صورت حسابهای صادره میبایست منطبق با انواع صورتحساب مندرج در میاده ( )4اصیالحی

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

آئین نامه اجرایی موضوع ماده ( )31قانون مالیاتهای مستقیا اصالحی مصوب  13/89/8931باشد.

براساز ماده  581قانون مالیات های مستقیا (ق.م.م) جمع درآمد شیرکت هیا و درآمید
ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خیارج از
ایران تحصیل میشود ،پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیر معاف وکسر معافیت های
مقرر در قانون ،به استثنای مواردی که طبق مقیررات دارای نیرج جداگانیهای میباشید،
مشمول مالیات به نرج بیست و پنج درصد ( )%51خواهند بود.

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

منشور حقوق مؤدیان مالیاتی

مح
اصل( :)5مؤدی ترم حق ربخورداری از رفتار عادالهن  ،منصفاهن و اقنونمند را دارد.

مح
اصل ( :)5مؤدی ترم حق کسب اطالع و راهنمایی را دارد.

مح
مط
اصل ( :)9مؤدی ترم حق ربخورداری از خدمات لوب مالیاتی را دارد.

اصل( :)4اپیبندی ما هب اصل رازداری و حفظ حریم خصوصی ،حق مودی است.

مح
اصل ( :)1مؤدی ترم حق اعتراض ،ش کایت و تجدید نظر خواهی دارد.

اصل (:)6مؤدی حق اظهار نظر آزاد و اراهئ پیشنهاد رد مورد تصمیمات و فرآینداهی مالیاتی و

اداری را دارد.

معاونت ردآمداهی مالیاتی

دفتر امور مؤدیان و خدمات مالیاتی
مرداد ماه 5488

کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل ،پرداخت و در ماههای بعد فقط تغییرات

آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور ،انتخاب ااهارنامه بطور نمونه و  ...مورد

را صورت دهند .تسلیا فهرست حقوق و پرداخت مالیات از طرییق سیامانه الکترونیکیی انجیام

رسیدگی قرار میگیرند ،اقداماتی شامل موارد زیر انجام میشود:

میشود.



وقوع ملک ،بپردازد و رسید آن را به موجر تسلیا نمایند (اگر ملک بصورت رهن تصرف (بیدون

اشخاص حقوقی مکلفند اقداماتی به شرح ذیل انجام دهند:
 )1با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی (به نشانی  )www.tax.gov.irنسبت

ااهارنامه برآوردی بر اساز اطالعات موجود در سامانههای اطالعاتی سازمان امور
مالیاتی کشور و یا میزان فعالیت مؤدی بطور سیستمی یا حسابرسی توسط حسابرسان

می بایست مالییات مربوط را در هر پرداخت ،کسر و تا پاییان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل


االجاره منتفی است).

مالیاتی تهیه میگردد.



از سایر روشهای حسابرسی ( نظیر بررسی سوابق مالیاتی مؤدی ،اطالعات مکتسبه از
گزارم بازرسی انجام تحقیقات میدانی از محل فعالیت مؤدی ،صورتحسابهای بانکی

به ثبتنام الکترونیکی اقدام نمایند .مؤدیان محترم میتوانند پس از انجام ثبت نام مرحله اول،

 ) 9حداکثر ارف مدت چهار ماه شمسی پس از پایان سال مالی ،ااهارنامه و ترازنامیه و حیساب

و  ) ....و یا حسب مورد استفاده از نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانههای مالیاتی و یا

نام کاربری و رمز عبور ،دریافت و در نهایت مراحل ثبت نام خود را کامل نمایند .پس از تکمیل

سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و میدارک خیود را بیه همیراه فهرسیت هوییت شیرکا و

نسبتی که هر ساله توسط سازمان امور مالیاتی کشور (با توجه به اطالعات موجود در

مراحل ثبت نام ،مؤدیان از تسهیالت خدمات الکترونیکی نظییر تیسلیا ااهارنامیههای مالییاتی،

سهامداران و حسب مورد میزان سهاالشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها بیه صیورت

پایگاه های اطالعاتی این سازمان و نیز اطالعات ارائه شده توسط سایر مراجع) تعیین

پرداخت مالیات ،تسلیا فهرست حقوق و فهرست معامالت فصلی ،ابالغ اوراق مالیاتی ،امکان ثبت

الکترونیکی به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی درآن واقع است تسلیا و

میشود ،درآمد مشمول مالیات مؤدیان تعیین میشود.

