایستمذکورشرکت های-2.باشندشدهتجارتقانون141مادهمشمول1396

.شوندخارجتجارتقانون141مادهشمولازارزیابیتجدید



تجدید ارزیابی
یهسرماافزایشمبلغازبیشهاداراییارزیابیتجدیدمازادمبلغکهصورتیدر•

ازقسمتیاصالحقانونیالیحه141مادهمقرراتازخروججهتشرکتنیازمورد
هسرمایحساببههاداراییارزیابیتجدیدمازادکلچنانچهباشد،تجارتقانون
رصفنرخبهمالیاتمشمولموضوعهمقرراترعایتبامذکورمازادگردد،منتقل

درهمچنین.بودخواهدالذکرفوققانونواحدهماده10تبصره(ز)بندموضوع
رکتشومنتقلسرمایهافزایشحساببهارزیابیتجدیدمازادازبخشیکهمواردی

منظورارزیابیتجدیدمازادحسابدرمابقیوخارجمزبورالیحه141مادهشمولاز
مشمولسرمایهافزایشحساببهشدهمنظورمازادمبلغصورتایندرشود

مشمولمابقیوکشورکل1397سالبودجهقانون(10)تبصره(ز)بندمقررات
.باشدمیمستقیمهایمالیاتقانون149ماده(1)تبصرهمقررات

حداکثرزنیوشرکتقانونیدفاتردرهاداراییارزیابیتجدیدمازادثبتوشناسایی•
هبهاداراییارزیابیتجدیدمازادانتقالجهتقانونیتشریفاتانجامبرایزمان

دنشمنتفعجهتهاشرکتثبتادارهنزدسرمایهافزایشثبتوسرمایهحساب
موضوعصفرنرخبامالیاتشمولازاالشارهفوقالیحه141مادمشمولهایشرکت

بهمنتهیمالیدورهپایانتاحداکثرموصوفقانونواحدهماده10تبصره(ز)بند
.بودخواهد97/12/29



تجدید ارزیابی
که اشخاص حقوقی باید در مورد دارایی هایی که تجدید ارزیابی شده اند عالوه بر مواردی•

لی طبق استانداردهای حسابداری افشای آن الزامی می باشد موارد زیر را در صورت های ما
و اظهارنامه مالیاتی سال مالی تجدید ارزیابی و سال های بعد حسب مورد منعکس 

:  نمایند
هزینه استهالک دوره به تفکیک بهای تمام شده و تجدید ارزیابی هر یک از -الف

دارایی ها
اطالعات مربوط به فروش، معاوضه یا برکناری هر یک از دارایی های تجدید ارزیابی -ب

.  شده



تجدید ارزیابی
ششمبرنامه

صورتآندروتوسعه ایسازمان هایطرح هایدرخصوصیبخشمشارکتجذب•
ردآنهابهمتعلقداراییارزشقیمتتفاوتوتوسعه ایسازمان هایآوردهسهم

بااتمالیمشمولارزیابی،تجدیدازناشیآنها،دفتریارزشبهنسبتمشارکت
.می شودصفرنرخ



تجدید ارزیابی
باشد؟میصحیحگزینهکدامهاداراییارزیابیتجدیدخصوصدر•

رعایتباحقیقی،اشخاصهایداراییارزیابیتجدیدازناشیبهایافزایش(الف
.نیستدرآمدبرمالیاتپرداختمشمولحسابداریاستانداردهای

حقیقیاشخاصهایداراییارزیابیتجدیدافزایشازناشیاستهالکهزینه(ب
.شودنمیتلقیمالیاتیقابل قبولهزینهبه عنوان

قیمتالتفاوتمابهارزیابی شده،تجدیدیهادارايیمعاوضهیافروشزماندر(ج
اتمالیمشمولدرآمدمحاسبۀدرارزیابیتجدیداعمالبدوندفتریارزشوفروش
.شودمیمنظور

هیچکدام(د



تجدید ارزیابی
هبنسبتکهشرکت هاییدارایی هایارزیابیتجدیدازناشیاستهالکهزینه•

بولقابل قهزینهبه عنوانآنپذیرشنظرازنموده انداقدامداراییارزیابیتجدید
دارد؟حکمیچهمالیاتی

کورمذهزینهباشد،اعمال شدهمقرراترعایتبامالیاتیمعافیتدرصورتی که(الف
.شدخواهدپذیرفتهقابل قبولهزینهبه عنوان

.شدنخواهدپذیرفتهقابل قبولهزینهبه عنوانمذکورهایهزینه(ب
.شدخواهدپذیرفتهقابل قبولهزینهبه عنوانمذکورهایهزینه(ج
.شدخواهدپذیرفتهقابل قبولهزینهبه عنوانداراییخروجسالتا(د



تجدید ارزیابی
باشد؟میمالیاتیقابل قبولهزینه هایجزءزیر،مواردازکدام یک•

هاداراییارزیابیتجدیدازناشیاستهالکهزینه(الف
بلندمدتیهاپیمانبرآوردیزیان(ب
لدلیبهقبلسنواتدراستهالکمحاسبهاشتباهاصالحازناشیهایهزینه(ج

مقرراستهالکیهانرخازانحراف
هیچکدام(د



روش های تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی 
الرأسعلیطریقاز
بهمالیاتمشمولدرآمدم.م.ق97مادهاجرایدرلیذمواردازیکهربروزصورتدر

:می گرددتعیینالرأسعلیروش
انزیوسودحسابوترازنامهمالیسالپایانازپسماهچهارتاكهصورتیدر-1
.باشدنشدهتسلیمذیربطمالیاتیامورهادار به
واتردفارائهازمربوطمالیاتیامورهادار كتبیدرخواستبهمؤدیكهصورتیدر-2
ازقسمتیارائهازمؤدیهرگاه.نمایدخودداریخودكارمحلدرحسابمداركیا

جزءآناحتسابازباشدهزینهبهمربوطچنانچهنمایدخودداریحسابمدارك
ددرآمباشددرآمدبهمربوطكهصورتیدرومی شودخودداریقبولقابلهزینه های
.شدخواهدتعیینالرأسعلیطریقازقسمتاینمالیاتمشمول

اتمالیمشمول درآمدمحاسبهبرایابرازیمدارکواسنادودفاترکهصورتیدرـ3
رعایتعدمعلتبهیاوشود تشخیصرسیدگیقابلغیرمالیاتیامورهادار نظربه

سهأتهیمتعاقباً ونشودواقعقبولمورددفاتر تحریرآیین نامهوقانونیموازین
منتخبحسابرسنفرسهازمتشكلهیأت)م.م.ق97ماده3بندموضوعنفره
بلغیرقایامردودمورددررامالیاتیامورهادار نظر(مالیاتیامورسازمانكلسییر 

.نمایدقبولدفاتربودنرسیدگی



نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس

تیایمالبیضرادراتییمالقرائنحاصلضربازمالیاتمشمولدرآمدالرأسعلیروشدر
.آیدمیبدست
مالیاتمشمولدرآمد=مالیاتیقرائنیاقرینه×مالیاتیضرایبیاضریب
غلشموقعیتبهتوجهبامشاغلازرشتههردركهعواملیازاستعبارتمالیاتیقرائن
:ازندعبارتآنفهرستومی رودكاربهالرأسعلیبطورمالیاتمشمولدرآمدتشخیصبرای
واگذاریحقارزشكارخانجات،درتولیدمیزانناویژه،درآمدساالنهفروشساالنه،خرید
مصرفو عوارضوصولحق الزحمهو التحریرحقبابتکهوجوهیکلجمعكسب،محل
هبعواملسایروآنهامصرفیتمبرمیزانیامی شودرسمیاسناددفترخانهعایدتمبر

.ضرایبتعیینكمیسیونتشخیص
درمالیاتیقرینهدرآنهاحاصلضربكهمشخصه ایارقامازاستعبارتمالیاتیضرایب
طتوسمالیاتیضرایب.می گرددتلقیمالیاتمشمولدرآمدعلی الرأستشخیصموارد

(وقیحقوحقیقیاشخاصازاعم)مشاغلصاحبانبرایمالیاتیضرایبتعیینکمیسیون
تعییناقتصادیاحوالواوضاعومعامالتجریانبهتوجهباوفعالیتنوعحسببر

.می گردد



ادغام
قف تأسيس شرکت جديد يا افزايش سرمايه شرکت موجود تا س-الف•

مجموع سرمايه هاي ثبت شده شرکت های ادغام يا ترکيب شده از 
.  م معاف است.م.ق48پرداخت نیم در هزار حق تمبر موضوع ماده 

يد انتقال دارایی های شرکت های ادغام يا ترکيب شده به شرکت جد-ب•
يا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتري مشمول ماليات مقرر در 

. قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود
ت هاي ادغام يا ترکيب شده در شرکت جديد يا شرکعمليات شرکت-ج•

ون موجود مشمول ماليات دوره انحالل موضوع بخش ماليات بر درآمد قان
.بودمالیات های مستقيم نخواهد 





ادغام
م، هرگاه در نتيجه ادغام يا .م.ق111ماده ( هر)مطابق مقررات بند-6ماده •

ترکيب موضوع اين آیين نامه درآمدي به هريک از سهامداران در 
ررات شرکت هاي ادغام يا ترکيب شده تعلق مي گيرد، حسب قوانين و مق

.  مربوط مشمول ماليات خواهند بود
هزينه هاي مربوط به ادغام يا ترکيب شرکت ها حسب مورد -7ماده •

مي گرددهزينه قابل قبول آنها محسوب
ودارايي هاثبتتاريخآیين نامه،ايننظرازترکيبياادغامتاريخ•

شرکتقانونيدفاتردرترکيب شوندهياادغامشرکت هايبدهي هاي
وشرکت هاثبتادارهدرجديدشرکتثبتتاريخياوموجود

مي باشدغيرتجاريمؤسسات



منحلهحقوقياشخاصدورهآخرينمالياتيرسيدگي
محاسبهمأخذمصوبمستقيممالیاتهایقانون115مادهبه صراحتبنا•

ارزشمیشوندمنحلکهحقوقياشخاصعملياتدورهآخرينماليات
وشدهپرداختسرمایهوبدهي هاکسرازپسحقوقيشخصدارايي

ت،اسگرديدهپرداختقبالً آنمالياتکهسودهاييماندهواندوخته ها
.بودخواهد



منحلهحقوقياشخاصدورهآخرينمالياتيرسيدگي
سودمحلازشدهايجادسودهايماندهواندوخته هاکهآنجاییاز•

کهسودهاييواندوخته هاحکمدرمالياتازمعافمنابعازحاصل
بنابرايننمی گردد،تلقياست،گرديدهپرداختقبالً آنماليات

اشخاصدارایي هايارزشازکسرقابلمزبورسودهايواندوخته ها
دوره)آنهاعملياتيدورهآخرينمالياتبهرسيدگيدرمنحلهحقوقي
.بودنخواهد(انحالل

دیوانهیأت عمومی139۶/5/10مورخ433شمارهدادنامهبه موجب)•
ابطال138۶/2/30مورخ211/33۶8/1۶7۶2شمارهبخشنامهاداریعدالت
(.گردید



فروشقبالً آنچهبهنسبتحقوقيشخصداراييارزشم،.م.ق115ماده(1)تبصرهمطابق*•
. شودميتعيينانحاللروزبهاياساسبربقيهبهنسبتوفروشبهاياساسبررفته

منحلکهحقوقيشخصدارایی هایبيندرچنانچهم،.م.ق115ماده(2)تبصرهمطابق*•
ياسهم الشرکهیاسهاموامالکدرآمدبرمالياتموضوعدارایی هایياداراييمي شود،
هنگامدرموردحسبدارايي هايادارايياينوباشدداشتهوجودشرکت هاسهامحق تقدم

قانونمکرر143مادهو143ماده(1)تبصرهو59مادهمقرراتمشمولقطعيانتقالونقل
اصاشخعملياتدورهآخرينمالياتمحاسبهمأخذتعييندرباشند،مستقیممالیات های

حقوقيشخصدارایی هایاقالمجزءمذکوردارایی هایياداراييدفتريارزشمنحلهحقوقي
کسربدهي هاوسرمايهجمعازدفتريارزشهمانمعادلونمي گرددمنظورشدهمنحل

59مادهمقرراتاساسبرموردحسبمزبوردارایی هایياداراييبهمتعلقماليات.مي گردد
رقرامطالبهموردوتعيينمستقیممالیات هایقانونمکرر143مادهو143ماده(1)تبصرهو

.مي گيرد
برکهشدهمنحلحقوقیاشخاصاموالازقسمتآنم،.م.ق115ماده(3)تبصرهمطابق*•

(1)تبصرهو59مادهموضوعمقطوعمالیاتمشمولانحاللتاریخدرفوقمقرراتاساس
ازبعدانتقالونقلاولیندرباشندمستقیممالیات هایقانونمکرر143مادهو143ماده

.بودنخواهندمالیاتمشمولانحاللتاریخ



اشخاصعملياتدورهآخرينمالياتم،.م.ق116مادهتبصرهمطابق
نرخبهم.م.ق115ماده(2)تبصرهرعايتبامي شوندمنحلکهحقوقي
محاسبه(%25)درصدپنجوبيستیعنیم.م.ق105مادهدرمذکور

سهم الشركهیاسهاممحل،حق واگذاريامالك،درخصوصليكن.مي گردد
:مي باشدذيلشرحبهوبودهمتفاوتنرخ هاسهامحق تقدميا

مالياتانحالل=ارزشروزحقواگذاریمحل×2%

مالياتانحالل=ارزشمعامالتیساختمانوزمين×5%

مالياتانحالل=ارزشاسمیسرمايهگذاریدرشرکتهایغيربورسی×4%

مالياتانحالل=ارزشروزسرمايهگذاریدرشرکتهایبورسی×5/0%



ازحقوقيشخصمديرانآخرينتخلفجريمهم،.م.ق195مادهمطابق*•
يامقررمهلتظرفم.م.ق114مادهموضوعاظهارنامهتسليمعدملحاظ

كيودرصددوازاستعبارتترتيببهواقعخالفاظهارنامهتسليم
.انحاللتاريخدرحقوقيشخصشدهپرداختسرمايهدرصد

مورددرتصفيهمديرانيامديرتخلفجریمهم،.م.ق196مادهمطابق*•
شخصمالياتيامورتصفیهازقبلحقوقيشخصداراييتقسيم
معادلم .م.ق118مادهموضوعمقررتأمينسپردنازقبلياحقوقي
مديرانيامديرازکهبودخواهدمتعلقماليات(%20)درصدبيست
.مي گردد وصولتصفيه



اظهارنامه های انحالل

114اظهارنامهموضوعماده

یممسوولیتتسل

آخرینمدیریا
مدیرانشخص

حقوقی

مهلتتسلیم

قبلازتاریخ
تشکیلمجمع

عمومی

شامل

صورتداراییو
بدهیشخص

حقوقی

116اظهارنامهموضوعماده

یممسوولیتتسل

مدیرتصفیه

مهلتتسلیم

ظرفششماهاز
تاریخانحالل

شامل

براساس
115ماده



:حقوقیاشخاصعملیاتدورهآخرینبهمربوطمالیاتیاظهارنامه
ارهاددرحقوقیشخصانحاللثبتتاریخازماهششظرفحداکثرباید(الف
.شودتسلیممالیاتیامورادارهبهشرکت هاثبت

ادارهبهرسمیروزنامهدرانحاللآگهیدرجتاریخازچهارماهظرفباید(ب
.شودتسلیممالیاتیامور

بتثادارهدرحقوقیشخصانحاللثبتتاریخازچهارماهظرفحداکثرباید(ج
.شودمالیاتیامورادارهبهتسلیمهاشرکت

درحقوقیشخصانحاللآگهیدرجتاریخازماهششظرفحداکثرباید(د
.شودتسلیممالیاتیامورادارهبهرسمیروزنامه
حقوقیاشخاصعملیاتدورهآخرینمالیاتمحاسبهمأخذتعیینبرای

کسرترازنامهطرفدوارقامجمعازارزشیچهباسهاموساختمانمنحله،
شوند؟می
ومعامالتیارزشبراساس(بمورددوهربرایدفتریارزشبراساس(الف

اسمیارزش
روزارزشبراساس(دانحاللروزارزشومعامالتیارزشبراساس(ج

مورددوهربرایانحالل



:حقوقیاشخاصعملیاتدورهآخرینبهمربوطمالیاتیاظهارنامه
ارهاددرحقوقیشخصانحاللثبتتاریخازماهششظرفحداکثرباید(الف
.شودتسلیممالیاتیامورادارهبهشرکت هاثبت

ادارهبهرسمیروزنامهدرانحاللآگهیدرجتاریخازچهارماهظرفباید(ب
.شودتسلیممالیاتیامور

بتثادارهدرحقوقیشخصانحاللثبتتاریخازچهارماهظرفحداکثرباید(ج
.شودمالیاتیامورادارهبهتسلیمهاشرکت

درحقوقیشخصانحاللآگهیدرجتاریخازماهششظرفحداکثرباید(د
.شودتسلیممالیاتیامورادارهبهرسمیروزنامه
حقوقیاشخاصعملیاتدورهآخرینمالیاتمحاسبهمأخذتعیینبرای

کسرترازنامهطرفدوارقامجمعازارزشیچهباسهاموساختمانمنحله،
شوند؟می
ومعامالتیارزشبراساس(بمورددوهربرایدفتریارزشبراساس(الف

اسمیارزش
روزارزشبراساس(دانحاللروزارزشومعامالتیارزشبراساس(ج

مورددوهربرایانحالل



سپردنایمالیاتیامورتصفیهازقبلالفمنحلهشرکتتصفیهمدیر•
دهیادشاشخاص.استنمودهشرکتداراییتقسیمبهاقدامتأمین
د؟شخواهدجریمهدرصدچندقانوندرمقررتکلیفرعایتعدمبابت

درصددو(ددرصدچهل(جدرصدده(بدرصدبیست(الف•
دوادغامازریالمیلیارد300سرمایهبا(ج)شرکت،1396سالدر•

میلیارد200ومیلیارد100یهاسرمایهباترتیببه(ب)و(الف)شرکت
ریالمیلیون چند (ج) شرکت سرمایهتمبرحق.استایجاد شدهریال
است؟

600(دصفر(ج150(ب300(الف•



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

نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است
محلواگذاریحقوامالکانتقالونقلازحاصلدرآمدهای-الف
سهامتقدمحقوالشرکهسهموسهامانتقالونقلازحاصلدرآمد-ب

سهمو سهامتقدمحقوالشرکهسهموسهامانتقالونقلهرازم.م.ق143ماده(1)تبصرهمطابق
وصولآنهااسمیارزش(%4)درصدچهار میزانبهمقطوعیمالیاتشرکتهاسایردرشرکاالشرکه

.دشنخواهدمطالبهفوقانتقالونقلدرآمدبرمالیاتعنوانبهدیگریوجهبابتاین از.می شود
صرف اندوختهبورسدرشدهپذیرفتهسهامیشرکت هایدرم.م.ق143ماده(2)تبصرهمطابق
تعلقدیگریمالیاتدرآمدبه اینوبودخواهددرصدنیمنرخبهمقطوعمالیاتمشمولسهام

.نمی گیرد
بیمه ایرانیمؤسساتدرآمد-ج
خارجیهواپیماییوکشتیرانیمؤسساتدرآمد-د



پرداختیکارمزدرسیدگی به تسهیالت مالی دریافتی، سود و دستورالعمل
1388/3/18مورخ 30545بخشنامه شماره 

ایندرشودنمیگرفتهکاربهمؤسسهعملیاتجهتدرمذکورتسهیالتکهمواردیدر•
.ودشنمیمحسوبقبولقابلهایهزینهجزءمالیاتینظرازتسهیالتهزینهصورت

تمالیامشمولیاومالیاتازمعاففعالیتهایدردریافتیمالیتسهیالتچنانچه•
ارایـیدیاثابـتداراییـهایعـنـوانبهکهمحلواگذاریحقوامالکاستثنایبه)مقطوع

رمذکو تسهیالتهزینهصورتایندرشودمیمصرف(باشدمیمؤسسهمشهودنا
ازرکسقابلوبودهموردحسبمقطوعمالیاتمشمولیامعافمنابعبخشبهمربوط
.بودنخواهدمالیاتمشمولدرآمد

هجملازاشخاصسایربهدریافتیتسهیالتمحلازمالیاتیمؤدیانکهصورتیدر•
بهوجوهیتجارتقانون129مادهموضوعوابستهاشخاصومدیرانسهامدارانشرکا،
هبمربوطمالیتأمینهزینهنمایند،پرداختدیگرعنوانهربهیاوقرضوام،عنوان
رب.شدنخواهدمحسوبقبولقابلهزینهعنوانبهمذکور،پرداختیمبالغتناسب
9/12/89مورخ517-513شمارهدادنامهو89/12/22مورخ36713شمارهبخشنامهاساس
.گرددمیحذف«دیگرعنوانهربهیاو»عبارت



هایسپردهواندازپسهایحسابازحاصلسوددارایاشخاصکهصورتیدر•
صورتنایدرباشند،مجازغیربانکیاعتباریمؤسساتیاایرانیبانکهاینزدمختلف
باریاعتمؤسسهوهمچنینتعاونصندوقبانکهاازدریافتیمالیتسهیالتهزینه

قابلمالیاتینظرازمذکورهایسپردهیااندازپسمبلغنسبتبهمجازغیربانکی
.گردیدابطال.بودنخواهدقبول

ارمزدکوسوددریافتی،مالیتسهیالتبهرسیدگی
پرداختی



1395/2/4مورخ200/95/505شمارهدستورالعمل
خودهکباشدحقيقيشخصبهمتعلقواصله،بانکيهايتراکنشچنانچه•

:بودهديگريشخصکارمنديامديرعاملمديره،هيأتعضو
واصلهبانکيهايتراکنشحساب،صاحبمکتوباظهاراتحسبچنانچه
وبيکتتأييدموردموضوعاينوباشدديگريشخصفعالیت هایبامرتبط
بههکپيوستيکشمارهفرمتنظيمباگيرد،قرارنيزمذکورشخصرسمي
ستوردحسبواصلهبانکيهايتراکنشاطالعاتاست،رسيدهطرفينامضاي
هبياوگرفتخواهدقرارويژهرسيدگيگروهاختياردرمالياتيامورمديرکل
.شودارجاعمقتضي،اقدامجهتموردحسبذي صالحمالياتيامورکلاداره
ارتباطبرمبنيحسابصاحبادعايمذکورثالثشخصکهصورتيدر

هايراکنشتاساساً ياوننمايدتأييدراخويشفعاليتبابانکيهايتراکنش
شخصخودبهحسابصاحبمکتوباظهاراتبهتوجهباواصله،بانکي
حسبفوق الذکر(3)و(2)و(1)بندهايمطابقباشد،داشتهتعلقحقيقي
.آيدعملبهمقتضياقداممورد

کوکمشیبانک یبه تراکنش هایو رسیدگ ینحوه بررس



1395/2/4مورخ200/95/505شمارهدستورالعمل
بانکیمختلفهایحساببینوجوهگردشمؤیدکههاییتراکنش•

.شدنخواهدمنظوردرآمدبه عنوانمی باشدمؤدییک
تسهیالتووامدریافتبهمربوطکهمؤدیبه حسابواریزیمبالغ•

مقرراتربرابمی بایستونشدهتلقیدرآمدبه عنوانماهیتاً باشد،می
.گیردقراررسیدگیموردآن هامالیاتیآثارمربوط

بهلیقبپرداختیوجوهازبخشییاتمامتسویهبابتدریافتیوجوه•
رابربمی بایستونشدهتلقیدرآمدبه عنوانماهیتاً اشخاص،سایر

.گیردقراررسیدگیموردآن هامالیاتیآثارمربوطمقررات

کوکمشیبانک یبه تراکنش هایو رسیدگ ینحوه بررس



یاواجارهدرآمدحقوق،دریافتجملهازدرآمدهاییدارایمؤدیدرصورتی که•
عمنبچارچوبدرومقرراتحسبمی بایستموارداینباشد،منابعسایر
.شودبررسیمربوط،درآمدی

ازمعافدرآمدهاییاومالیاتمشمولغیرمصادیقازواریزیوجوهچنانچه•
.شدنخواهدمنظورمحاسباتدرمقرراترعایتباباشد،مالیاتپرداخت

،کنندهرسیدگیگروهتوسطآمدهعملبهبررسی هایاساسبرچنانچه•
حساب هایبهواریزیوجوهکهشودمشخصمستدلیامستندبه صورت
درقبالً کهمی باشدحسابصاحباقتصادیفعالیت هایازناشیاشخاص
وعهموضمقرراتمطابقباشد،نشدهمنظورنحویبهآن هامالیاتمحاسبه
.آیدعملبهمقتضیاقداممالیاتمطالبهبهنسبت

کوکمشیبانک یبه تراکنش هایو رسیدگ ینحوه بررس



بهواريزيوجوهقبالدرمؤدي،مکتوبوصريحاظهاراتاساسبرچنانچه•
ونشدهارائهمؤديتوسطخدماتياکاالازاعمازاييمابهوي،بانکيحساب های

برياوبودهمحاباتيمعامالتازناشيواريزيوجوهياونشود،ارائهآيندهدريا
زيواريوجوهمنشأگرفته،صورتتحقيقاتوآمدهبدستمدارکواسناداساس
مقرراتحسبوبودهمؤديبراياتفاقيدرآمدوجودمؤيدامرايننشود،مشخص
.ودبخواهدمالياتمشمولمستقيممالیات هایقانونسومبابازششمفصل
اتماليمشمولبودهخسارتجبرانازناشيکهوجوهيدريافتبندايناجرايدر

.شدنخواهداتفاقيدرآمد
رائن،قودالیلیاومستندازاعماطالعاتیهیع گونهحقیقیاشخاصدرصورتی که•

گیرسیدگروهندهند،قراررسیدگیگروهاختیاردربانکیحساب هایبهنسبت
ومشکوکعملیاتومعامالتکشفدستورالعملقالبدراقداماتانجامضمن
93مادهمقرراتحسبمی بایستمالیاتیامورسازماندردهیگزارششیوه
ازغیردیگرعناوینیامشاغلبهاشتغال"قالبدرمستقیممالیات هایقانون
ومتعلقهمالیاتمطالبهبهنسبت"قانوناینفصل هایسایردرمذکورموارد
.نمایداقداممربوطهجرایم

کوکمشیبانک یبه تراکنش هایو رسیدگ ینحوه بررس





به نرخ صفراتی یمالهای ت یمعاف
یاودفاتر،مالیاتیاظهارنامهارائهم،.م.قمکرر146ماده(1)تبصرهمطابق
سازمانكهترتیبیبهمقررموعددرم.م.ق95مادهموضوعمدارکواسناد
كهم.م.ق139ماده(ح)بندموردجزبهمی نمایداعالمكشورمالیاتیامور
مقرراتازبخشیتنظیمقانونبهموادبرخیالحاققانون85مادهمطابق
وصفرنرخازبرخورداریشرطمی شودعمل1393/12/4مصوب(2) دولتمالی

ومستقیممالیات هایقانوندرمندرجمالیاتیمشوقیامعافیتهرگونه
واسنادیاودفاتراظهارنامه،ارائهعدمصورتدرومی باشدقوانینسایر
مالیات،مشمولقانوناینضوابطواحكاممطابقمؤدیمذکور،مدارک
درخصوصتبصرهاینحکم.می شودقانونایندرمقررمجازاتوجریمه

جاریم.م.ق139ماده(ز)و(ب)،(الف)بندهایو145و144موادمشموالن
81همادمشمولحقیقیاشخاصدرخصوصتبصرهاینحکماجرای.نمی باشد

واداریاجرایی،هایظرفیتایجادبامتناسبوتدریجیبه صورتم.م.ق
.بودخواهدکشورمالیاتیامورسازماناعالمحسب



به نرخ صفراتی یمالهای ت یمعاف

اشخاص مشمول

مکلفبهارائهاظهارنامهمالیاتیمعاف

معافنرخصفر

مکلفبهارائهاظهارنامهمالیاتی

ارکمکلفبهارائهدفاترویااسنادومد
(95)موضوعماده



به نرخ صفراتی یمالهای ت یمعاف
آنمشمولمؤدیان که استروشیصفرنرخ بامالیاتازمنظورم،.م.ق132ماده(الف)بندمطابق
خوددرآمدهایبرایمورد،حسبحسابداریمدارکواسنادقانونی،دفاتراظهارنامه،تسلیمبهمکلف
ودمی باشنکشورمالیاتیامورسازمانبهمشخص شدهمواعددروقانونایندرمقررترتیببه

اساسبرمؤدیانمالیات مشمولدرآمدتعیینواظهارنامهبررسیبهمکلفنیزمذکورسازمان
مالیاتمؤدیان،مالیاتمشمولدرآمدتعیینازپسواستمذکوراظهارنامهومدارکمستندات،

.می شودمحاسبهصفرنرخباآنها
یاتمالمشمولدرآمدمؤدی،معافیتبهتوجهبدونمالیاتیامورادارهصفر،نرخبهمالیاتروشدر

ؤدیممالیاتمشمولدرآمدمزبور،نرخاعمالبجایومی نمایدتعیینمقرراتوقوانینوفقرامؤدی
می سازدنشانخاطرضمناً .نمی گیردتعلقمؤدیبهمالیاتیمع الوصف.می نمایدضربصفرنرخدررا

رفاً صکهاستمفهومبدینواست دولتیبودجه ریزیدرسنتیاصطالحیکخرجی–جمعیمفهوم
نیزوجهیونشدهحاصلدرآمدیعمالً امامی شودمنظورهزینه ایو درآمدردیف هایدرآنارقام

ودمی شمنظورکشورکلبودجهدرکهاستاعتباریخرجی-جمعیبودجهواقعدر.نمی شودپرداخت
.دمی شوبرداشتآناناعتبارازبلکهنمی شودپرداختاجراییدستگاه هایبههزینه،برایولی



اتییمالهای ت یمعاف
1384/5/29مورخ232/1376/10124شمارهبخشنامه•
مستقیمهزینهدارایمالیاتازمعافدرآمدهایکهصورتیدر

ممستقیهزینهدرآمد،بودنمعافبهنظراستبدیهیباشند،
حسبوشدهمنظوردرآمدآنبه حسابصرفاً درآمدبامرتبط
درآمدهایازمستقیممالیات هایقانون148و147موادمقررات
.بودنخواهدکسرقابلمعافغیر



از جدول تفکیک معافیت های مالیاتی به نرخ صفر
هامعافیتسایر 

خ معافیت با اعمال نرشرح
فرصفر یا بدون نرخ ص

-م.م.ق81معافیت ماده 
نرخ صفرم.م.ق132معافیت ماده 
نرخ صفرم.م.ق133معافیت ماده 
نرخ صفرم.م.ق134معافیت ماده 

-م.م.ق139ماده ( ز)و ( ب)، (الف)معافیت بندهای



معافیت با اعمال نرخ صفر یا شرح
بدون نرخ صفر

، (ز)، (و)، (ه)، (د)، (ج)معافیت بندهای
نرخ صفرم.م.ق139ماده ( ل)و ( ک)، (ی)، (ط)، (ح)

-م.م.ق138معافیت ماده 
نرخ صفرم.م.ق141معافیت ماده 
نرخ صفرم.م.ق142معافیت ماده 

از جدول تفکیک معافیت های مالیاتی به نرخ صفر
هاسایر معافیت



ا معافیت با اعمال نرخ صفر یشرح
بدون نرخ صفر

نرخ صفرم.م.ق143معافیت ماده 
نرخ صفرم.م.مکرر ق143ذیل ماده ( 1)معافیت تبصره 

-م.م.ق144معافیت ماده 
-م.م.ق145معافیت ماده 

از جدول تفکیک معافیت های مالیاتی به نرخ صفر
هاسایر معافیت



81ماده 
کشاورزی،فعالیت هایکلیهازحاصلدرآمدم،.م.ق81مادهمطابق

وصیادیطیور،پرورشوعسلزنبوروماهیپرورشدامداری،دامپروری،
وقبیلهرازاشجارباغاتجنگلها،ومراتعاحیایداری،نوغانماهیگیری،
.می باشدمعافمالیاتپرداختازنخیالت

9۶/3/13مورخ200/9۶/38شمارهبخشنامه•
قراردادراستایدرصرفاً کهبیمهمؤسساتازمذکوراشخاصدریافتیوجوه
مزبورمادهموضوعفعالیت هایبهواردهخسارتجبرانبابتومربوطه
مالیات هایقانون81مادهموضوعدرآمدهایبه عنوانمقرراتحسبباشد،

.باشدمیمذکورمادهموضوعمعافیتمشمولمستقیم



105ماده 4تبصره 
یاحقیقیازاعماشخاصم.م.ق105ماده4تبصرهمطابق
ازدریافتیالشرکهسهامیاسهامسودبهنسبتحقوقی
بودنخواهنددیگریمالیاتمشمولسرمایه پذیرهایشرکت



105ماده ۶تبصره 
وشرکتهاابرازیمالیاتمشمولدرآمدم،.م.ق105ماده6تبصرهمطابق
مشمولعامسهامیتعاونیشرکتهایومتعارفتعاونیهایاتحادیه
م.م.ق105مادهموضوعنرخازتخفیف(%25)درصدپنجوبیست
.باشدمی

تعاونیشرکت هایصرفاً 1394/5/13مورخ52/94/52بخشنامهمطابق
آن هاتشکیلکهعامسهامیتعاونیشرکت هایوآن هااتحادیه هایو
مزبورهتبصر موضوعتخفیفمشمولباشدمذکورتعاریفباانطباقدر

.می باشند



105ماده ۶تبصره 
درآمدمستقیم،مالیات هایقانون105ماده(6)تبصرهبه صراحتتوجهبا

شرکت هایومتعارفتعاونیاتحادیه هایوشرکت هاابرازیمالیاتمشمول
موضوعنرخازتخفیف(%25)درصدپنجوبیستمشمولعامسهامیتعاونی
سایروبرگشتیهزینه هایشده،کتماندرآمدهایومی باشدمذکورماده

هاضافشرکتابرازیمالیاتمشمولدرآمدبهمقرراتاساسبرکهمواردی
قانون105مادهدرمقررنرخبهونبودهمذکورتخفیفمشمولمی شود

درآمدکههممواردیدر.می باشدمالیاتمشمولمستقیممالیات های
تمالیامشمولدرآمدمی گردد،تعیینعلی الرأسروشبهاتحادیهوشرکت
بودخواهدیادشدهتخفیفمشمولمذکور،اشخاصابرازی

م.م.ق105ماده 6م پس از اعمال تخفیف تبصره .م.ق105نرخ ماده 
18.75 = %75%×25%



105ماده ۶تبصره 
با1396سالعملکرداظهارنامهدرمتعارفتعاونیشرکتیکابرازیسود
ریال1.000.000وارزتسعیرازحاصلسودریال1.000.000گرفتننظردر
مبلغدرصورتی که.استریال20.000.000معادلبانکیسپردهسود

مواددربینیپیشعدملحاظبهشرکتهایهزینهازریال20.000.000
؟دنماییمحاسبهراشرکتمالیاتشود،دادهبرگشتم.م.ق148و147

20.000.000-1.000.000= 19.000.000درآمد مشمول مالیات ابرازی    
19.000.000× % 25× % 75= 3.562.500مالیات ابرازی   

20.000.000× % 25= 5.000.000مالیات تشخیصی  
3.562.500+ 5.000.000= 8.562.500جمع



105ماده ۶تبصره 
درآمد 1396در اظهارنامه مالیاتی سال ( متعارف) تعاونی تولیدیشرکت •

ت، مشمول مالیات خود را سیصد میلیون ریال ثبت و اعالم نموده اس
اد اما اداره امور مالیاتی درآمد مشمول مالیات شرکت را سیصد و هشت

مالیات تعیین شده. میلیون ریال محاسبه و تعیین نموده است
:توسط اداره امور مالیاتی عبارتست از

ریال            95.000.000(ریال                 ب76.250.000(الف•
لاير71،250،000(لاير                   د57،187،500(ج•

380.000.000-300.000.000= 80.000.000یتشخیص وابرازیسوداختالف
اعمالازبعدابرازیمالیات
معافیت

56.250.000 =75 % ×25 % ×300.000.000

وتشخیصیاختالفمالیات
ابرازی

20.000.000 =25 % ×80.000.000

56.250.000+. 20.000.000= 76.250.000شرکتمالیات



105ماده 7تبصره 

افزایش(%10)درصددههرازایبهم،.م.ق105ماده7تبصرهمطابق
ددرآمبهنسبتمادهاینموضوعاشخاصمالیاتمشمولابرازیدرآمد
اتحداکثرودرصدواحدیکآنها،گذشتهسالمالیاتمشمولابرازی

ازبرخورداریشرط.شودمیکاستهیادشدهمادهنرخازدرصدپنج واحد
اتیمالیاظهارنامهارائهوقبلسالمالیاتیبدهیتسویهتخفیفاین
مالیاتیامورسازمانسویازشدهاعالممهلتدرجاریسالبهمربوط
.است



اتردفوگردشگریاقامتیمراکزوهتل هاجهانگردی،وایرانگردیتاسیساتمعافیت هایمقایسه
زیارتیوگردشگری

نوعفعاليت
تاريخصدورپروانه

بهرهبرداری
اشخاص

حقوقی/حقيقی
ميزانمعافيت

دیتاسيساتايرانگر
وجهانگردی

1/1/1395تاریخازقبل
اشخاص حقیقی و 

حقوقی

از(1400سالتا)شش سالمدتبه
درآمدبرمالیات درصدپنجاهپرداخت

ونگردیایرافعالیت هایبابتابرازی
اماعزازحاصلدرآمدبه استثنایجهانگردی

.دمی باشنمعافکشورازخارجبهگردشگر

هتلهاومراکز
اقامتیگردشگری

اشخاص حقوقی1/1/1395تاریخازبعد

مراکزوهتل هاخدماتیدرآمدهای
ردوسالپنجمدتبهگردشگریاقامتی
السدهمدتبهیافتهتوسعهکمترمناطق