اعتراضات ،استعالم بدهی مالیاتی و دریافت گواهیهای مالیاتی از طریق سامانههای الکترونیکی
مربوط ،برخوردار خواهند گردید.
در حال حاضر؛ با ارتباط سامانههای الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان ثبت اسناد
و امالک کشور ،پس از تأسیس اشخاص حقوقی ،اطالعات هویتی مربوط ،به سازمان امور مالیاتی
کشور ارسال شده و در نظام مالیاتی به صورت خودکار پیش ثبت نام انجام میشود .پس از این
مرحله ،پیامک فعالسازی برای مؤدیان ارسال شده و ادامه فرآیند ثبت نام در سامانههای مالیاتی
امکانپذیر خواهد بود.

 )2پرداخت حق تمبر .از ابتدای سال  5931سهام و سها الیشرکه کلییه شیرکت هیای ایرانیی
موضوع قانون تجارت به استثینای شرکت هیای تعیاونی ،بیر اسییاز ارزم اسیمی سیهام ییا
سهاالشرکه به قرار نیا در هزار ،مشمول حق تمبر (پیش از سیال  5931بیه قیرار دو در هیزار)
میباشد.
نکته  :1حق تمبر سهام و سها الشرکه شرکت ها باید ارف مدت دو ماه از تیاری

ثبیت قانونیی

مالیات متعلق را پرداخت نمایند.
 )4درصورت انحالل شخص حقوقی ،مدیران تصفیه مکلفند ،ارف مدت  1ماه از تیاری

انحیالل

(ثبت انحالل در اداره ثبت شرکتها) ااهارنامه مالیاتی آخرین دوره عملیات شخص حقوقیی را
تسلیا و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.
 ) /اشخاص حقوقی ،مکلف به ثبت کلیه معامالت و رویدادهای مالی و محاسباتی خود در دفاتیر
روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد مربوط را مطابق اسیتانداردهای
پذیرفته شده حسابداری ،تحریر و نگهداری نمایند.

مؤسسات موضوع بند (الف) و (ب) ماده ( )9اساسینامه قیانونی سیازمان حسابرسیی ،کلییه
واحدهای تولیدی ،بازرگانی و خدماتی به شرح ذییل ،ملیزم بیه ارائیه صیورتهای مالیی
حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسیی عی و جامعیه حیسابداران

رسمی ایران همراه با ااهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ارف میدت سیه میاه پیس از مهلیت

ثبت نام در سامانه مؤدیان اقدام نمایند .اشخاصی که مستقیماً با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند،
عالوه بر ع ویت در سامانه مؤدیان ،با رعایت مقیررات مربیوط؛ موایف بیه اسیتفاده از پایانیه

 -1اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساز نوع فعالیت



فروشگاهی نیز می باشند.

شرکت ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود .در غیر این صورت ،متخلف عالوه بر اصیل حیق

اوراق بهادار که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران افزایش سرمایه میدهند،

رسمی“ شامل شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرم در بورز اوراق بهادار و شرکتها و

قانونی فوق ،مشمول جریمهای معادل بیست درصد ( )%2/مالیات متعلق خواهند بود.

مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir

تمبر ،معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.

”قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصالح بیه عنیوان حیسابدار

 )1/کلیه اشخاص حقوقی مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر میکند ،نسبت به

ااهارنامه مالیاتی میبایست به صورت الکترونیکی از طریق سیامانه عملییات الکترونیکیی مؤدییان

نکته  :2شرکتهای پذیرفته شده در بورز اوراق بهادار یا بازار خارج از بورز موضوع قانون بازار

در اجرای ماده  292قانون مالیاتهای مستقیا عالوه بر شرکتهای موضوع بنید (الیف) و (د)

انق ای ارائه ااهارنامه مالیاتی میباشند و در صورت عدم انجیام تکیالیف مقیرر در میاده

شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاری ثبت افیزایش سیرمایه در اداره ثبیت

تسلیا گردد .مؤدیان محترم مالیاتی میتوانند با مراجعیه

به بخش ااهارنامه الکترونیکی این سیامانه  ،نسبت به تکمیل و ارسال ااهارنامه مالیاتی اقدام نماینید.
پیش نییاز ارائه ااهارنامه الکترونیکی ،تکمیل مراحل ثبت نام توسط مؤدیان می باشد .سیازمان امیور





شعب و دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی
شرکتهای خارجی مصوب  ،1391در ایران ثبت شدهاند.
شرکتهای سهامی عام و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها
شرکتهای سرمایه گذاری (هلدینگ) و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها
موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتها ،سازمانها و موسسات تابعه و وابسته به آنها

مالیاتی از طریق شماره تلفن (5156بدونپیش شماره) پاسیخگوی سیؤاالت مؤدییان درخیصوص

 -2اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساز حجا فعالیت

 )3ثبت و پلمپ دفاتر روزنامه و کل باید قبل از شروع سال مالی انجام شیود .مؤدییان محیترم

مراحل تسلیا ااهارنامه های الکترونیکی میباشد.

سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (شامل شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین موسیسات

میتوانند با مراجعه به سامانه جامع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ،درخواست خود جهت

تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی

دریافت دفاتر را ثبت و مراحل الزم برای دریافت دفاتر پلمپ شیده را براسیاز دسیتورالعمل
موجود در سامانه مذکور طی نموده و کد رهگیری دریافت کنند.
همچنین در خصوص سایر دفاتر موضوع ماده ( )1آئین نامه اجرایی موضوع میاده ( )31قیانون
مالیاتهای مستقیا اصالحی مصوب  13/89/8931که به واسطه مقررات قانونی مربوط ،اسیتفاده از
آنها در راستای انجام امور شرکت الزامی شده است ،مقررات مذکور جاری میباشد.

انتفاعی غیرتجاری ،شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیه های آنها و اشیخاص حقیقیی کیه طبیق

بر اساز ماده  /9قانون مالیاتهای مستقیا ،در فرآیند حسابرسی مالیاتی ،مادامی که
مستندات و دالیل متقن برای عدم پذیرم ااهارنامه مؤدی وجود نداشته باشد ،اصل بر
پذیرم ااهارنامه است .سازمان امور مالیاتی کشور میتواند ااهارنامههای مالیاتی را که با

مقررات قانونی مربوط ،مکلف به نگهداری دفاتر قانونی میباشند) که بر اساز آخیرین ااهارنامیه
تسلیمی خود ،جمع کل ناخالص درآمد (فروم و یا خدمات اعا از عملیاتی و غیر عملییاتی) آنهیا
بیش از  08میلیارد ریال (در مورد شر کتهای پیمانکاری ،دریافتی بابت پیمانهای منعقد شده بیش
از  08میلیارد ریال) یا جمع داراییهای آنها (جمع ستون بدهکار ترازنامه) بییش از 518میلییارد
ریال باشد.

تکالیف مذکور در خصوص اشخاص موضوع بندهای فوق که شروع سال مالی آنها بعد از

 )8در اجرای ماده  563قانون مالیاتهای مستقیا ،ضمن صدور صورتحساب برای معیامالت خیود،

رعایت مقررات مربوط تنظیا شده باشد ،بدون رسیدگی قبول نماید و تعدادی از آنها را بر

شماره اقتصادی (شناسه ملی) خود و طرف معامله را در صورتحساب ها ،قراردادها و سایر اسیناد

اساز معیارها و شاخصهای تعیین شده و یا بطور نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار

صورتهای مالی حسابرسی شده و مطالب میذکور در گزارمهیای حسابرسیی و بازرسیی

مشابه درج و فهرست معامالت خود را به صورت فصلی تا یک ماه و نیا پس از پاییان هیر فیصل

دهد .بطور کلی درآمد مشمول مالیات مؤدیان به شرح زیر محاسبه میشود:

قانونی که در چارچوب مقررات قانون مالیاتهای مستقیا تنظیا شده باشد ،میتواند بیرای

طبق ترتیبات مورد نظر سازمان امور مالیاتیی کشور از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان
مالیاتی ارسال نمایند.