.می باشندمالیاتمشمولصفرنرخبا

دفاترگردشگریو
زيارتی

قانوندرمحدودیتی
.استنشدهپیش بینی

اشخاص حقیقی و 
حقوقی

اززیارتیوگردشگریدفاترابرازیدرآمد
زائراعزامیاخارجیگردشگرانجذبمحل

دهشتحصیلسوریهوعراقعربستان،به
اتمالیمشمولمالیاتیصفرنرخباباشد

.می باشد



معافیت واحد های تولیدی و معدنی
:معافیتمیزان
معدنیوتولیدیهایفعالیتازناشیابرازیدرآمدصددرصد

:دولتیغیرحقوقیاشخاصمعدنی،وتولیدیواحدهای
مدتبهمناطقسایردروسال10مدتبهیافتهتوسعهکمترمناطقدر
سال5
:اقتصادیویژهمناطقوصنعتیشهرکهایدراستقرارصورتدر-
مدتبهمناطقسایردروسال13مدتبهیافتهتوسعهکمترمناطقدر
استمالیاتمشمولصفرنرخبهسال7



معافیت واحد های تولیدی و معدنی
:معافیتاعمالواحرازبرایالزمشرایط.2
بعدبهو1395/1/1تاریخازذیربطوزارتخانهطرفازفروشواستخراجقراردادیابرداریبهرهپروانهصدور•
منانسوقماستانهایصنعتیشهرکهایاستثنایبهتهرانمرکزکیلومتری120شعاعدراستقرارعدم•
باشهرهایواستانهاسایرمراکزکیلومتری30واصفهانمرکزکیلومتری50شعاعدراستقرارعدم•

درقرمستاقتصادیویژهمناطقوصنعتیشهرکهایاستثنایبهنفرسیصدهزارازبیشجمعیت
بنداینفواصل

تولیدیواحداحداثبرایمستقیممالیاتهایقانون132ماده(ث)بندموضوعمعافیتازاستفادهعدم•
معدنیو

معدنییاتولیدیفعالیتازحاصلدرآمدابراز•
دولتیغیرحقوقیاشخاصبهمعدنیوتولیدیواحدتعلق•
حسابداریمدارکواسنادوقانونیدفاتراظهارنامه،تسلیم•



معافیت واحد های تولیدی و معدنی
:توجهقابلموارد.3
وباشدمیابرازیدرآمدهایسایروفروشکلجمعابرازیدرآمدازمنظور•

تمعافیمیزانبرتاثیریابرازیدرآمدهایبهمربوطبرگشتیهایهزینه
.ندارد

درآمدهایهمچنینوبرداریبهرهپروانهدرمندرجظرفیتبرمازادتولید•
هرهبپروانهموضوعمحصوالتکارمزدیتولیداتوضایعاتفروشازحاصل
صفرنرخبامالیاتمحاسبهدورهدرمعدنیوتولیدیواحدهایبرداری
میادهماینصفرنرخبامالیاتمحاسبهمشمولمقرراترعایتبامالیاتی،
.باشند

.باشندنمیصفرنرخمشمولشدهکتماندرآمدهای•
وتولیدیواحدهایمعدنیوتولیدیهایفعالیتازناشیابرازیدرآمد•

خنرمشمولحقیقیاشخاصودولتیحقوقیاشخاصبهمتعلقمعدنی
.باشدنمیصفر



معافیت واحدهای تولیدی فناوری اطالعات
:معافیتمیزان.1
وریفناتولیدیواحدهایتولیدیهایفعالیتازناشیابرازیدرآمددرصد100

:غیردولتیحقوقیاشخاصاطالعات
5مدتبهمناطقسایردروسال10مدتبهیافتهتوسعهکمترمناطقدر
سال

:اقتصادیویژهمناطقوصنعتیهایشهرکدراستقرارصورتدر
7مدتومناطقسایردروسال13مدتبهیافتهتوسعهکمترمناطقدر
.استمالیاتمشمولصفرنرخبهسال



معافیت واحدهای تولیدی فناوری اطالعات
:معافیتاعمالواحرازبرایالزمشرایط.2

وعلمیمعاونتتاییدباذیربط،قانونیمراجعازبرداریبهرهپروانهدارای
بعدبهو1/1/1395تاریخازجمهوررئیسفناوری
برایمستقیممالیاتهای132ماده(ث)بندموضوعمعافیتازاستفادهعدم
اطالعاتفناوریتولیدواحداحداث
مذکورخدماتبابتدرآمدابراز

تیدولغیرحقوقیاشخاصبهاطالعاتفناوریتولیدواحدمالکیتتعریف
حسابداریمدارکواسنادوقانونیدفاترارائهاظهارنامه،تسلیم



معافیت واحدهای تولیدی فناوری اطالعات
:توجهقابلموارد.3

هزینهوباشدمیابرازیدرآمدهایسایروفروشکردجمعابرازیدرآمدازمنظور
.نداردمعافیتمیزانبرتأثیریابرازیدرآمدهایبهمربوطبرگشتیهای

درآمدهایشاملاطالعاتفناوریتولیدیواحدهایصفرنرخبامالیاتمحاسبه
دهایدرآمسایربهوباشدمیبرداریبهرهپروانهموضوعمحصوالتتولیدازحاصل
.نداردتسریپشتیبانیازحاصلدرآمدهایقبیلازمذکورهایواحد
.باشدنمیصفرنرخمشمولشدهکتمانهایدرآمد

مادهاینصفرنرخمشمولکشورنقاطتمامدراطالعاتفناوریتولیدیواحدهای
باشندمی
اشخاصودولتیحقوقیاشخاصبهمتعلقاطالعاتفناوریواحدهایابرازیدرآمد
باشدنمیصفرنرخمشمولحقیقی



درآمدهای خدماتی بیمارستانها،  هتل ها و مراکز اقامتی 
گردشگری

:معافیتمیزان.1
اکزمر وهاهتلبیمارستانها،خدماتیهایفعالیتازناشیابرازیدرآمددرصد100

:غیردولتیحقوقیاشخاصگردشگری،اقامتی
سال5مدتبهمناطقسایردروسال10مدتبهیافتهتوسعهکمترمناطقدر•
:اقتصادیویژهمناطقوصنعتیهایشهرکدراستقرارصورتدر•
نرخبهسال7مدتبهمناطقسایردروسال13مدتبهیافتهتوسعهمناطقدر•

.استمالیاتمشمولصفر
:معافیتاعمالواحرازبرایالزمشرایط.2
بعدبهو1/1/1395ازذیربط،قانونیمراجعازمجوزصدور•
مالیاتهایقانونقانون132ماده(ث)بندموضوعمعافیتازاستفادهعدم•

گردشگریمراکزوهتلبیمارستان،احداثبرایمستقیم
(استخارجمقرراتاینشمولازشدهکتماندرآمدهای)درآمدابراز•
دولتیغیرحقوقیاشخاصبهاقامتیمراکزوهتلهاها،بیمارستانمالکیتتعلق•
حسابداریمدارکواسنادوقانونیدفاتراظهارنامه،تسلیم•



درآمدهای خدماتی بیمارستانها،  هتل ها و مراکز 
اقامتی گردشگری

:توجهقابلموارد.3
هزینهوباشدمیابرازیدرآمدهایسایروفروشکلجمعابرازیدرآمدازمنظور•

نداردمعافیتمیزانبرتأثیریابرازیدرآمدهایبهمربوطبرگشتیهای
ها،انبیمارستخدماتابرازیدرآمدخصوصدرصرفاً صفرنرخبامالیاتمحاسبه•

باشدنمیمذکورواحدهایدرآمدهایسایربهاقامتیمراکزوهتلها
.باشدنمیصفرنرخمشمولشدهکتماندرآمدهای•
اینصفرنرخمشمولکشورنقاطتمامدراقامتیمراکزوهاهتلها،بیمارستان•

.باشندمیماده
حقوقیاشخاصبهمتعلقاقامتیمراکزوهاهتلها،بیمارستانابرازیدرآمد•

باشدنمیصفرنرخمشمولوحقیقیاشخاصودولتی



افزایش نیروی کار شاغل
:معافیتمیزان.1
عدبسالیکسال،بهنسبتمعافیتدورهدرسالهردرشاغلکارنیرویدرصد50حداقلافزایشازایبه
اضافهمستقیممالیاتقانون132مادهموضوعمراکزسایروخدماتیوتولیدیواحدهایمعافیتدوره

.می شود
:معافیتاعمالواحرازبرایالزمشرایط.2
شاغلکارنیروینفر50ازبیشبودندارای•
دارکمواسنادارائهواجتماعیرفاهوکارتعاون،وزارتتوسطمسکورافزایشوکارنیرویتعدادتایید•

اجتماعیتامینبیمهفهرستبهمربوط
(ودنمی شمحسوبکاهشاستعفاوبازخریدیبازنشستگی،)افزایشازبعدکارنیرویکاهشعدم•
:توجهقابلموارد.3
افزایشحداقلازکارنیرویکهصورتیدرسالهردرکارنیرویافزایشازپسمعافیت،دوراندر•

.یافتنخواهدافزایشمربوطمعافیتمدتیابد،کاهشمذکور
استثنایبه)مشوقاینازبرخورداریازبعدسالدر(%50)مذکورافزایشحداقلازکاررویهچنین•

رهتبصاینمالیاتیمشوقازکهواحدهایی(می شوندمستعیوبازخریدبازنشسته،کهافرادی
.شودمیوصولومطالبهکاهش،سالدرمتعلقمالیاتاند،کردهاستفاده



سرمایه گذاری مجدد و درآمدهای حمل و نقل
:معافیتمیزان.1

نرخبامحاسبهدورهازبعدهایسالمالیات(%100)درصدصدیافته،توسعهکمترمناطقدر-الف
مالیات(%100)صددرصدهمچنینومستقیممالیاتهایقانون132مادهصدردرمذکورصفر

گذاریسرمایهمیزانمعادلتاحداکثرمذکور،مناطقدرمستقرنقلوحملواحدهایدرآمدهای
.استمالیاتمشمولصفرنرخبهشدهپرداختوثبتسرمایهبرابردومعادلیاشدهانجام
درمذکورصفرنرخبامحسابهدورهازبعدسالهایمالیات(%50)درصدپنجاهمناطق،سایردر-ب
واحدهایدرآمدهایمالیات(%50)درصدپنجاههمچنینومستقیممالیاتهایقانون132مادهصدر
معادلیاشدهانجامگذاریسرمایهمیزانمعادلهتاحداکثرمناطق،ایندرمستقرنقلوحمل

.استمالیاتمشمولصفرنرخبهشدهپرداختوثبتسرمایه
:خارجیگذارانسرمایهمشارکتصورتدر
اقتصادیهایکمکوگذاریسرمایهسازمانمجوزباخارجیگذارانسرمایهمشارکت%5هرازایبه
ومذکورشدهپرداختوثبتسرمایهسقفبه%10معادلمجددگذاریسرمایهدرایرانفنیو

.شودمیاضافهموردحسب%50تاحداکثر



سرمایه گذاری مجدد و درآمدهای حمل و نقل
:معافیتاعمالواحرازبرایالزمشرایط.2
بعدبهو1/1/1395تاریخازربط،ذیقانونیمراجعطرفازمجوزصدور•
.گذاریسرمایهانجامازبعدسنواتدردرآمدابراز•
گذاریسرمایهمجوزاخذازبعدشرکتهاثبتادارهدرسرمایهافزایشثبتوپرداخت•
معافیتزااستفادهازبعدمذکورشدهپرداختوثبتسرمایهکاهشعدم•
دهشصادرقانونیمجوزهایدرشدهتعیینمبالغمیزانسقفتاحداکثرزمینبهمربوطمخارج•

.استمحاسبهقابل
باشددولتیغیرحقوقیاشخاصبهمتعلقمذکورواحد•
حسابداریمدارکواسنادوقانونیدفاتراظهارنامه،تسلیم•
اشدبشدهاستفادهمادهصدرمعافیتازکهصورتیدربنداینمعافیتازبرخورداریامکانعدم•

:معدنیوتولیدیواحدهایخصوصدرفوقمواردبرعالوه
وقماستانهایصنعتیشهرکهایاستثنایبهتهرانمرکزکیلومتری120شعاعدراستقرارعدم•

سمنان
باشهرهایواستانهاسایرمراکزکیلومتری30واصفهانمرکزکیلومتری50شعاعدراستقرارعدم•

درستقرماقتصادیویژهمناطقوصنعتیشهرکهایاستثنایبهنفرسیصدهزارازبیشجمعیت
بنداینفواصل



سرمایه گذاری مجدد و درآمدهای حمل و نقل
:توجهقابلموارد.3
ار الزمقانونیمجوزگذاریسرمایهشروعازقبلبایستمیمادهاینموضوعهایواحد•

.باشندنمودهاخذذیربطمراجعاز
افزایشبامتناسبشدهانجامگذاریسرمایهمعادلسرمایهافزایشعدمصورتدر•

.دارندقرارمشوقاینازبرخورداریامکانآمدهعملبهسرمایه
ادهماینمالیاتیمشوقازکهنعمت پورشدهپرداختوثبتسرمایهکاهشصورتدر•

.شودمیوصولومطالبهکاهش،سالدرمتعلقمالیاتاند،کردهاستفاده
.باشندنمیصفرنرخبامالیاتمحاسبهمشمولشده،کتماندرآمدهای•
واطالعاتفناوریتولیدیواحدهایومعدنیوتولیدیواحدهایدرمجددگذاریسرمایه•

قیقیحاشخاصودولتیحقوقیاشخاصبهمتعلقاقامتیمراکزوهاهتلبیمارستانها،
.نمی باشندصفرنرخمشوقاینازاستفادهمشمول



درآمد تولیدی شرکتهای خارجی
:معافیتمیزان
قادانعتاریخازمعتبرنشانباتولیدیمحصوالتفروشازحاصلابرازیدرآمددرصد100

)ورمذکتولیدیواحدصفرنرخبامحاسبهدورهدرایرانیتولیدیقاعدهباهمکاریقرارداد
زامذکور،دورهاتمامصورتدرواستمالیاتمشمولسفرنرخبه(ایرانیتولیدیواحد
استبرخوردارمالیاتینرخدرتخفیفدرصدپنجاه
:معافیتاعمالواحرازبرایالزمشرایط

اشخاصبهمتعلقایرانیواحدهای)ایرانیتولیدیواحدباهمکاریقراردادانعقاد•
(غیردولتیحقوقی

ایراندرداخلیتولیدیواحدهایخالیظرفیتازاستفاده•
تولیدسالهماندرسالهرتولیداتدرصد20حداقلصادرات•
(گرددنمیمعافیتاینمشمولشدهکتماندرآمدهای)تولیدیدرآمدابراز•
هایشهرکاستثنایبهتهرانمرکزکیلومتری120شعاعدرتولیدیواحداستقاللعدم•

سمنانوقمهایاستانصنعتی
مراکزکیلومتری30واصفهانمرکزکیلومتری50شعاعدرتولیدیواحداستقرارعدم•

صنعتیشهرکهایاستثنایبهنفرسیصدهزارازبیشجمعیتباشهرهایواستانهاسایر



حاصلدرآمدصرفاً »1394/۶/14مورخ200/94/۶5شمارهبخشنامهمطابق
ازیبرداربهرهپروانهدارایجهانگردیوایرانگردیتأسیساتفعالیتاز

ولمشم(باشدموجرنامبهپروانههرچند)اسالمیارشادوفرهنگوزارت
«.می باشدمذکورمعافیت
ثالثاشخاصبهمذکورتأسیساتواگذاریازحاصلدرآمدبنابراین
.بودنخواهدمزبورمعافیتمشمول

200/94/65بخشنامه شماره 



:معافیتمیزان.1
مادهایناجرایازقبلکهجهانگردیوایرانگردیتاسیساتکلیهابرازیدرآمدبرمالیات(%50)درصدپنجاه
.استمعاف(1400سال)سالششمدتتاباشندکردهاخذربطذیقانونیمراجعازبرداریبهرهپروانه
:معافیتاعمالواحرازبرایالزمشرایط.2
1395/1/1ازقبلجهانگردیوایرانگردیتاسیساتبرداریبهرهپروانهاخذ•
مینمعافیتاینمشمولشدهکتماندرآمدهای)جهانگردیوایرانگردیتاسیساتازحاصلدرآمدابراز•

(گردد
بودنخواهدمذکورتاسیساتواگذاریازحاصلدرآمدبهتسریقابلمعافیت•
باشدنمیمعافیتاینمشمولکشورازخارجبهگردشگراعزامازحاصلدرآمد•
حسابداریمدارکواسنادوقانونیدفاتراظهارنامه،تسلیم•
ینهمچنوحقوقییاحقیقیشخصیتحیثازمذکورجهانگردیوایرانگردیتاسیساتمالکیتنوع•

.نداردمعافیتاعمالدرتاثیریدولتیغیرعمومیودولتیتعاونی،خصوصی،
مالاعبرتاثیریجهانگردیوایرانگردیتاسیساتدرحقوقیاشخاصیاوحقیقیاشخاصمالکیت•

نداردمعافیت

تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی





معافیتمیزان.1
قانونیمراجعازمجوزدارایزیارتیوگردشگریدفاترابرازیدرآمد(%100)صددرصد
یهسور وعراق،عربستانبهزائراعزامیاخارجیگردشگرانجذبمحلازکهربطذی

.استصفرنرخبامالیاتمشمول
:معافیتاعمالواحرازبرایالزمشرایط.2
ربطذیقانونیمراجعازمجوزاخذ•
ریهسو وعراقعربستان،بهزائراعزامیاوخارجیگردشگرجذببابتدرآمدابراز•

(گرددنمیمعافیتاینمشمولشدهکتماندرآمدهای)
حسابداریمدارکواسنادوقانونیدفاتراظهارنامه،تسلیم•
قوقیحیاحقیقیشخصیتحیثازمذکورزیارتیوگردشگریدفاترمالکیتنوع•
یتمعافاعمالدرتاثیریغیردولتیعمومیودولتیتعاونی،خصوصی،همچنینو

.ندارد

دفاتر گردشگری و زیارتی



:بخشودگیمیزان.1
10میزانبهحداکثروهزینهانجامسالابرازیمالیاتازپژوهشیوتحقیقاتیهایهزینهمعادل
.میشودبخشودهمذکورهزینهانجامسالابرازیمالیاتدرصد
:معافیتاعمالواحرازبرایالزمشرایط.2
5000000000ازصنعتیوتولیدیواحدهایمعدنیوتولیدیفعالیتازحاصلابرازیناخالصدرآمد•

.نباشدکمترریال
.باشدتعاونیوخصوصیحقوقیاشخاصبهمتعلقمعدنیوتولیدیواحد•
باشدذیربطوزارتخانهازبرداریبهرهپروانهدارایصنعتیوتولیدی•
هایوزارتخانهازقطعیمجوزدارایعالیآموزشوپژوهشیوآزادهایدانشگاهباقراردادعقد•

.باشدشدهپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وفناوریوتحقیقاتعلوم،
عدنمصنعت،وزارتتوسطکشورعلمینقشهچارچوبدرپژوهشیوتحقیقاتیقراردادهایتایید•

(عتف)فناوریوتحقیقاتعلوم،شورایاطالعاتیسامانهدرثبتوتجارتو
مراکزوپژوهششورایتصویببهکهپژوهشیوتحقیقاتیقراردادساالنهپیشرفتگزارشارائه•

باشدرسیده(قراردادطرفمجری)مربوطهتحقیقاتی
مدارکواسنادودفاترارائهومالیاتیاظهارنامهتسلیم•

هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی



:توجهقابلموارد.3
وسیلهبهشدهانجامخدماتوتولیدیکاالیضایعاتفروشازحاصلدرآمد•

میمحسوبتولیدیفعالیتاستحاصلدرآمدجزءنیزتولیدیآالتماشین
.گردد

وولتیدحقوقیاشخاصبهمتعلقصنعتیوتولیدیواحدمالکیتکهصورتیدر•
زابیشمالکمذکوراشخاصتوامانبصورتیاوغیردولتیعمومینهادهاییا

.باشدینماعمالقابلبخشودگیباشندصنعتیوتولیدیواحدمالکیتدرصد50
هایطرحازحاصلهایهزینهخصوصدرصرفاً مزبورمالیاتیبخشودگی•

یتفعالسایرازحاصلهایهزینهبهتسریقابلوبودهپژوهشیوتحقیقاتی
گرددنمیمستقیممالیاتهایقانون132مادهسبندصدردرمندرجاشخاصهای

شاملاندشدهشروع(95/1/1)قانوناینشدناالجراالزمازقبلکههایهزینه•
.گردندنمیبخشودگیاین

مالیاتحساببهپژوهشیوتحقیقاتیهایهزینهشدهمنظورمبلغمعادل•
.دشنخواهدپذیرفتهمالیاتیقبولقابلهزینهعنوانبه،الذکرصدراشخاص

هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی



مالیاتیهایمعافیتمستقیم،مالیاتهایقانون146مادهبهتوجهبا
مصوباصالحیمستقیممالیاتهایقانون138و132موادموضوع

.استباقیخودقوتبهمعافیتدورهپایانتا27/11/1380

قانون مالیات های مستقیم138و 132معافیت حاصل از مواد 



.شداضافهمادهاینبهکشاورزیبخشتوسعهازحمایتصندوق-الف
.شدمنظورصفرنرخبهمالیاتعنوانبه133مادهمعافیت-ب
:بعدبهو1395سالعملکردازلذا

بخشتوسعهازحمایتصندوقآمددر(%100)صددرصد-133ماده
گری،کار صیادان،کشاورزی،عشایری،روستایی،تعاونیهایشرکتکشاورزی،
ولمشمصفرنرخبهآنهاهایاتحادیهوآموزاندانشودانشجویانکارمندی،

.استمالیات
:توجهقابلموارد
مدارکواسنادودفاترارائهواظهارنامهتسلیمبهمنوطصفرنرخاعمال

133معافیت ماده 



بهایحرفهوفنیآموزشسازمانازمجوزدارایآزادایحرفهوفنیهایآموزشگاه-الف
.شداضافهمادهاین
.شدمنظورصفرنرخبهمالیاتعنوانبه134مادهمعافیت-ب
:بعدبهو1395سالعملکردازلذا

طه،متوسراهنمایی،ابتدایی،ازاعمانتفاعیغیرمدارستربیتوتعلیمازحاصلدرآمد
وفنیآموزشسازمانازمجوزدارایآزادایحرفهوفنیهایآموزشگاهایحرفهوفنی

مناطقدرکودکمهدهایوانتفاعیغیرعالیآموزشمراکزوهادانشگاهکشور،ایحرفه
ابتبحرکتیوذهنیمعلولیننگهداریموسساتدرآمدوروستاهاویافتهتوسعهکمتر

هستندذیربطمراجعازفعالیتیپروانهدارایموردحسبکهمذکوراشخاصنگهداری
ازحاصلجوانانوورزشوزارتازمجوزدارایورزشیموسساتوهاباشگاهدرآمدهمچنین
.استمالیاتمشمولصفرنرخبهورزشیمنحصراً هایفعالیت

134معافیت ماده 



:معافیتمیزان-1
اعتباروپولشورایمصوبمشارکتیعقودانتظارموردسودحداقلمعادل
:معافیتاعمالواحرازبرایالزمشرایط-2
یتولیدهایبنگاهگردشدرسرمایهوطرح-پروژهمالیتامینبراینقدیآورده•
مشارکتیعقودقابلدرعملیاتانجام•
تولیدیبنگاهازسالدومدتبهنقدیآوردهخروجعدم•
حسابداریمدارکواسنادوقانونیدفاتراظهارنامه،تسلیم•

:توجهقابلموارد
طتوسمدارکواسنادودفاترارائهواظهارنامهتسلیمبهمنوطمعافیتاعمال•

.باشدمیدرآمدصاحب
.باشدریالییاارزیتواندمینقدیآورده•
بهحقوقیوحقیقیازاعماشخاصکلیهآوردهخصوصدرمذکورمعافیت•

.باشدمیاعتباریموسساتتوسطپرداختیتسهیالتاستثنای
اریگذسرمایهحقوقی،مشارکتمدنی،مشارکتمضاربه،:شاملمشارکتیعقود•

.می  باشدسلفومستقیم

مکرر138معافیت ماده 



:شدناضافه
بدوسرپرستبینوجوانانوکودکاننگهداریوتعمیرساخت،همچنینو"عبارت•

،سالمندانازمراقبتونگهداریمراکزمختلف،جنسیوسنیهایگروهدرسرپرست
ی،حرکت وجسمیمعلولیننخاعی،ضایعهمسئولیناشتغالوآموزیحرفهکارگاههای

وزیآمحرفهوتوانبخشیآموزش،مراکزسرپرست،خوددخترانوخانوارسرپرستزنان
کهیاماکنومراکزسایروناشنواوشنواکمبینا،کمنابینا،کودکانوذهنیمعلوالن
،(ح)ندببه"گیرندقرارکشوربهزیستیحمایتیهایسازمانمددجویانخدمتدربتوانند

به(ذیربطدستگاههایواسالمیارشادوفرهنگوزارتازمجوزدارای)قرآنیو"عبارت•
،(ل)بند

یغیرنقدونقدیدریافتیهدایایوکمکهاوموقوفاتازحاصلعایدیودرآمدها"عبارت•
شاملحکماین.باشدمیمعافمالیاتپرداختاز(ک)و(ط)بندهایموضوعاشخاص

139ماده5تبصره".بودنخواهدمذکوراشخاصزیرمجموعهشرکتهایدرآمد
:توجهقابلموارد

یمدرآمدصاحبتوسطمدارکواسنادارائهواظهارنامهتسلیمبهمنوطمعافیتاعمال•
.باشد

139معافیت ماده 



142و 141ماده های 
غیرنفتیکاالهایوخدماتصادراتازحاصلدرآمد(%100)درصدصد-141ماده

صادراتازحاصلدرآمد(%20)درصدبیستوکشاورزیبخشمحصوالتو
کاالهایوخامموادفهرست.گرددمیصفرنرخبامالیاتمشمولخاممواد
ت،صنعدارایی،واقتصادیاموروزارتخانه هایمشترکپیشنهادبهنفتی

ویبتصبهكشاورزیومعادنصنایع،بازرگانی،اتاقونفتوتجارتومعدن
.می رسدوزیرانهیأت
(تترانزی)عبوریصورتبه کهمختلفکاالهایصادراتازحاصلدرآمدر1تبصره

آنرویبرکاریانجامبایاماهیتدرتغییربدونومی شوندواردبه ایران
.می گرددصفرنرخبامالیاتمشمولمی شوندصادر
هایشرکتودستیصنایعودستباففرشهایکارگاهدرآمد-142ماده

.استمعافمالیاتپرداختازمربوطهتولیدیاتحادیه هایوتعاونی



قانون احکام دایمی
ات سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی  ها و بدهی های ارزی بانک توسعه صادر -الف•

ل ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت   سرمایه  گذاری خارجی ایران مشمو 
.مالیات با نرخ صفر است

.سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است-ب•
.از هرگونه مالیات و عوارض معاف استتوسعه حمل و نقلصندوق فعالیت های •



143ماده 
درکهکاالهاییفروشازحاصلدرآمدبرمالیاتاز(%10)درصددهمعادل
از(%10)درصددهورسدمیفروشبهوشدهپذیرفتهکاالییهایبورس

هایبورسدرمعاملهبرایآنهاسهامکهشرکتهاییدرآمدبرمالیات
درآمدبرمالیاتاز(%5)درصدوپنجشودمیپذیرفتهخارجییاداخلی

ایداخلیبورسازخارجبازاردرمعاملهبرایآنهاسهامکهشرکتهایی
فهرستازکهسالیتاپذیرشسالازشود،میپذیرفتهخارجی

بااندنشدهحذفبازارهایاهابورسایندرشدهپذیرفتهشرکتهای
املهمعبرایآنهاسهامکهشرکتهایی.شودمیبخشودهسازمانتأیید

خارجییاداخلیبورسازخارجبازارهاییاخارجییاداخلیبورسهایدر
داقلحسازمانتأییدبهمالیدورهپایاندرکهصورتیدرشودپذیرفته
برابردومعادلباشندداشتهآزادشناورسهام(%20)درصدبیست

.شوندمیبرخوردارمالیاتیبخشودگیازفوقمعافیتهای



مکرر143ماده 1تبصره 
وقرانوناینچرارچوبدرگذاریسررمایهصرندوقدرآمردهایترمامی
موضوعبهاداراوراقدرگذاریسرمایهازحاصلدرآمدهایتمامی

مصوبایراناسالمیجمهوریبهاداراوراقبازارقانون(1)ماده(24)بند
حاصلدرآمدهاییااوراقاینانتقالونقلازحاصلدرآمدهایو1384

ارزشبرمالیاتودرآمدبرمالیاتپرداختازآنهاابطالوصدوراز
معاف2/3/1387مصوبافزودهارزشبرمالیاتقانونموضوعافزوده

ادیبهاداراوراقابطالوصدوروآنهاانتقالونقلبابتازوباشدمی
.شدنخواهد مطالبهمالیاتیشده



مکرر143ماده 5و 4و 3تبصره 
کهایرانمقیمحقوقییاحقیقیشخصهرکهصورتیدر-3تبصره

یاسهامبورس،ازخارجبازاریابورسدرشدهپذیرفتهشرکتسهامدار
زبفروشد،اخارجیبورسازخارجبازارهاییابورس هادرراخودتقدمحق
.شدنخواهد دریافتایراندرمالیاتیگونههیچبابتاین

اقتصادیفعالیتگونههیچبهمجازگذاریسرمایهصندوق-4تبصره
.باشدنمیسازمانسویازصادرهمجوزهایازخارجدیگری
اززمجو دارایبازارگردانانبازارگردانیبهاداراوراقانتقالونقل-5تبصره

مالیاتپرداختازفرابورسوبورسدربهاداراوراقوبورسسازمان
.استماده،معافاین(%5/0)نیم درصدمقطوع



145ماده 
معافمالیاتپرداختاززیرموارددرعنوانهربهدریافتیسود-145ماده
:است

ازاندپسوبازنشستگیکسوربهمربوطهایسپردهبهمتعلقسود-1
همربوطاستخدامیمقرراتحدوددرایرانیهایبانکنزدکارگرانوکارمندان

دنز مختلفهایسپردهواندازپسهایحساببهمتعلقجوایزیاسود-2
املشمعافیتاین.مجازبانکیغیراعتباریمؤسساتیاایرانیبانکهای
میهمنزدمجازبانکیغیراعتباریمؤسساتیابانکهاکههاییسپرده
.بودنخواهدگذارند

خزانهاسنادودولتیقرضهاوراقبهمتعلقجوایز-3
هاضافبابتایرانازخارجهایبانکبهایرانیهایبانکپرداختیسود-4

متقابلمعاملهشرطبهثابتسپردهو(اوردرافت)برداشت



145ماده 
مشارکتاوراقبهمتعلقجوایزوسود-5

اشارهابانکهبهمستقیممالیاتهایقانوندرکهمواردیدر-تبصره
املششدهذکرتکالیفوترجیحاتتسهیالت،شود،امتیازات،می

مجوزبایاقانونموجببهکهبانکیغیراعتباریمؤسسات
شوند،مییااندشدهتأسیسایراناسالمیجمهوریمرکزیبانک

ازحمایتصندوقکوچک،صنایعسرمایه گذاریضمانتصندوق
مهوبیدریاییصنایعالکترونیک،صنایعتوسعهوتحقیقات

توسعهازحمایتصندوقومعدنیفعالیت هایسرمایه گذاری
.شدخواهد نیزکشاورزیبخشدرسرمایه گذاری



107
دایمیاحکام•
بانکمعرفیباایرانازخارجمقیمخارجیحقوقیاشخاص-•

واقتصادیاموروزیرموافقتوایراناسالمیجمهوریمرکزی
مشمولمالیتأمینوتسهیالتاعطایمورددردارایی

مالیات  هایقانوناصالحی(107)مادهموضوعمالیاتپرداخت
.نمی باشندمصوبمستقیم



280
کهشهرداری هابهوابستهمؤسساتوسازمان هامالیات•

اموردرشهرداریذاتیوظایفانجامبرایقانونبه موجب
سرمایه(%100)درصدصدوتشکیلخدماتیوشهریعمومی،

.دمی باشصفرنرخبااستشهرداریبهمتعلقآنداراییو



شورای 26/4/1397مورخ 58841شماره مصوبه 
هماهنگی اقتصادیعالی 

تشرکنشدهتقسیمسودازبخشآندرآمدبرمالیات،1397سالدر•
هسرمایحساببهکهبهاداراوراقبورسسازماننزدشدهثبتهای

.گرددمیصفرنرخمشمول،شودمیمنتقل
باشد؟میصفرنرخاساسبرذیلدرآمدهایازیککداممالیات•

تثبهایشرکتنشدهتقسیمسودازبخشآندرآمدبرمالیات(الف
میمنتقلسرمایهحساببهکهبهاداراوراقبورسسازماننزدشده
.شود

م.م.ق132مادهموضوعتولیدیشرکتهایدرآمد(ب
تجاریآزادمناطقمقیمشرکتهایدرآمد(ج
مواردهمه(د

.باشدمیصحیحدگزینه



مسکن مهر
سهقراردادهایمورددروزیرانهیاتمصوبهخصوصدر•

باشد؟میصحیحگزینهکداممهرمسکنجانبه
نمسکواحدهربابتمهرمسکنهایپروژهمالیاتمیزان(الف

.باشدمیریالمیلیونسهحداکثرجانبهسههایپروژهدر
نمیافزودهارزشبرمالیاتمشمولپروژهمصالحخرید(ب

.گردد
مصوبهمشمولسازیمحوطهواراضیسازیآمادهقرارداد(ج

.باشدنمیوزیرانهیات
جوب(د

.باشدمیصحیحالفگزینه



مناطق آزاد تجاری و صنعتی
وحقیقیاشخاصصنعتی،تجاریآزادمناطقادارۀچگونگیقانون13مادهمطابق
نوعهربهنسبتدارند،اشتغالاقتصادیهایفعالیتانواعبهمنطقهدركهحقوقی
ستبیمدتبهمجوزدرمندرجبرداریبهرهتاریخازآزادمنطقهدراقتصادیفعالیت

فمعامستقیممالیات هایقانونموضوعداراییودرآمدبرمالیاتپرداختازسال
باهكبودخواهندمالیاتیمقرراتتابعسالبیستانقضایازپسوبودخواهند

کرذشایان.رسیدخواهداسالمیشورایمجلستصویببهوزیرانهیأتپیشنهاد
مالیاتیمعافیتهرگونهازبرخورداریشرطم،.م.ق132ماده(ت)بندمطابقاست
تسلیمکشورمناطقسایروآزادمناطقدرفعالحقوقیوحقیقیاشخاصبرای

حقوقیاشخاصمالیاتیاظهارنامه.استقانونیمقررموقعدرمالیاتیاظهارنامه
امورسازمانتوسطکهاستنمونه ایطبقزیانوسودحسابوترازنامهشامل

.می شودتهیهمالیاتی



آزادمناطقدرمالیعملکردومالیاتیاظهارنامهارائهنحوهدستورالعمل
(1396/4/20مورخ200/96/55شماره)اقتصادیویژهوصنعتیتجاری

شرط برخورداری از هرگونه معافیت 
مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی 

در مناطق آزاد

داشتن مجوز فعالیت 

اطالعات عملکرد مالی در 
تسلیم اظهارنامه مالیاتی مواعد مقرر قانونی



آزادمناطقدرمالیعملکردومالیاتیاظهارنامهارائهنحوهدستورالعمل
(1396/4/20مورخ200/96/55شماره)اقتصادیویژهوصنعتیتجاری

اطالعات 
عملکرد مالی

دفاتر

سود و 
زیان

ترازنامه

فهرست 
معامالت

اسناد و 
مدارک

حقوق 
پرداختی 

به 
کارکنان



شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان 
ازناشیبنیاندانشمؤسساتوشرکت هامالیاتمشمولدرآمد

والتمحصتولیدوتجاری سازیتوسعه،وتحقیقفعالیتهایوقراردادها
انفراوافزودهارزشباوبرترفناوری هایحوزهدربنیاندانشخدماتو

اتمؤسسوشرکتهاهمانتوسطمربوط،افزارهاینرمتولیددرویژهبه
شرکتهربرایمجوزصدورتاریخازپسسال15مدتبهبنیاندانش

رعایتبام.م.ق105مادهموضوعمالیاتازبنیاندانشمؤسسهیا
لمشمو درآمدلذاهستند،معافمربوطنامه اجراییآیینمقرراتسایر

موضوعدانش بنیانهایفعالیتحوزهدرکهحقیقیاشخاصمالیات
انکارکنحقوقدرآمدنیزومی پردازندفعالیتبهمزبوردستورالعمل

فیتمعاازبرخورداریمشمولدانش بنیانمؤسساتیاشرکتهادرشاغل
.بودنخواهندنظرموردمالیاتی



شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان 
وعلمپارک هایدرمستقرمهندسیوفناوریوپژوهشیواحدهای

دورصتاریخازمذکورفعالیت هایبهنسبتفناوریشهرک هایوفناوری
زاشدهیادواحدهایدرشاغلکارکناننیزوپارکمدیریتتوسطمجوز

صنعتیتجاریآزادمناطقادارهچگونگیقانون13مادهموضوعمعافیت
.بودخواهندبرخوردارآن



شدهادارهوجوه
قيتلبانکيسپردهبانک هانزدشدهادارهوجوهماندهاينکهبهنظر•

ک هایباننزدشدهادارهوجوهازناشيدريافتيسودبنابرايننمی گردد
ضوعمومعافيتمشمولمجاز،بانکيغيراعتباريمؤسساتياايراني

.بودنخواهدم.م.ق145ماده(2)بند



درآمد ابرازی مشمول مالیات یک شخص حقوقی مشمول مادهچنانچه •
م نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آن،.م.ق105

هشتاد درصد افزایش داشته باشد چند واحد درصد از نرخ  مالیات 
شود؟متعلق به شخص حقوقی مزبور کاسته می

هشت(دپنج    ( چهار                       ج(سه                     ب(الف•



م مورد توجه به قانون دائمی احکام برنامه ششم توسعه کشور، کدابا •
صحیح نیست؟

فعالیت های صندوق توسعه حمل و نقل از هرگونه مالیات و ( الف
.عوارض معاف است

سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات ( ب
.معاف است

مامی شرکت ها و مؤسسات وابسته به آستان های مقدس نسبت به ت( ج
.فعالیت های اقتصادی خود، مشمول مالیات هستند

واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در مناطق غیر برخوردار از ( د
.اشتغال از هرگونه مالیات و عوارض به مدت پنج سال معاف هستند



احکام دائمی برنامه ششم توسعه، فعالیت های 48ماده مطابق •
.صندوق از هرگونه مالیات و عوارض معاف است

احکام دائمی برنامه ششم توسعه، سود تفاوت نرخ45ماده مطابق •
.تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است

احکام دائمی برنامه ششم توسعه، آستان های مقدس31مطابق ماده •
و قرارگاه های سازندگی و شرکت ها و مؤسسات وابسته به اشخاص

ت مذکور نسبت به تمامی فعالیت های اقتصادی خود، مشمول پرداخ
مالیات می شوند

ی احکام دائمی برنامه ششم توسعه، معافیت مالیات 32مطابق ماده •
واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در مناطق غیر برخوردار از اشتغال

صنعتی -را به میزان معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری 
. اعمال کند

.  صحیح می باشدد گزینه •



یغیردولت حقوقیاشخاصتوسطشدهانجاماقتصادیسرمایه گذاری•
مراکزها،هتلها،بیمارستانخدماتیومعدنیتولیدی،واحدهای)

ونیقانمراجعازگذاریسرمایهمجوزبا(نقلوحملوگردشگریاقامتی
پروانهآن هابرایبعدبه95/1/1تاریخازکهواحدهاییبرایذی ربط،

ایشدهمنعقدفروشواستخراجقراردادیاصادرمجوزیابهره برداری
کمترمناطقدرمالیاتی،صفرنرخازبرخورداریبرعالوهمی شود،
.............شدهانجاماقتصادیگذاریسرمایهمعادلیافته،توسعه
کهزمانیتاصفرنرخبامالیاتمحاسبهدورهازبعدسال هایمالیات
تثبسرمایه..........میزانبهحداکثرواحدمالیاتمشمولدرآمدجمع
.شودمیمحاسبهصفرنرخبابرسد،شدهپرداختو

برابردو-%50(ببرابرنیمویک-%50(الف
برابردو-%100(دبرابرنیمویک-%100(ج



موضوعاجرایيآيين نامه7ماده(1)بندمطابق.می باشدصحیحدگزینه•
توسطشدهانجاماقتصادیسرمایه گذاریم،.م.ق132ماده(2)تبصره

خدماتیومعدنی،تولیدیواحدهای)غیردولتیحقوقیاشخاص
وزمجبا(نقلوحملوگردشگریاقامتیمراکزها،هتلها،بیمارستان

تاریخازکهواحدهاییبرایذی ربط،قانونیمراجعازگذاریسرمایه
دقراردایاصادرمجوزیابهره برداریپروانهآن هابرایبعدبه1/1/1395
نرخازبرخورداریبرعالوهمی شود،یاشدهمنعقدفروشواستخراج

:می گیردقرارحمایتموردزیرشرحبهموردحسبصفر
امانجاقتصادیسرمایه گذاریمعادلیافته،توسعهکمترمناطقدر-1

انیزمتاصفرنرخبامالیاتمحاسبهدورهازبعدسال هایمالیاتشده،
سرمایهبرابردومیزانبهحداکثرواحددرآمد مشمول مالیاتجمعکه

.می شودمحاسبهصفرنرخبابرسد،شدهپرداختوثبت



زماندرکهصفرنرخبامالیاتمشمولمعدنیوتولیدیواحدهای•
باشند،شاغلکارنیروینفرپنجاهازبیشدارایبهره برداری
نسبتراخودشاغلکارنیرویسالهرمعافیت،دورهدردرصورتی که

افزایشسالهرازایبهدهند،افزایش........حداقلقبلسالبه
ارائهواجتماعیرفاهوکارتعاون،وزارتتأییدصورتدرکارکنان،
........کارکنان،اجتماعیتأمینبیمهفهرستبهمربوطمدارکواسناد
(فرصنرخبامالیاتمحاسبهازبرخورداریدوره)آنانمعافیتدورهبه

.می گردداضافه
سالیک-%50(بسالیک-%30(الف

سالدو-%50(دسالدو-%30(ج



بهای ناشی از تجدید ارزیابی کدام یک از دارایی های اشخاصافزایش •
ر حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات ب

؟درآمد نمی باشد
دارایی زیست مولدتسرمایه گذاری بلند مددارایی های نامشهود

بلیبلیبلی(الف
خیربلیخیر(ب
بلیخیرخیر(ج
خیرخیربلی(د



گزینه در خصوص واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی دارای کدام •
مجوز مستقر در شهرک  های فناوری صحیح می باشد؟

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری 13از معافیت موضوع ماده ( الف
.صنعتی برخوردار خواهند شد

سال پس از تاريخ صدور مجوز از ماليات بر درآمد معاف 15به مدت ( ب
.هستند

سال پس از تاريخ صدور مجوز از ماليات بر درآمد معاف 10به مدت ( ج
.هستند

.از معافیت برخوردار نمی باشند( د



و زیان ناشی از تسعیر دارایی  ها و بدهی های ارزی کدام یک سود •
مشمول مالیات با نرخ صفر نمی باشد؟ 

صندوق ضمانت صادرات ایران ( ببانک توسعه صادرات ایران   ( الف
شرکت بازرگانی توسعه صادرات ایران( دشرکت   سرمایه  گذاری خارجی ( ج



از موارد ذیل جزء تکالیف اشخاص حقیقی و حقوقی فعاالنکدام یک •
اقتصادی مناطق آزاد تجاری و صنعتی می باشد؟

درمندرجاطالعاتیاقالممطابقخودمعامالتفهرستارسال(الف
مربوطالکترونیکیسامانه

سامانهطریقازخودکارکنانبهپرداختیحقوقفهرستارسال(ب
الکترونیکی

امالکاجارهدرآمدداشتنصورتدرمالیاتیاظهارنامهتسلیم(ج
مواردهمه(د



برایاشخاصنقدیآوردهازحاصلدرآمدم.م.قمکرر138مادهطبق•
ردتولیدیبنگاه هایگردشدرسرمایهوطرح هاوپروژه هامالیتأمین
یمشارکت عقودانتظارموردسودحداقلمعادلمشارکتیعقودقالب
در.استمعافدرآمدبرمالیاتپرداختازاعتباروپولشورایمصوب
گرفت؟نخواهدتعلقمزبورمعافیتذیلشرایطازکدام یک

سالیکتانقدیآوردهخروج(بسالدوتانقدیآوردهخروج(الف
فوقمواردهمه(دماهششتانقدیآوردهخروج(ج

معافیتازاستفاده کنندهم،.م.قمکرر138ماده(1)تبصرهمطابق
یتولیدبنگاهازرانقدیآوردهنمی تواندسالدوتامادهاینموضوع

معافیتروزارزش میزانبهنقدی،آوردهکاهشصورتدر.کندخارج
.می شوداضافهنقدی،آوردهخروجسالمالیاتاستفاده شده،



بهاداراوراقبورسدرمعاملهبرایبوالفشرکت هایسهام•
اوراقوبورسسازمانتأييدبهماليدورهپاياندروپذیرفته شده

مشمولدرآمدوداشتهآزادشناورسهام%15و%25ترتیببهبهادار
درآمدبرمالیات.می باشدلاير20ولاير40ترتیببهآن هامالیات

نمایید؟محاسبهرابوالفشرکت های
لاير4/5–لاير8(بلاير5–لاير9(الف

لاير5–لاير8(دلاير4/7–لاير9(ج
40× % 25= 10شرکت الف   143مالیات قبل از اعمال معافیت ماده •
10× % 80= 8شرکت الف  143مالیات بعد از اعمال معافیت ماده •
20× % 25= 5شرکت ب 143مالیات قبل از اعمال معافیت ماده •
5× % 90= 4/5ب شرکت 143مالیات بعد از اعمال معافیت ماده •



دولتيبانک هایمازاددارايي هايواموالفروشازحاصلمابه التفاوت•
ودسسهمکسرازپسفروشهزينه هايودفتريقيمتمبلغبهنسبت
توليدموانعرفعقانون16ماده1تبصرهاجرایدرسپرده گذاران،قطعي

......................کشورمالينظامارتقايورقابت پذير
.می باشدمعافمتعلقمالیاتپنجاه درصداز(الف
.می باشددرآمدبرمالیاتمشمولوتلقیسودبه عنوان(ب
.می باشدمعافمالیاتپرداختاز(ج
همانسرمایهافزایشبابتتخصیصوخزانهبه حسابواریزصورتدر(د

.می باشدمعافمالیاتپرداختازبانک،
اليمنظامارتقايورقابت پذيرتوليدموانعرفعقانون16ماده1تبصرهمطابق
ادماز دارایی هایواموالفروشازحاصلمابه التفاوتدرصدصدمعادلکشور،

ازپسفروشهزينه هايودفتريقيمتمبلغبهنسبتدولتيبانک های
جهتوواريزکشورکلخزانه داريبهسپرده گذاران،قطعيسودسهمکسر

صرهتباينازحاصلوجوه.مي شوددادهتخصيصبانکهمانسرمايهافزايش
.استمعافدولتسهمسودومالياتپرداختاز



وضوع براساس صورت جلسه شورای عالی مالیاتی، معافیت مالیاتی م-•
در )1380م اصالحی مصوب بهمن ماه .م.ق143قسمت اخیر ماده 

شامل کدام یک از %( 20خصوص سهام شناور حداقل به میزان 
:معافیت های اشاره شده در متن ماده مذکور می گردد

معافیت ده درصد مالیات بر درآمد شرکت های پذیرفته شده در( الف
بورس های داخلی و پنج درصد بازار خارج از بورس داخلی 

معافیت ده درصد مالیات بر درآمد شرکت های پذیرفته شده در ( ب
بورس های خارجی و پنج درصد بازار خارج از بورس خارجی 

معافیت ده درصد مالیات حاصل از فروش کاال که در بورس های ( ج
.  کاالیی پذیرفته شده است

تمام موارد ( د



اطالعاتفناوریتولیدیواحدهایمعافیتخصوصدرگزینهکدام•
نمی باشد؟صحیح

هباطالعاتفناوریتولیدیواحدهایصفرنرخبامالیاتمحاسبه(الف
.نداردتسریپشتیبانیازحاصلدرآمدهای

زمرککیلومتریبیستویک صدشعاعدرمستقرواحدهایدرآمد(ب
و(نانسموقماستان هایصنعتیشهرک هایبه استثنای)تهراناستان

رسایمراکزکیلومتریسیواصفهاناستانمرکزپنجاه کیلومتری
آخرینبراساسجمعیتنفرهزارسیصدازبیششهرهایواستان ها

صفرنرخبهمالیاتمحاسبهمشمولمسکن،ونفوسسر شماری
.نمی باشند

لمشمو بهره برداریشروعتاریخازاطالعاتفناوریتولیدیواحدهای(ج
.می باشندصفرنرخبهمالیاتمحاسبه

پنجمدتبهاطالعاتفناوریتولیدیواحدهایناشیابرازیدرآمد(د
شمولمصفرنرخباسالدهمدتبهتوسعه یافتهکمترمناطقدروسال

.می باشدمالیات



از برخورداری از معافیت در مناطق آزاد تجاری و صنعتی کدام یکشرط •
موارد می باشد؟

داشتن مجوز فعالیت                (تسلیم اظهارنامه مالیاتی           ب(الف•
همه موارد(اطاعات عملکرد مالی                د(ج



ریال کمک انجام شده به یک موسسه خیریه در سال100.000.000مبلغ •
ه به مصرف نرسیده است، درصورتی که موسسه مربوط اظهارنام1396

خود را در موعد مقرر تسلیم اداره امور مالیاتی نموده باشد، مالیات
را محاسبه نمایید؟متعلق 

ریال          م25(الف
ریالم15(ب
.با اخذ مالیات به سال مالی بعد منتقل می گردد( ج
.بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل می گردد( د



ت شرکت الف صاحب یک باشگاه ورزشی دارای مجوز از سازمان تربی•
خود موارد زیر را به عنوان درآمد 1394بدنی در اظهارنامه عملکرد سال 

.ابراز می نماید
ریال20.000.000درآمد تبلیغات ورزشی 

ریال15.000.000درآمد نقل و انتقال ورزشکار             
ریال300.000.000فروش لوازم متضمن نشان و مشخصات باشگاه 

را محاسبه نمایید؟مالیات جهت درج در اظهارنامه 
ریال                     50.000.000(ریال                  ب162.500.000(الف

صفر(دریال              112.500.000(ج



م،.م.ق134مادهموضوعاجرایینامهآیین3ماده(1)تبصرهمطابق•
ازذی ربطمراجعازمجوزدارایورزشیمؤسساتوباشگاه هادرآمد
متضمنلوازمفروشورزشکار،معاوضهیاانتقالونقلتبلیغات،محل
کمک هایهمچنینوورزشیموسسهوباشگاهمشخصاتیاونشان

خدماتانجامبرایدولتیمؤسساتیاودولتازآن هادریافتی
سایر.شود میتلقیورزشیفعالیتازناشیدرآمدورزشی،

 هایفعالیتنیزومذکورمؤسساتوباشگاه هااقتصادیفعالیت های
.می باشندمالیاتمشمولمجوزفاقدورزشی





با انعقاد قرارداد در 9۶/1/1ریال در تاریخ م100آقای سبحانی مبلغ •
قالب عقود مشارکتی به شرکت تولیدی درنا پرداخت نموده است
قرارداد درصورتی که مبلغ ثبت شده در دفاتر شرکت بابت هزینه مالی

درصد و نرخ 18ریال و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی م25فوق 
را درصد باشد، هزینه قابل قبول از این بابت 10سود سپرده بانکی 
(شمسیسال مالی شرکت منطبق با سال )محاسبه نمایید؟

•

18.000.000 =18% ×100.000.000



بهاتییمالمأموراندگییرسزمانمهلت
متممواتییمالپرونده های

آخرین مهلت رسیدگی

تسلیم اظهارنامهعدم تسلیم اظهارنامه

یمبلغ ابرازکتمان درآمد پنج سال از تاریخ 
انقضای تسلیم 
یک سال از تاریخ انقضایاظهارنامه

تسلیم اظهارنامه



اشخاص مشمول ارسال فهرست معامالت

اشخاص حقوقی

مشاغل گروه اول

مشاغل مشمول مالیات بر ارزش افزوده



عدم الزام درج شماره اقتصادی خریدار

.مشمول ثبت نام در نظام مالیاتی نباشد

مصرف کننده نهایی حقیقی

...(کشاورزی، صیادی و) م .م.ق81حقیقی ماده 



عدم الزام درج شماره اقتصادی خریدار

.مشمول ثبت نام در نظام مالیاتی نباشد

مصرف کننده نهایی حقیقی

...(کشاورزی، صیادی و) م .م.ق81حقیقی ماده 



عدم الزام درج شماره اقتصادی فروشنده

اشخاص حقیقی

صورتحساب خرید تا 
میزان پنج درصد حد 
نصاب معامالت کوچک



طیلیتعانحالل،جمله،ازتغییراتهرگونهمکلفندنامثبتمشمولین•
شانی،تغییرنتغییرشغل،،تغییرنام،{(تعلیق)موقتیادائم)}فعالیت

رکاشتغییربالعکس،یاومشارکتیبهانفرادیفعالیتتبدیل
ازماهدومدتظرفحداکثررامواردسایریاو(قهرییااختیاری)

.نماینداعالمسازمانبهتغییراتوقوعیاانجامتاریخ
یماداممکلفندنامثبتمشمولحقوقیاشخاصومشاغلصاحبان•

زاموردحسباست،نشدهصادرجدیداقتصادیشمارهآنهابرایکه
یاختصاص شمارهومدنیمشارکتشناسهملی،شناسهملی،شماره

.نماینداستفادهخارجیاشخاص



طیلیتعانحالل،جمله،ازتغییراتهرگونهمکلفندنامثبتمشمولین•
شانی،تغییرنتغییرشغل،،تغییرنام،{(تعلیق)موقتیادائم)}فعالیت

رکاشتغییربالعکس،یاومشارکتیبهانفرادیفعالیتتبدیل
ازماهدومدتظرفحداکثررامواردسایریاو(قهرییااختیاری)

.نماینداعالمسازمانبهتغییراتوقوعیاانجامتاریخ
یماداممکلفندنامثبتمشمولحقوقیاشخاصومشاغلصاحبان•

زاموردحسباست،نشدهصادرجدیداقتصادیشمارهآنهابرایکه
یاختصاص شمارهومدنیمشارکتشناسهملی،شناسهملی،شماره

.نماینداستفادهخارجیاشخاص



ارسال فهرست 
معامالت بصورت
مجموع

خرید
تا مبلغ

تومان1.250.000

فروش

یبه مصرف کننده نهای

تا مبلغ

تومان1.250.000



مهلت ارسال فهرست معامالت 

تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل

(فصلی)فهرست معامالت در مقاطع سه ماهه 



موارد عدم شمول ارسال فهرست معامالت

بهاداراوراقکارمزدوسودوفروشوخرید

یاسهامتقدمحقوسهم الشرکهوسهامفروشوخرید
سهم الشرکه

-صندوقتعاون،صندوقها،بانکهایجریمهوکارمزدوسود
اعتباریمؤسساتکشاورزی،بخشتوسعهازحمایتهای

قرض الحسنهصندوق هایومجازغیربانکی
سهم الشرکهوسهامسود



موارد عدم شمول ارسال فهرست معامالت

انجـمن هاواحزابحرفه ای،مجامعاعضاءعـضویتحـق
ذی صالحمـراجـعازمـجوزدارایغـیردولتیوتشکـل های

یاسهامتقدمحقوسهم الشرکهوسهامفروشوخرید
سهم الشرکه

بالعوضهدایایوجوایز،کمک ها



موارد عدم شمول ارسال فهرست معامالت

وعوارضانواعخسارت،یاجریمهعناوینتحتکهمبالغی
شارز برمالیاتقانونعوارضومالیاتبه استثناء)مالیات
هبمشابه،مواردوگمرکیحقوقتمبر،حقثبت،حق(افزوده
.گرددمیپرداختاجرائیهایدستگاه

سومبابازسومفصلموضوعپرداختیدستمزدوحقوق
مستقیممالیات هایقانون
محلساختمان(شارژ)نگهداریحقبابتپرداختیوجوه
.پرداختیآبونمان هایوفعالیت



موارد ابطال شماره اقتصادی

حقیقیفوت اشخاص 

اقتصادیاعالم اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت 

فیه انحالل اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تص
ز و اعالم ختم تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجو 

فعالیت

اقتصادیصدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال شماره 



هردرالذکرفوقجدولسهالییکهایردیفموضوعتخلفاتانجامصورتدر
خواهدمعاملههمانمبلغ%2معادلحداکثرمطالبهومحاسبهقابلجریمهمعامله،

.بود

نرخ شرح تخلفردیف
جریمه

مأخذ محاسبه 
جریمه

عدم صدور صورتحساب فروش کاال یا1
مبلغ مورد %2ارائه خدمت

معامله

مبلغ مورد %2عدم درج شماره اقتصادی خود2
معامله

مبلغ مورد %2عدم درج شماره اقتصادی طرف معامله3
معامله



اقتصادیشمارهابطالموارد

نرخ شرح تخلفردیف
جریمه

مأخذ محاسبه 
جریمه

استفاده از شماره اقتصادی خود برای4
مبلغ مورد %2معامالت دیگران

معامله

5
رای استفاده از شماره اقتصادی دیگران ب

%2معامالت خود
مبلغ مورد 
معامله

عدم ارائه فهرست معامالت انجام شده۶
%1به سازمان طبق روش های تعیین شده

مبلغ معامالتی
که فهرست آن ها 

.استارائه نشده 



اطالعات بسته های اطالعاتیچارچوب و ساختار تبادل 
مکرر 169ماده ( 5)آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 

بازه زمانی تهیه حد آستانهنوع اطالعات
یبسته های اطالعات 

خرید و فروش کاال
مجموع معامالت برای هرشخص در یکسال به

میزان
تریک میلیارد و پانصد میلیون ریال و بیش

ساالنه

خرید و فروش خدمات
مجموع معامالت برای هرشخص در یکسال به

میزان
هفتصد و پنجاه میلیون ریال و بیشتر

ساالنه

واردات و )تجارت خارجی 
به صورت برخط وواردات و صادرات با هر میزان ارزش(صادرات کاالها و خدمات

لحظه ای



بازه زمانی تهیه حد آستانهنوع اطالعات
یبسته های اطالعات 

قراردادهای مربوط به انجام 
ساالنهکلیه قراردادهامعامالت و فعالیت های تجاری

ه عملیات پیمانکاری و هرگون
خدمات

مجموع قراردادهای هر شخص با ارزش 
ساالنههفتصد و پنجاه میلیون ریال و بیشتر

اعم از ) خرید و فروش ارز 
(اینقدی یا برات یا حواله

، هاکلیه معامالت بانک مرکزی و سایر بانک
انی ها با میز مؤسسات مالی و اعتباری و صرافی

بیش از یکصد هزار دالر و یا معادل آن در هر 
سال

ساالنه

چارچوب و ساختار تبادل اطالعات بسته های اطالعاتی
مکرر 169ماده ( 5)آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 



چارچوب و ساختار تبادل اطالعات بسته های اطالعاتی
مکرر 169ماده ( 5)آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 

بازه زمانی تهیه حد آستانهنوع اطالعات
یبسته های اطالعات 

قراردادهای مربوط به انجام 
ساالنهکلیه قراردادهامعامالت و فعالیت های تجاری

ه عملیات پیمانکاری و هرگون
خدمات

مجموع قراردادهای هر شخص با ارزش 
ساالنههفتصد و پنجاه میلیون ریال و بیشتر

اعم از ) خرید و فروش ارز 
(اینقدی یا برات یا حواله

، هاکلیه معامالت بانک مرکزی و سایر بانک
انی ها با میز مؤسسات مالی و اعتباری و صرافی

بیش از یکصد هزار دالر و یا معادل آن در هر 
سال

ساالنه



چارچوب و ساختار تبادل اطالعات بسته های اطالعاتی
مکرر 169ماده ( 5)آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 

بازه زمانی تهیه حد آستانهنوع اطالعات
یبسته های اطالعات 

خرید و فروش سکه و شمش 
طال

ها، کلیه معامالت بانک مرکزی و سایر بانک
هرفصلمؤسسات مالی و اعتباری و بورس کاال

انواع بیمه نامه های صادره و 
ساالنههای صادره و خسارت های پرداختیکلیه بیمه نامهخسارت های پرداختی

بارنامه و صورت وضعیت حمل و
نقل بار و مسافر

های حمل و نقل ها و صورت وضعیتکلیه بارنامه
هر فصلبار و مسافر

(  دوره مالی)جمع گردش ساالنه 
نقل و انتقال سهام و سایر اوراق 

بهادار

جمع گردش خرید یا فروش ساالنه سهام یا سایر
یال اوراق بهادار اشخاصی که به میزان پنجاه میلیارد ر 

.و بیشتر باشد
ساالنه



چارچوب و ساختار تبادل اطالعات بسته های اطالعاتی
مکرر 169ماده ( 5)آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 

بازه زمانی تهیه حد آستانهنوع اطالعات
یبسته های اطالعات 

جمع گردش و مانده ساالنه 
های انواع حساب( دوره مالی)

های سپرده)ریالی و ارزی 
ها و نزد بانک( دیداری

مؤسسات اعتباری

:اشخاص حقوقی( الف
ها به استثنای حساب های کل گردش حساب

قانون که توسط ( 2)اشخاص مشمول ماده 
.خزانه داری کل کشور افتتاح شده یا می شود

ساالنه

:اشخاص حقیقی( ب
-ابجمع گردش بدهکار یا بستانکار کلیه حس

های اشخاص که در طی سال شمسی پنجاه 
تر و بیش( یا معادل ارزی این مبلغ)میلیارد ریال

.باشد

ساالنه



چارچوب و ساختار تبادل اطالعات بسته های اطالعاتی
مکرر 169ماده ( 5)آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 

بازه زمانی تهیه حد آستانهنوع اطالعات
یبسته های اطالعات 

جمع گردش و مانده ساالنه 
انواع سپرده های ( دوره مالی)

غیردیداری ریالی و ارزی و سود 
آنها نزد بانک ها و مؤسسات 

اعتباری

:اشخاص حقوقی( الف
ها و سود جمع گردش و مانده کلیه سپرده

های متعلق در پایان هر سال به استثنای حساب
قانون که توسط ( 2)اشخاص مشمول ماده

.می شودخزانه داری کل کشور افتتاح شده یا 

ساالنه

:اشخاص حقیقی( ب
-ابجمع گردش بدهکار یا بستانکار کلیه حس

های سپرده اشخاص که در طی سال شمسی 
و( یا معادل ارزی این مبلغ)پنجاه میلیارد ریال

.بیشتر باشد

ساالنه



چارچوب و ساختار تبادل اطالعات بسته های اطالعاتی
مکرر 169ماده ( 5)آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 

بازه زمانی تهیه حد آستانهنوع اطالعات
یبسته های اطالعات 

جمع گردش و مانده ساالنه 
ها، انواع حساب( دوره مالی)

-سپرده)سپرده ها و سود آنها 

، (های دیداری و غیر دیداری
-کتسهیالت و تعهدات نزد بان

ها و مؤسسات مالی و اعتباری
مادامی که از بانک مرکزی 
.اندمجوز فعالیت اخذ ننموده

ها و ها، سپردهاطالعات تمامی حساب
حقیقی و ) تسهیالت و تعهدات اشخاص

(حقوقی
ساالنه



چارچوب و ساختار تبادل اطالعات بسته های اطالعاتی
مکرر 169ماده ( 5)آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 

بازه زمانی تهیه حد آستانهنوع اطالعات
یبسته های اطالعات 

تسهیالت بانکی اعم از ارزی
و ریالی در قالب کلیه عقود 

ها و مؤسسات توسط بانک
اعتباری

اشخاص حقوقی( الف
کلیه تسهیالت ریالی و ارزی به استثنای
(  2)تسهیالت اعطایی به اشخاص مشمول ماده

قانون

ساالنه

اشخاص حقیقی( ب
کلیه تسهیالت ریالی و ارزی که اصل مبلغ
تسهیالت یا معادل ریالی آن بیشتر از یک و

یالت به استثنای تسه. نیم میلیارد ریال باشد
خرید مسکن 

ساالنه

تسهیالت اعطایی اعم از 
ارزی و ریالی در قالب کلیه 

های عقود توسط شرکت
ساالنهکلیه تسهیالت ریالی و ارزی، انواع (لیزینگ ) واسپاری



چارچوب و ساختار تبادل اطالعات بسته های اطالعاتی
مکرر 169ماده ( 5)آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 

بازه زمانی تهیه حد آستانهنوع اطالعات
یبسته های اطالعات 

های صادره براینامهمشخصات کلیه ضمانتها و نظایر آننامهضمانت
ساالنهاشخاص حقیقی و حقوقی

اطالعات دارایی ها، اموال و 
امالک و همچنین نقل و انتقال

آنها

اطالعات کلیه امالک و انواع وسایط نقلیه 
هوایی، دریایی، ریلی، جاده ای درون و برون )

ی و انواع ماشین آالت راه سازی و صنعت ( شهری
و نقل و انتقال آنها

ساالنه



چارچوب و ساختار تبادل اطالعات بسته های اطالعاتی
مکرر 169ماده ( 5)آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 

بازه زمانی تهیه حد آستانهنوع اطالعات
یبسته های اطالعات 

خرید و فروش کاال
مجموع معامالت برای هرشخص در یکسال به

میزان
تریک میلیارد و پانصد میلیون ریال و بیش

ساالنه

خرید و فروش خدمات
مجموع معامالت برای هرشخص در یکسال به

میزان
هفتصد و پنجاه میلیون ریال و بیشتر

ساالنه

واردات و )تجارت خارجی 
به صورت برخط وواردات و صادرات با هر میزان ارزش(صادرات کاالها و خدمات

لحظه ای



چارچوب و ساختار تبادل اطالعات بسته های اطالعاتی
مکرر 169ماده ( 5)آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 

بازه زمانی تهیه حد آستانهنوع اطالعات
یبسته های اطالعات 

خرید و فروش کاال
مجموع معامالت برای هرشخص در یکسال به

میزان
تریک میلیارد و پانصد میلیون ریال و بیش

ساالنه

خرید و فروش خدمات
مجموع معامالت برای هرشخص در یکسال به

میزان
هفتصد و پنجاه میلیون ریال و بیشتر

ساالنه

واردات و )تجارت خارجی 
به صورت برخط وواردات و صادرات با هر میزان ارزش(صادرات کاالها و خدمات

لحظه ای







قانونشمولدامنهـ1ماده

آنهاصادراتووارداتهمچنينوايراندرخدماتارائهوکاالهاعرضه

.مي باشدقانوناينمقرراتمشمول



به استثناء موارد مندرج در فصول هشتممنظور از مالیات در این قانون

.و نهم، مالیات بر ارزش افزوده می باشد

ـ منظور از مالیات در قانون2ماده 



ـ تعریف ارزش افزوده3ماده 

عرضهخدماتوكاالهاارزشبینتفاوتقانون،ایندرافزودهارزش

دورهیكدرشدهتحصیلیاخریداریخدماتوكاالهاارزشباشده

.می باشدمعین



ـ منظور از عرضه كاال4ماده 
( منظور عرضه به خود و مشمولیت آن)تبصره ر 

.استمعاملهنوعهرطریقازكاالانتقالقانون،ایندركاالعرضه

ردمی شودتولیدیاتحصیلخریداری،مؤدیتوسطه كقانوناینموضوعكاالهای-تبصره

شخصیفمصار براییاگرددثبتدفاتردرداراییعنوانبهشغلیاستفادهبرایكهصورتی

.شدخواهدمالیاتمشمولومحسوبخودبهكاالعرضهشود،برداشته

1388/11/12مورخ28004شمارهبخش نامه

3و2و1بندهایافزوده،ارزشبرمالیاتقانونسواالتپاسخموضوع



1388/11/12مورخ 28004بخش نامه شماره 

مؤدیانپرداختیافزودهارزشعوارضومالیاتقانون،(17)مادهمفاداستنادبه

ن،ساختمااحداثقبیلاز)ثابتهایداراییتحصیلبابتقانوناجرایمشمول

برایكه(اداریملزوماتواثاثهنقلیه،وسائطتجهیزات،وآالتماشینخرید

ایند،نممیپرداختصادرهحسابهایصورتاستنادبهوخوداقتصادیهایفعالیت

عرضهبابتمتعلقهعوارضومالیاتازمذكورمادهذیلهایتبصرهرعایتبا

.بودخواهدتهاتریاوكسرقابلهاآنتوسطمعافغیرخدماتوكاالها



1388/11/12مورخ 28004بخش نامه شماره 
3و 2و 1پاسخ سواالت قانون مالیات بر ارزش افزوده، بندهای موضوع

به. مؤدیانپرداختیافزودهارزشعوارضومالیاتقانون،(17)مادهمفاداستناد1

مان،ساختاحداثقبیلاز)ثابتهایداراییتحصیلبابتقانوناجرایمشمول

برایكه(اداریملزوماتواثاثهنقلیه،وسائطتجهیزات،وآالتماشینخرید

میپرداختصادرهحسابهایصورتاستنادبهوخوداقتصادیهایفعالیت

تبابمتعلقهعوارضومالیاتازمذكورمادهذیلهایتبصرهرعایتبانمایند،

.بودخواهدتهاتریاوكسرقابلهاآنتوسطمعافغیرخدماتوكاالهاعرضه



ـ منظور از ارائه خدمات5ماده 

فصلدرمندرجموارداستثناءبهقانون،ایندرخدماتارائه

.می باشدازاءبهماقبالدرغیربرایخدماتنهم، انجام



1388/11/12مورخ 28004بخش نامه شماره 

عرضهوازاءبهماقبالدروغیربرایایراندرخدماتارائه
(...بیع،صلح،هبه،عقدازاعم)معاملهنوعهرطریقازكاالها
همچنینوقانون(12)مادهدرمطرحمعافموارداستثنایبه

هایدستورالعملوقانونیترتیباترعایتباهاآنواردات
.باشدمیافزودهارزشعوارضومالیاتمشمولصادره،



ـ تعریف واردات۶ماده 

ازخارجازخدمتیاكاالورودقانون،ایندرواردات
ویژهمناطقوصنعتیـتجاریآزادمناطقازیاكشور

.می باشدكشورگمركیقلمروبهاقتصادی



ـ تعریف صادرات7ماده 

ازخارجبهخدمتیاكاالصدورقانون،ایندرصادرات
هویژ مناطقوصنعتیـتجاریآزادمناطقبهیاكشور

.می باشداقتصادی



ـ تعریف مؤدی8ماده 

ووارداتوخدمتارائهوكاالعرضهبهكهاشخاصی
تهشناخمؤدیعنوانمی نمایند، بهمبادرتآنهاصادرات
.بودخواهندقانوناینمقرراتمشمولوشده



ـ منظور از معاوضه كاال و خدمات9ماده 

كاالعرضهقانون،ایندرخدماتوكاالهامعاوضه
بهوتلقیمتعاملینازیكهرطرفازخدمتیا
.می باشدمالیاتمشمولجداگانهطور



ـ دوره  های مالیاتی10ماده 

تقسیمماه،سهمالیاتیدورهچهاربهشمسیسالهر
خاللدرمؤدیفعالیتخاتمهیاشروعكهصورتیدر.می شود
مربوطدورهطیمؤدیفعالیتزمانباشد،مالیاتیدورهیك
.می شودتلقیمالیاتیدورهیك
سازمانپیشنهادبااستمجازداراییواقتصادیاموروزیر
ازگروههربرایرامالیاتیدورهمدتكشورمالیاتیامور

.نمایدتعیینماههیكیادومؤدیان



ـ تاریخ تعلق مالیات11ماده 
:استزیرشرحبهمالیاتتعلقتاریخـ11ماده
:كاالعرضهمورددرـالف
كهامكدهركاال،معاملهتحققتاریخیاكاالتحویلصورتحساب، تاریختاریخ•

مورد؛حسبباشد،مقدم
یادفاتردرداراییثبتتاریخقانون،این(4)مادهتبصرهدرمذكورموارددر•

ورد؛محسببرداشت،تاریخیاباشدمقدمكهكدامهراستفاده،شروعتاریخ
.معاوضهتاریخقانون،این(9)مادهموضوعمعامالتمورددر•
:خدماتارائهمورددرـب

مورد؛حسبباشدمقدمكهكدامخدمت، هرارائهتاریخیاصورتحسابتاریخ
.معاوضهقانون، تاریخاین(9)مادهموضوعمعامالتمورددر



ـ تاریخ تعلق مالیات11ماده 

:وارداتوصادراتمورددرـج
تاریخوارداتمورددرو(استردادحیثاز)صدورهنگامصادرات،مورددر

.ازاءبهماپرداختتاریخخدمت،خصوصدروگمركازكاالترخیص
تعلقتاریخصندوق،ماشینهایازاستفادهصورتدر-تبصره

.می باشدماشیندرمعاملهثبتمالیات، تاریخ
اجرایمالیاتی،امورسازمان1387/8/28مورخ86882شمارهبخشنامه
؛2بندای،بیمهخدماتبارابطهدرافزودهارزشبرمالیاتقانون

مالیاتقانونسواالتپاسخ،1388/11/12مورخ28004شمارهبخش نامه
.15و13و12بندهایافزوده،ارزشبر



ـ تاریخ تعلق مالیات11ماده 

1388/11/12مورخ28004شمارهبخش نامه
عوارضومالیاتقانون،اجرایونامثبتمشمولمؤدیانچنانچه-12

ازودرجصورتحسابدرصحیحطوربهراافزودهارزشبرموضوع
عوارضوهامالیاتوصولبهمجازباشند، ننمودهوصولخریداران
صورتیاصورتحسابقالبدر(شمولیتتاریخاز)قبلیدوره های
ارزشعوارضومالیات.بودخواهند(موردحسب)اصالحیوضعیت
بامذكوروضعیت هایصورتیاصورتحساب هاقالبدرپرداختیافزوده
نوانعبهخریداربرایصادرهدستورالعمل هایوقانونیترتیباترعایت
.گرددمیمحسوبپرداختدورهاعتبار



ـ تاریخ تعلق مالیات11ماده 

1388/11/12مورخ28004شمارهبخش نامه
ازصرفنظر)قانوناجرایازقبلمنعقدهقراردادهایازبخشآن-13

هك(متعلقهعوارضومالیاتبینیپیشعدموقراردادانعقادتاریخ
گردد،میاجراییوعملیاتیقانوناینشدناالجراالزمتاریخازبعد

بهكهقراردادهاازبخشآن.بودخواهدعوارضومالیاتمشمول
قانوناجرایتاریخازقبلگردد،احرازمثبتهمداركواسنادموجب
یاصورتحسابصدورتاریخازصرفنظراند،گردیدهاجراییوعملیاتی
موضوععوارضومالیاتپرداختمشمولموردحسبوضعیتصورت
.بودنخواهدقانوناین



ـ تاریخ تعلق مالیات11ماده 

1388/11/12مورخ28004شمارهبخش نامه
هایفعالیتقالبدرخدماتارائهمورددرعوارضومالیاتتعلقتاریخ-15

ممقدكهكدامهرخدمتارائهتاریخیاصورتحسابتاریخنیزپیمانكاری
راقهمتعلعوارضومالیاتمكلفندپیمانكاران.بودخواهدموردحسبباشد،
خریدارانازودرجصادرههایصورتحسابدروشناساییتعلقتاریخدر
صادرهصورتحساب هایمبلغصورتیكهدر.نمایندوصولومطالبه(كافرمایان)
ردمتعلقهعوارضومالیاتگردد،تعدیلكارفرماتوسط(وضعیتصورت)

(موردحسبآتیدورهیاجاری)پیمانكاردفاتردرتعدیالتثبتمالیاتیدوره
.بودنخواهدتعدیلقابلشدهایجادالتفاوتمابهمأخذبه



كاالها و خدمات معاف از پرداخت مالیات-12ماده 

مالیاتپرداختازموردحسبآن هاوارداتهمچنینوزیرخدماتارائهوكاالهاعرضه
:می باشدمعاف

محصوالت. نشده؛فرآوریكشاورزی1

دام. نوغان؛وعسل زنبورّآبزیان،زنده،طیورو2

انواع. نهال؛وبذرسم،كود،3

آرد. شیروینبات روغنپنیر،شیر، سویا، وحبوباتبرنج،شكر، قند،گوشت،نان، خبازی،4

كودكان؛تغذیهمخصوصخشك5.

كتاب،. مطبوعات؛وتحریرچاپ،كاغذانواعوتحریردفاتر مطبوعات،6

كاالهای. نهادهایودولتیموسساتخانه ها،وزارتبهبالعوضصورتبهاهدایی7
دایا؛هگیرندهحوزهتائیدباعلمیههایحوزهووزیرانهیئتتائیدبادولتیغیرعمومی



(1ادامه )كاالها و خدمات معاف از پرداخت مالیات -12ماده 

وراتصادمقرراتطبقمقررمیزانتاشخصیاستفادهبرایومسافرهمراهكهكاالهایی.7
؛بودخواهدمالیاتمشمولقانوناینمقرراتطبقآنبرمازاد.می شودكشورواردواردات،

منقول؛غیراموال.8
خدماتو(گیاهیوحیوانیانسانی، )درمانیخدماتدرمانی،مصرفیلوازمدارو،انواع.9

حمایتی؛وتوان  بخشی
مستقیم؛مالیات هایموضوعحقوق،درآمدبرمالیاتمشمولخدمات.10
قرضصندوق هایواعتباریتعاونی هایومؤسساتبانكها، اعتباریوبانكیخدمات.11

ازخارجبازارهایوبورسهادركاالوبهاداراوراقتسویهومعامالتخدماتومجازالحسنه
بورس؛
دریایی؛وهواییریلی، جاده ای، شهریبرونودرونمسافریعمومینقلوحملخدمات.12



كاالها و خدمات معاف از پرداخت مالیات-12ماده 

مالیاتپرداختازمعافخدماتوكاالها-12ماده
1388/11/12مورخ28004شمارهبخش نامه
17بندافزوده،ارزشبرمالیاتقانونسواالتپاسخ

وعینازاعممنقولغیراموالعرضه(12)ماده(8)بنداستنادبه-
لقابمعافیتاین.باشدمیمعافعوارضومالیاتپرداختازمنفعت
ونمایشگاهیهایغرفهانبارداری،هتلداری،خدماتارائهبهتسری
ماشینقبیلازمنقولاموالاجارهخدماتارائههمچنینوامثالهم
.بودنخواهدهاشهربازیتأسیساتوهاآندرمنصوبهآالت



كاالها و خدمات معاف از پرداخت مالیات-12ماده 

مالیاتپرداختازمعافخدماتوكاالها-12ماده
1396/7/3مورخ200/96/97شمارهبخش نامه

استثنایبه)1396/5/10تاریخازدرمانتکمیلودرمانبیمهخدمات•
تاریخازافزودهارزشبرمالیاتمستقیمپرداخت کنندگان

.می باشدمعافافزودهارزشبرمالیات(1390/7/9



كاالها و خدمات معاف از پرداخت مالیات-12ماده 

(شدابطال)1388/11/12مورخ28004شمارهخشنامهب11بند
ولمشمخدماتارائهجملهازانسانینیرویتأمینپیمانكاریهایفعالیت
خدماتایندهندگانارائه.بودخواهدقانوناینموضوععوارضومالیات
درمندرجخالصنامبلغمآخذبهرامتعلقهعوارضومالیاتمكلفند

پیمانخدمات.نمایندوصولمعاملهدیگرطرفازومحاسبهصورتحساب
ووقحقكارفرماكهداردموضوعیتشرایطیدرانسانینیرویتآمینمدیریت
ایتخصیصواسطهبیومستقیمصورتبهراانسانینیرویدستمزد
ودنماینثبتدستمزدوحقوقهزینهتحتخودقانونیدفاتردروپرداخت
.گرددارائهذیربطهایسازمانبهكارفرمانامبهحقوقمالیاتولیست
مشمولمدیریتیخدماتارائهكارمزد“صرفاصورتایندراستبدیهی
.بودخواهدعوارضومالیات



كاالها و خدمات معاف از پرداخت مالیات-12ماده 

97/5/۶مورخ200/97/71شمارهبخشنامهموجببه
معافمالیاتازمطلقبطورحقوقبرمالیاتمشمولخدماتارائه•

ه،واسطبیومستقیمکنندگانپرداختبهآننمودنمقیدوبوده
بر28004بخشنامه11بندلذاباشد؛میمقننارادهوهدفمغایر
.گرددمیابطالوباشدمیشدهیادقانونماده10بنداطالقخالف

انسانینیرویتامینخدماتبابتدریافتیازامابهصرفاً اساسبراین•
تامینقراردادهایبامرتیطم.م.ق82مادهحقوقهزینهکسرازپس
عوارضومالیاتمشمولمثبتهمدارکواسنادطبقانسانینیروی
.بودخواهدافزودهارزشبرمالیاتقانونموضوع



كاالها و خدمات معاف از پرداخت مالیات-12ماده 

1388/11/12مورخ28004شمارهبخش نامه
وبانكیخدماتمعافیتبرمبنیقانون(12)ماده(11)بندمفاد

هابانكخصوصدر“صرفاعوارضومالیاتپرداختازاعتباری
الحسنهقرضصندوقواعتباریهایتعاونیومؤسساتو

رائهابهتسریقابلوداشتهموضوعیتتعاونصندوقومجاز
.بودنخواهداشخاصسایرتوسطخدماتگونهاین



كاالها و خدمات معاف از پرداخت مالیات-12ماده 

افزودهارزشبرمالیاتمعاونت1390/4/4مورخ4531شمارهبخش نامه

وحملخدماتارائهافزوده،ارزشبرمالیاتقانون(12)ماده(12)بندمقرراتوفقكهآنجاییاز-1
پرداختازكلیصورتبهدریاییوهواییریلی،جاده ای،شهری،برونودرونمسافریعمومینقل

انعقادطریقازمسافریعمومینقلوحملخدماتارائهلذاباشد؛میمعافعوارضومالیات
ارزشعوارضومالیاتپرداختازوبودخواهدقانون(12)ماده(12)بندمقرراتمشمولنیزقرارداد
.استمعافافزوده

ریزیبرنامهوظیفهصرفامنعقدهقراردادهایمطابقاقتصادیفعاالنكهمواردیدراستذكربهالزم
به)نمایندنقلوحملمدیریتخدماتارائهبهاقدامواقعدرواجرارانقلوحملامورمدیریتو

صورتایندر(نباشدمسافرنقلوحملازناشیمنعقده،قراردادمطابقآنانتحصیلیدرآمدعبارتی
.بودنخواهدقانون(12)ماده(12)بندموضوعمعافیتمشمولمزبورخدماتارائه



(2ادامه )كاالها و خدمات معاف از پرداخت مالیات -12ماده 

دستباف؛فرش.13
ومعلوزارت خانه هایمشتركپیشنهادباكهآیین نامه ایطبقكهآموزشیوپژوهشیخدماتانواع.14

وكاروپرورشوآموزشپزشكی، آموزشودرمانبهداشت، دارایی،واقتصادیامورفناوری،وتحقیقات
می رسد؛وزیرانهیئتتصویببهقانوناینتصویبتاریخازماهششمدتظرفاجتماعیامور
طیور؛ودامخوراك.15
ركمشتپیشنهادبهكهفهرستیبراساسفرودگاه هاویژههوانوردیناوبریكمكتجهیزاتورادار.1۶

نونقااینتصویبتاریخازماهششمدتظرفوتهیهداراییواقتصادیاموروزارتوترابریوراهوزارت
می رسد؛وزیرانهیئتتصویببه
مشتركنهادپیشبهكهفهرستیاساسبرامنیتیو(انتظامیونظامی)دفاعیصرفاً مصارفبااقالم.17

وزیرانهیئتتصویببهوتهیهداراییواقتصادیاموروزارتومسلحنیروهایپشتیبانیودفاعوزارت
.بودخواهداجراقابلوزیرانهیئتتصویبازپسمالیاتیدورهاولینازمذكورفهرست.می رسد



كاالها و خدمات معاف از پرداخت مالیات-12ماده 

1388/11/12مورخ28004شمارهبخش نامه
وخدماتارائهوكاالهاعرضهصرفاً قانون(12)مادهمفاداستنادبه

مشخصصراحتبهمذكورمادهبند(17)دركههاآنوارداتهمچنین
تمعافیاین.باشندمیمعافعوارضومالیاتپرداختازاندگردیده

نظیر)شدهكارگیریبهمعافغیرعواملوهانهادهبهتسریقابل
وتوزیعبیمه ای،باری،ونقلحملخدماتومعافكاالهایاولیهمواد

وكاالهاعرضهدر(...وایسردخانهمشاوره ای،ومهندسیبازاریابی،
.نمی باشدمعافخدماتارائه



كاالها و خدمات معاف از پرداخت مالیات-12ماده 

(11)بندموضوعاشخاصاستثنایبهمالیمنابعتأمینواعتباریخدماتمشمولیت
(93/7/9مورخ2۶0/93/77شمارهبخشنامه)افزودهارزشبرمالیاتقانون(12)ماده
ارائهافزوده،ارزشبرمالیاتقانون(12)ماده(11)بندمفادوفقکهاینبهنظر

واعتباریتعاونی هایومؤسساتبانک ها،توسطاعتباریوبانکیخدمات
ومی باشدمعافعوارضومالیاتپرداختازمجازالحسنهقرضصندوق های

ستهندانمعافیتمشمولعامصورتبهرااعتباریوبانکیخدماتارائهقانون گذار
صندوق هایواعتباریتعاونی هایومؤسساتبانک ها،سویازصرفاً آنارائهو

رایاجراستایدربنابرایناست؛نمودهتلقیمعافیتمشمولمجازقرض الحسنه
دهندهارائهاشخاصسایر»:می داردمقرررویهوحدتمنظوربهومقرراتصحیح
مذکوربنددرمصرحمصادیقوعناوینفاقدکهمالیمنابعتأمینواعتباریخدمات
«.بودخواهندعوارضومالیاتپرداختمشمولباشند،



استرداد مالیات صادرات کاال و خدماتـ 13ماده 
استرداد كاالهای همراه مسافران تبعه خارجیتبصره ر 

رسمی، مشمولخروجیمبادیطریقازكشورازخارجبهخدمتوكاالصادرات
ارائهباآنهابابتشدهپرداختمالیاتهایونمی باشدقانوناینموضوعمالیات

دمستر مثبته،مداركواسنادو(كاالمورددر)گمركتوسطصادرهخروجیبرگه
.می گردد
(كاالهای همراه مسافرین خارجی)-تبصره

تراریخ مالیاتهای پرداختی بابت كاالهای همراه مسافران تبعه كشورهای خارجی كه از
 های خرید آنها تا تاریخ خروج از كشور بیش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصولی

جرراری درآمررد مربرروط هنگررام خررروج از كشررور در مقابررل ارائرره اسررناد و مرردارك مثبترره 
.مشمول استرداد خواهد بود

وزیرر ضوابط اجرائی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی كشرور تهیره و بره تصرویب
.امور اقتصادی و دارایی می رسد





استرداد مالیات صادرات کاال و خدماتـ 13ماده 

اجرایچگونگی"كشورمالیاتیامورسازمان26/05/1388مورخ54409شمارهبخشنامه
ویژهوصنعتیـتجاریآزادمناطقبارابطهدرمربوطهعوارضوافزودهارزشبرمالیات
“اقتصادی

-اریتجآزادمناطقدرمقیماقتصادیفعاالنواشخاصفیمابینخدماتوکاالمبادالت.1
عوارضومالیاتمشمولشده،یادمناطقمحدودهداخلدراقتصادی،ویژهوصنعتی
.باشدنمیشدهیادقانونموضوع

وکاالوارداتهمچنینوکشورازخارجبهمذکورمناطقازخدماتوهاکاالصادرات.2
قانونموضوععوارضومالیاتمشمولشدهیادمناطقبهکشورازخارجخدمات

.باشدنمی
اتمالیپرداختمشمولکشورگمرکیقلمروبهشدهیادمناطقازخدماتوکاالواردات.3
.باشدمیعوارضو



استرداد مالیات صادرات کاال و خدماتـ 13ماده 
برمالیاتاجرایچگونگی"كشورمالیاتیامورسازمان94/05/10مورخ200/94/47شمارهبخشنامه
“اقتصادیویژهوصنعتیـتجاریآزادمناطقبارابطهدرمربوطهعوارضوافزودهارزش

اینکهبرمبنی،1388-05-26مورخ54409شمارهبخشنامه(1)بنداجراینحوهخصوصدراینکهنظربه
عتیصنرتجاریآزادمناطقدرمقیماقتصادیفعاالنواشخاصفی مابینخدماتوکاالهامبادالت»
قانوناینموضوععوارضومالیاتمشمولشدهیادمناطقمحدودهداخلدراقتصادیویژهو

:می داردمقررواحدرویهاتخاذوابهامرفعمنظوربهلذانموده،بروزابهاماتی«نمی باشد
درقانوناینموضوعخدمتارائهیاکاالعرضهبهکهمذکورمناطقمقیماشخاصکهآنجاییاز

قانونایناجرایونامثبتمشمولمؤدیانزمرهدرمایند،نمیمبادرتمزبورمناطقمحدوده
ازعوارضومالیاتوصولومطالبهجملهازقانون،اینمقرراتاجرایخصوصدرونشدهمحسوب
نیبیپیشآنانبرایتکلیفیاقتصادی ،ویژهوصنعتیرتجاریآزادمناطقمحدودهدرخریداران
داخلدرخدمتارائهیاکاالعرضهمواقعدرمزبور ،مناطقمقیماقتصادیفعاالنبنابرایننگردیده ،
ضعوار ومالیاتوصولومطالبهخصوصدرتکلیفیخریدار،اقامتمحلازصرفنظرمناطق ،محدوده
.داشتنخواهند



چگونگی"كشورمالیاتیامورسازمان94/05/10مورخ200/94/47شمارهبخشنامه
رتجاریآزادمناطقبارابطهدرمربوطهعوارضوافزودهارزشبرمالیاتاجرای

“اقتصادیویژهوصنعتی

صادیاقتویژهوصنعتی-تجاریآزادمناطقدرشدهپردازشوتولیدکاالهایضمناً 
قلمروبهورودصورتدرمی گردد،محسوبداخلتولیدمربوطمقرراتحسبکه

.بودخواهدافزودهارزشعوارضومالیاتمشمولکشورگمرکی
مناطقازکاالوارداتبارابطهدرایراناسالمیجمهوریگمرکمی گرددنشانخاطر
واردهفروشندیاخریدارتوسطکاالاینکهازاعمکشور،قلمروگمرکیبهالذکرفوق
(1)تبصرهاجرایدراستمکلفورودی ،حقوقشمولعدمیاشمولازفارغوشود
مالیاتمذکور،قانون(15)مادهرعایتباوافزودهارزشبرمالیاتقانون(20)ماده

.نمایدوصولقانونینرخبهتوجهبارامتعلقهافزودهارزشعوارضو

استرداد مالیات صادرات کاال و خدماتـ 13ماده 



ـ مأخذ محاسبه مالیات14ماده 
.دبوخواهدصورتحسابدرمندرجخدمتیاكاالبهایمالیات،محاسبهمأخذ

هبیاوشودخودداریآنارائهازیاونباشدموجودصورتحسابكهمواردیدر
واقعیآنهادرمندرجارزشكهشوداحرازمثبتهمداركواسنادموجب
تعلقروزتاریخبهخدمتیاكاالروزبهایمالیاتمحاسبهمأخذنیست،
.می باشدمالیات
:موارد زیر جزء ماخذ محاسبه مالیات نمی باشد-تبصره

الف ر تخفیفات اعطائی؛
ت كره قرباًل توسرط عرضره كننرده كراال یرا خردمب ر مالیرات موضروع ایرن قرانون

ست؛ادهپرداخت ش
ت ج ر سایر مالیات های غیر مستقیم و عوارضی كه هنگام عرضره كراال یرا خردم

.به آن تعلق گرفته است



.
سودوجوایزارزی،هایداراییتسعیربیمه،ازدریافتیخسارتازحاصلدرآمد

رداختپازگذاریسرمایهازحاصلسودمشاركت،اوراقدریافتیسودبانكی،سپرده
كارشناسی،خدماتارائهازحاصلازایمابهلیكن.باشدمعافمیعوارضومالیات
توقیفحقانبارداری،بندی،بستهبازاریابی،وتوزیعارزیابی،ای،مشاوره
یشگاهینمابار،اضافهكرایهبهغرامتوخسارتبارگیری،وتخلیه،(دوموراژ)كانتینر

مشمولصادرههایدستورالعملوقانونیترتیباترعایتباآسیابانیدستمزدو
.بودخواهدمتعلقهعوارضومالیاتپرداخت



ـ  مأخذ مالیات در مورد واردات15ماده 

15ماده
ارزشازاستعبارتكاال،وارداتمالیاتمحاسبهمأخذ

حقونقلوحملهزینهخرید،قیمت)كاالگمركی
سودوگمركیحقوق)ورودیحقوقعالوهبه(بیمه

.گمركیاوراقدرمندرج(بازرگانی
ازعبارتخدمت،وارداتمالیاتمحاسبهماخذ-تبصره

خدمتوارداتازاءبهمابهمربوطریالیارزشمعادل
.مزبور



1۶ماده 
می باشد%( 1.5)، یك و نیم درصد افزودهنرخ مالیات بر ارزش 

.می باشد(%1.5)درصدنیمویكافزوده،ارزشبرمالیاتنرخ
زیرشرحبهخاصكاالهایافزودهارزشبرمالیاتنرخ-تبصره

:می گرددتعیین
(%12)درصددوازدهدخانی،محصوالتوسیگارانواعر1
(%20)درصدبیستهواپیما،سوختوبنزینانواعر2

توسعهپنجمسالهپنجقانون(117)ماده(2)تبصرهمطابق
خدماتوكاالهابرایعوارضومالیاتنرخ،اسالمیجمهوری
:استگردیدهتعیینزیرجدولشرحبهعمومی



جمعنرخ عوارضنرخ مالیاتسال

تا 1387نیمه دوم
13891/51/53پایان

13902/21/84
13912/92/15
13923/۶2/4۶
13935/32/78
1394۶39
1395۶39
139۶۶39

ـ نرخ مالیات بر ارزش افزوده1۶ماده 



ی ـ ترتیب تهاتر مالیات های دریافتی و پرداخت 17ماده 

17ماده
صادیاقتفعالیتهایبرایخدمتیاكاالخریدموقعدرمؤدیانكهمالیاتهایی

پرداختقانوناینموضوعصادرهصورتحسابهایاستنادبهخود
نهاآ بهیاوكسرآنهاتوسطشدهوصولمالیاتهایازموردنموده اند، حسب

كاالیجملهازنیزتولیدخطوطتجهیزاتوآالتماشین.می گرددمسترد
.می گرددمحسوبمؤدیاقتصادیفعالیتهایبرایاستفادهمورد
مالیاتیدورههردرمادهاینحكممشمولمؤدیانكهصورتیدر-1تبصره

مالیاتحساببهشدهپرداختاضافهباشند، مالیاتداشتهپرداختیاضافه
اضافهمؤدیان،تقاضایصورتدروشدخواهدمنظورمؤدیانبعددوره های

خواهدمستردمربوط،درآمدجاریوصولی هایمحلازشدهپرداختمالیات
.شد



ی ـ ترتیب تهاتر مالیات های دریافتی و پرداخت 17ماده 

نایموضوعمالیاتازمعافخدمتیاكاالعرضهبهمؤدیانكهصورتیدر-2تبصره
قانون
الیاتهایمنباشند،مالیاتمشمولقانوناینمقرراتطبقیاوباشندداشتهاشتغال

.دنمی باشاستردادقابلمرحلهاینتاخدمتیاكاالخریدبابتشدهپرداخت
ومالیاتمشمولخدماتیاكاالهاتوأمعرضهبهمؤدیانكهصورتیدر-3تبصره

بهطمربوشدهپرداختمالیاتهایصرفاً باشند،داشتهاشتغالمالیاتازمعاف
.شدخواهدمنظورمؤدیمالیاتیحسابدرمالیاتمشمولخدماتیاكاالها

خاصكاالهایبابتمؤدیانپرداختیعوارضوافزودهارزشبرمالیات-4تبصره
در صرفاً قانون،این(38)ماده(د)و(ج)،(ب)بندهایو(16)مادهتبصرهموضوع
ودگانتولیدكننواردكنندگان،توسطكاالهاآنمجددتوزیعوتولیدواردات،مراحل
آنهاهباستردادقابلیاوشدهوصولمالیاتهایازكسرقابلآن،كنندگانتوزیع
.بودخواهد



ی ـ ترتیب تهاتر مالیات های دریافتی و پرداخت 17ماده 

طبقكهمؤدیانپرداختیافزودهارزشمالیاتهایازقسمتآن-5تبصره
استردادقابلیاشدهوصولمالیاتهایازكسرقابلقانوناینمقررات
مستقیممالیاتهایقانونموضوعقبولقابلهزینه هایجزءنیست،

.می شودمحسوب
درن،قانو اینموضوعمالیاتبابتمؤدیانازدریافتیاضافهمبالغ-6تبصره

مشمولنشود،مستردمؤدیدرخواستتاریخازماهسهظرفكهصورتی
واستردادموردمبلغبهنسبتماهدر(%2)درصددومیزانبهخسارتی

.بودخواهدتاخیرمدت
وشهرداریهاتوسطخدماتوكاالهاخریدموقعدركهمالیاتهایی-7تبصره

طبقمی گردد،پرداختقانونیخدماتووظایفانجامبرایدهیاریها
.بودخواهداستردادیاوتهاترقابلقانون،اینمقررات



ی ـ ترتیب تهاتر مالیات های دریافتی و پرداخت 17ماده 

افزودهارزشبرمالیاتمعاونت1388/11/12مورخ28004شمارهبخش نامه
افمعومشمولخدماتیاكاالهاتوآمعرضهبهكهقانوناجرایمشمولمالیاتیمؤدیان.4

حصیلتبابتپرداختیعوارضومالیاتمكلفنددارند،اشتغالقانونعوارضومالیاتاز
وندنمایتخصیصتفكیكبهمعافومشمولخدماتوكاالهابرایراخدمتخریدوكاال

هكمشتركپرداختیافزودهارزشعوارضومالیاتباقیماندهازبخشآنبهنسبت
درآمدیاكاالفروشمیزانمبنایبرتسهیمطریقازباشد،نمیمیسرآنتخصیصامكان

تیجهناینكهبرمشروط)نماینداقدام(باشدمنطقیومعقولمبنایكهمادامی)خدمات
ترعایمعافغیرومعافكاالیفروشیادرآمدكلبارابطهدرمالیسالیكدرتسهیم

.(باشدشده
عوارضومالیاتقانون،(17)ماده(5)و(3)،(2)هایتبصرهبهتوجهباشودمیمتذكر

بهوباشدنمیاستردادقابلمعافخدماتوكاالهابهمربوطپرداختیافزودهارزش
.شودمیمحسوبمستقیمهایمالیاتقانونموضوعقبولقابلهایهزینهعنوان

ردمشمولخدماتیاكاالهابهمربوطپرداختیعوارضومالیات“صرفااستذكرشایان
.دبوخواهدمتعلقهعوارضومالیاتازكسرقابلوگرددمیمنظورمؤدیمالیاتحساب



ی ـ ترتیب تهاتر مالیات های دریافتی و پرداخت 17ماده 

افزودهارزشبرمالیاتمعاونت1388/11/12مورخ28004شمارهبخش نامه
ماتخدوكاالفروشبهایمطالباتازبخشیگردد،احرازمثبتهمداركواسنادموجببهچنانچه.6

یمالیات دورهدرشدهسوختمطالباتازبخشآنعوارضومالیات.باشد(شدهسوخت)وصولال
.بودخواهدكسرقابلمزبوردورهعوارضومالیاتازوتعدیلقابلموضوع،تحقق

در)نآب،برق،گاز،تلفبابتقانونمشمولمودیان»توسطپرداختیافزودهارزشعوارضومالیات.7
بهخوداقتصادیهایفعالیتبرای(شدهیادخدماتدهندگانارائهصادرهحسابهایصورتقالب

نهاآ توسطشدهارائهخدناتوماالمتعلقهعوارضومالیاتازكسرقابلمالیاتیاعتبارعنوان
.بودخواهد

پیماهواسوختوبنزیندخانی،محصوالتوسیگاربابتپرداختیافزودهارزشعوارضومالیات.8
نفتبابتپرداختیافزودهارزشعوارضو(38)ماده(ج)و(ب)بندهایو(16)مادهتبصرهموضوع
توزیعوتولیدواردات،مراحلدر“صرفا(38)ماده(د)بندموضوعكورهنفتوگازنفتسفید،
مالیاتیاراعتبعنوانبهآنكنندگانتوزیعوكنندگانتولیدكنندگان،واردتوسطكاالهاآنمجدد

واردمبابتمؤدیانقبیلاینپرداختیافزودهارزشعوارضومالیاتكلازكسرقابلومحسوب
.شودمیمحسوبمستقیمهایمالیاتقانونقبولقابلهایهزینهجزءمذكور



ی ـ ترتیب تهاتر مالیات های دریافتی و پرداخت 17ماده 
1395/7/12مورخ2۶0/95/43شمارهبخش نامه

برمالیاتنظامدرآنانمشمولیتمستلزممؤدیانمالیاتیاعتبارپذیرش
امهگواهینداشتنافزوده،ارزشبرمالیاتسامانهدرنامثبتافزوده،ارزش
اختپرداسنادصورتحساب،کنترلطریقازمعاملهاصالتاحرازونامثبت
تأییدیه،اخذافزوده،ارزشعوارضومالیاتوخدماتوکاالهابهای

دراب)موردحسب...وانباررسیدحمل،اسنادکنترلفروشنده،شناسایی
خودخاصمراحلطیوتشریفاتتابعکهمؤدیکارروشگرفتننظر

نامدرجعدمونامثبتگواهینامهداشتنصرفوبودخواهد(.می باشد
در«مالیاتیاعتبارفاقدشدهنامثبتمؤدیان»فهرستدر(فروشنده)مؤدی
اراعتبپذیرشومعاملهاصالتاحرازبرایکافیشرطمعامله،انجامزمان

.بودنخواهدمالیاتی



وصول مالیات توسط مؤدیان-20ماده 
وصولمعاملهدیگرطرفازومحاسبهمالیات،تعلقتاریخدرراقانوناینموضوعمالیاتمكلفند،مؤدیان

.نمایند
ازترخیصازقبلراقانوناینموضوعمالیاتاستمكلفایراناسالمیجمهوریگمركر-1تبصره

اطالعاتونمایددرجموردحسبمربوطفرمهاییاوگمركیپروانه هایدرووصولكاالواردكنندگان
انسازمبهماهانهصورتبهحداكثرراقانوناینمقرراتمشمولحقوقیوحقیقیاشخاصبهمربوط

ایپایگاههبهكشورمالیاتیامورسازمانهمزماندسترسیامكانونمودهارائهكشورمالیاتیامور
.آوردفراهمراذی ربطاطالعاتی

حساببهبعدماهپانزدهمتاراماههروصولیمالیاتاستمكلفایراناسالمیجمهوریگمرك
 گردد، میاعالمكشورمالیاتیامورسازمانتوسطمنظوراینبهكهكشوركلداریخزانهنزدمخصوصی

.نمایدواریز
راكشورازخارجازشدهخریداریخدماتبهمتعلقمالیاتمكلفندخدماتكنندگانوارد-2تبصره

.نمایندپرداختومحاسبه
برمالیاتقانونسواالتپاسخافزوده،ارزشبرمالیاتمعاونت1388/11/12مورخ28004شمارهبخش نامه

.9بند افزوده،ارزش
اجراییفرایندهایتسهیلافزوده،ارزشبرمالیاتمعاونت1389/8/15مورخ14168شمارهدستورالعمل

.2بندافزوده،ارزشبرمالیاتنظام



وصول مالیات توسط مؤدیان-20ماده 

ارزشبرمالیاتمعاونت12/11/1388مورخ28004شمارهبخش نامه
افزوده

مكلفندحقوقی،یاحقیقیاشخاصازاعمخدماتوكاالخریداران.9
ولتی،د،صنفیغیریاصنفیصورتبههاآنفعالیتنوعازصرفنظر

ازرامعافغیرخدماتوكاالهاكهمادامیتعاونیوخصوصی
تپرداخبهنسبتنمایند،میتحصیلقانوناجرایمشمولمؤدیان
.نماینداقدامموضوعهمقرراتوفقمتعلقهعوارضومالیات



نحوه و مهلت تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات-21ماده

ونمونهطبقرامالیاتیدورههرمكلفند، اظهارنامهمالیاتیمؤدیان
ی  شود،ماعالموتعیینكشورمالیاتیامورسازمانتوسطكهدستورالعملی

ومتسلیمقررترتیببهدوره،هرانقضاءتاریخازروزپانزدهظرفحداكثر
انونقاینمقرراتطبقكهمالیاتهاییكسرازپسرادورهبهمتعلقمالیات

كهحسابیبهمذكورمقررمهلتدرمی باشد،كسرقابلوكرده اندپرداخت
سطتووتعیین(كشوركلداریخزانه)داراییواقتصادیاموروزارتتوسط

.نمایندواریزمی گردد،اعالمكشورمالیاتیامورسازمان
مالیاتیدورهیكمدتازتركممؤدیشغلیفعالیتمدتچنانچه-1تبصره

.اشدمی بجارینیزشدهیادمدتبهنسبتمادهایندرمقررتكلیفباشد،
فعالیتیاشغلمحلیكازبیشكهحقوقیوحقیقیاشخاص-2تبصره

بهفعالیتیاشغلمحلهربرایمالیاتپرداختواظهارنامهتسلیمدارند،
.استالزامیجداگانهطور



نحوه و مهلت تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات -21ماده
(1ادامه )

كهبازرگانیوخدماتیتولیدی،واحدهایوكارگاههامورددر-3تبصره
حلمچندیایكدرشعبهیافروشگاهدفتر،ایجادآنهافعالیتنوع

استدستورالعملیمطابقواحداظهارنامهتسلیمنماید،اقتضارادیگر
.می گردداعالمكشورمالیاتیامورسازمانتوسطكه

سكونتندارند، محلخودشغلبرایثابتمحلكهمؤدیانی-4تبصره
واهدخاعتبارمناطمالیاتیامورسایرواظهارنامهتسلیملحاظازآنان
.بود



تخلفات و جرائم عدم انجام تكالیف قانونی-22ماده 

ازتخلفصورتدریاوقانونایندرمقررتكالیفندادنانجامصورتدرمالیاتیمؤدیان
رحشبهایجریمهمشمولتأخیر،جریمهومتعلقمالیاتپرداختبرعالوهقانون،اینمقررات

:بودخواهندزیر
تاریختامتعلقمالیات(%75)درصدپنجوهفتادمعادلمقررمهلتدرمودیاننامثبتعدم.1

مورد؛حسبشناسایییانامثبت
متعلق؛مالیاتبرابریكمعادلحسابصورتصدورعدم.2
متعلق؛ مالیاتالتفاوتبهمابرابریكمعادلحسابصورتدرقیمتصحیحدرجعدم.3
ددرصپنجوبیستمعادلشدهاعالمنمونهطبقحسابصورتاطالعاتتكمیلودرجعدم.4

متعلق؛مالیات(25%)
درصدهپنجامعادلمورد،حسببعدبهشناسایییانامثبتتاریخازاظهارنامهتسلیمعدم.5

متعلق؛مالیات(50%)
مالیات(%25)درصدپنجوبیستمعادلموردحسبمداركواسنادیادفاترارائهعدم.6

.متعلق



جرائم تاخیر-23ماده 

،مقررمواعددرقانوناینموضوعمالیاتهایپرداختدرتأخیر
نسبتماه،در( %2)درصددومیزانبهجریمه ایتعلقموجب

.بودخواهدتأخیرمدتونشدهپرداختمالیاتبه



تخلفات و جرایم مالیات بر ارزش افزوده23و 22ماده 
(23)و(22)موادموضوعمالیاتیجرائممحاسبهچگونگیخصوصدرسؤاالتیطرحبهنظر

:داردمیمقررواحدرویهاتخاذمنظوربهافزودهارزشبرمالیاتقانون
مآخذ. مزبور،مادهگانهششبندهایموارددرقانون(22)مادهموضوعجرائممحاسبه1

ومالیاتكسرازقبلدوره،طیخدماتارائهیاكاالهاعرضهبهمتعلقعوارضومالیات
.بودخواهددورههماندرخدماتیاكاالهاتحصیلبرایپرداختیعوارض

مآخذ. دورهبهنتعلقعوارضومالیاتقانون،(23)مادهموضوعتاخیرجرائممحاسبه2
بههكباشد،می(مالیاتیاعتبار)كسرقابلوپرداختیعوارضومالیاتكسرازپس

تاخیدمدتونشدهپرداختعوارضومالیاتبهنسبتماه،در(%2)درصددومیزان
زانمیبهباشد،ماهیكازكمترتاخیرمدتكهصورتیدر.گرددمیمطالبهومحاسبه

.استمطالبهومحاسبهقابلجریمهنیزماهیكازكمترتاخیرمدت
چنانچه. گردد،قانون(22)ماده(1)بندموضوعنامثبتعدمجریمهمشمولمؤدی3

منتفیموردحسبشناسایییانامثبتتاریختااظهارنامهتسلیمعدمجریمهمطالبه
اساییشنیانامثبتتاریخاز"صرفااظهارنامهتسلیمعدمجریمهمطابلهوباشدمی

مذكورماده(5)و(1)بندهایجرایمتواممطالبهاینبنابردارد،موضوعیتموردحسب
.داشتنخواهدموضوعیتمعینزمانیمحدودهیكدر



تخلفات و جرایم مالیات بر ارزش افزوده23و 22ماده 

یكمعادلقانون،(22)ماده(2)بندموضوعحسابصورتصدورعدمصورتدر-4
طالبهمبنابراین.گرددمیمطالبهومحاسبهجریمهمتعلق،عوارضومالیاتبرابر

.داشتنخواهدموضوعیتحسابصورتهمانمورددر(4)و(3)بندهایجرایم
ولینااظهارنامهتسلیممهلتانقضایپایانمؤدیان،نامثبتبرایمقررمهلت-5

در.باشدمیشد،خواهدقانوناجرایونامثبتمشمولمؤدیكهمالیاتیدوره
یناولتاریخازنامثبتعدمجریمهمزبور،مهلتدرمؤدیاننامثبتعدمصورت

اسبهمحقابلموردحسبشناسایییانامثبتتاریختاقانوناجرایشمولدوره
.بودخواهدمطالبهو
جزءكهمتعلقعوارضومالیاتصادرهصورتحسابهایدرمؤدیكهصورتیدر-6

راست،اكشورمالیاتیامورسازماناعالمینمونهطبقصورتحساباطالعاتیاقالم
صددرپنجوبیستمعادلایجریمهمشمولنیزصورتایندرننماید،درج

.بودخواهدقانون(22)ماده(4)بندموضوعمتعلقعوارضومالیات(25%)



تخلفات و جرایم مالیات بر ارزش افزوده23و 22ماده 

عوارضومالیاتمورددرقانون(23)مادهموضوعتأخیرجریمهاحتسابمبدأ-7
تاریخمالیاتی،دورههر(شدهمطالبهیامؤدیابرازیازاعم)نشدهپرداخت
عوارضومالیاتپرداختسیدسررومالیاتیاظهارنامهتسلیممهلتانقضای

.بودخواهدمزبوردوره
انمؤدیازدریافتیاضافهمبالغپرداختدرتأخیر(جریمه)خسارت(%2)درصددو-9

درخواستتاریخازماهسهمهلتظرفچنانچه،(17)ماده(6)تبصرهموضوع
افتیدریاضافهمبلغمأخذبهنگرددمسترداسترداداجراییضوابطمطابقمؤدی
ختاریلغایتمذكورمهلتانقضایتاریخاز)تأخیرمدتبهنسبتوشدهاحراز

دتمكهصورتیدر.گرددمیپرداختومحاسبه(دریافتیاضافهمبالغاسترداد
تخسار نیزماهیكازكمترتأخیرمدتمیزانبهباشد،ماهیكازكمترتأخیر

.باشدمیپرداختومحاسبهقابل(جریمه)
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متعلقمالیات(%25)معادلدفاترارائهعدمجریمه،(22)ماده(6)بنداستنادبه-10
خواهدمتعلقمالیات(%25)معادلنیزمداركواسنادارائهعدمجریمهو

ایند،نمخودداریمداركواسنادودفاترارائهازمؤدیانكهصورتیدربنابراین.بود
استبدیهی.می باشندمتعلقمالیات(%50)معادل"جمعاجریمهپرداختمشمول

ازمؤدیانكهصورتیدروبودهآنصدورعدمحكمدرحساب،صورتارائهعدم
درخواستیمداركواسناددیگرودفاترلیكنخودداری،حسابصورتارائه

كفایت(22)ماده(2)بندموضوعجریمهوصولنمایندارائهرامالیاتیمامورین
.داشتنخواهدموضوعیت(6)بندجریمهوصولحالتایندروداشته
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اعالمیهاینمونهطبق)صورتحسابصدوربامودیانکهصورتیدر
خدماتارائهوکاالهاعرضهبهاقدام(کشورمالیاتیامورسازمان
19و14موارددرمقررالزاماتموظفندمالیاتیمامورانچهاگر،نمایند
نمایندکنترلصادرههایصورتحسابخصوصدرراشدهیادقانون
مجاز،خدماتوکاالهاخریدارانشناساییعدمدلیلصرفاً لیکن

اقدام22ماده4و2بندهایجرایممطالبهبهنسبتبودنخواهند
.نمایند



10مدتبهمداركواسنادنگهداریبهتكلیف-34ماده
مربوطمالیسالازپسسال

سابهاصورتحدفاتر،ازمكلفندقانوناینموضوعمالیاتمشمولمؤدیان
هایروشووسایلسایریاوصندوقماشینهایمربوط،فرمهایسایرو

می كند،تعیینكشورمالیاتیامورسازمانكهحسابنگهداری
الیمسالازبعدسالدهمدتبهبایدمذكورمدارك.نماینداستفاده

هبمالیاتیمأمورانمراجعهصورتدرونگهداریمؤدیانتوسطمربوط
.شودارائهآنان