1

مقررات محاسبه،کسر و » تا پایان ماه بعد« ضمن تسلیا فهرستی مت من نیام و نیشانی دریافیت

صورت های مالی قابل رسیدگی ،غیر شفاف بودن ااهارنامه مالیاتی و عدم پذیرم

پرداخت مال االجاره) واگذار شده باشد ،کسر و پرداخت مالیات به تبیع عیدم پرداخیت میال

از پرداخت حق تمبر موضوع ماده ( )84قانون مالیاتهای مستقیا معاف میباشند.

سازمان امور مالیاتی کشور

دالیلی نظیر عدم تسلیا ااهارنامه مالیاتی ،عدم ارائه اسناد و مدارک حسابداری و

 )1اشخاص موضوع تبصره  /ماده (19اشخرصحقوقیو ، ...در صورت پرداخت مال االجیاره،

تکالیف اشخاص حقوقی در قانون مالیات های مستقیا

آشنایی با قانون و مقررات

 )1پرداخت کنندگان حقوق ،هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبیق

از عملکرد سال  13/4به بعد ،به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیانی که به

(استهالکات  +هزینههای قابل قبول)  ( -سایر درآمدها  +فروم کاال و خدمات ) = درآمد مشمول مالیات

تاری  13//91/921میباشد ،الزم االجرا است.

تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یاد شده توسط ادارات مالییاتی میورد اسیتفاده و
استناد قرار گیرد.

2

3

4

هزینههای قابل قبول مالیاتی
هزینههایی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ،قابل قبول خواهند بود که:
 -1در حدود متعارف ،متکی به مدارک باشند.




هزینهتأسیسدهسرلتأسیسبهمیزانصددهصدقربلاستهالکاست.



هرییکهطبقاسترنداهدهریحسربداهیقمربل
برداهی(بهاستثنرءهزینه 


هریقبلازبهر)

هزینه

معافیت های مالیاتی

هرازابتدایمر)بعدازبهر)برداهیمیبرشد.


مبدأمحرسبهاستهالکداهایی

 -2منحصراً مربوط به تحصیل درآمد در دوره مالی مربوط ،با رعایت حد نصابهای مقرر قانونی باشند.

شد)داهاییهریاستهالکپذیربرشد دهسرلانجرمهزینهبهحسرب

احتسمربدهبهری 
تارم


نکته :1هزینه های مربوط به درآمدهایی که از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات بیا نیرج

هزینهدوه)منظوهمیگردد.


صفر بوده یا با نرج مقطوع محاسبه می شود ،به عنوان هزینه های قابل قبیول مالییاتی شیناخته



نمیشوند.
نکته :2از تاری 59313535به بعد پذیرم هزینههای پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع قیانون



مالیاتهای مستقیا که به شیوه تهاتری انجام نشود ،از مبلغ 18میلیون ریال به باال منوط به پرداخت
یا تسویه وجه آن از طریق سامانه بانکی می باشد .لذا در صورتی که هزینههای پرداختی نقدی
بیش از پنجاه میلیون ریال که از طریق سیستا بانکی انجام نشده باشد ،از نظر مالیاتی قابل قبول
نخواهد بود .این حکا به سایر هزینه های انجام شده که از سایر طرق تسویه و یا تهاتر میگردد،



برخی از هزینههای قابل قبول ،بر اساز ماده ( )184ق.م.م عبارتند از:









قیمت خرید کاالی فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کاال و خدمات فروخته شده.
هزینه های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساز مقررات استخدامی و به شرح بند ()2
ماده ( )184ق.م.م.
کرایه محل مؤسسه ،اجاره بهای ماشین آالت و ادوات مرتبط در صورتی که اجاری باشد.
مخارج سوخت ،برق ،روشنایی ،آب ،مخابرات و ارتباطات.
وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی مؤسسه.
مخارج حمل و نقل و هزینه های ایاب و ذهاب ،پذیرایی و انبارداری.
صد درصد ( )%1//هزینههای انجام شده در جهت احداث و تجهیز و توسعه و مناسب سازی
تمامی مراکز توانبخشی ،نگهداری و مراقبتی ،حرفه آموزی ،آموزشی ،کارآفرینی ،رفاهی و
مسکن مورد نیاز افراد دارای معلولیت با تائید سازمان بهزیستی کشور

هوشهریخطمستقیم،مرند)نزولیوتعدادتولیدیرکرهکرد،برایمحرسبهاستهالکقمربمل

چنرنچهقیاتتارمشد)یکداهاییتحصیلیرایجردشد)،کاترازد)دهصد حمد نصمرب
معرمالتکوچکموضوعقرنونبرگزاهیمنرقصرتدهآنسرلبرشد،دهسرلتحصیلیرایجرد،

نرج صفر و هرگونه معافیت و مشوق مالیاتی بیرای اشیخاص حقوقیی (اعیا از فعیاالن

قربلاستهالکخواهدبود.

اقتصادی مناطق آزاد و یا سایر مناطق کشور ) میباشد.

 مالیات با نرج صفر صرفاً شامل درآمدهای ابراز شده مییباشید و بیه درآمیدهای
کتمان شده تعلق نمیگیرد.
اشخاص حقوقی با توجه به نوع فعالیت خود حسب مورد می توانند از معافیتهای مالیاتی

داهایینرمشهود(یکداهاییقربلتشخیصغیرپولیوفرقدمرهیتعینی برعار ممیمیمد

قانون مالیاتهای مستقیا که برخی از آنها در جدول زیر درج شده است ،استفاده نماینید.

بهلحرظمرلیرتیقربلاستهالکنایبرشد.

نامحدود ،

استفاده از هر یک از معافیتهای زیر حسب مورد منوط به اخذ مجوز از مراجع ذیربیط

نکته:افزایشبهرینرشیازتجمدیداهزیربیداهاییهریاشمخرصحقوقی،برهعریت اسمتمرنمداهدهمری
حسربداهی،مشاولپرداختمرلیرتبردهآمدنیستوهزینهاستهالکنرشیازافزایشتجدیداهزیربینمیمز

ردیف

ماده قانونی

بهعنوانهزینهقربلقبولمرلیرتیتلقینایشود.پوششزیرنازمحلمرزادتجدیداهزیربی،انتمقمرل ایمن
مرزادبهحسربسودوزیرنیراندوختهیرتوزیعآنبههرشکلبینصرحبرنسرمریه،بهمنزلهعدمهعمریمت

1
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استرنداهدهریحسربداهیوهاچنینتحققدهآمددهآنسرلاستومشاولمرلیرتبردهآمدخواهدبود.

توجه :اطالعات تکمیلی در خصوص محاسبه استهالکات ،نحوه اعمال تغییرات و جداول

2

599

مربوط از وبگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی  intamedia.irقابل دریافت است.
3

 در مواردی که مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات ابالغ شده معترض باشد ،میی توانید

آن قسمت از دارایی های استهالک پذیر ( شامل دارایی هایی از قبیل دارایی های ثابت

ارف مدت سی روز از تاری ابالغ ،شخصاً یا به وسیله وکیل تام االختیار خود به اداره امور

مشهود و نامشهود ،سرمایه گذاری بلند مدت و دارایی زیستی مولد) که براثر به کارگیری

مالیاتی مراجعه و با ارائه دالیل و اسناد و مدارک ،کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نمایید .در

یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمت ها ،ارزم آن تقلیل می یابد و

صورتی که مسئول مربوط ،دالیل و اسناد و مدارک ابرازی را در تعیدیل درآمید ،موثیر

همچنین هزینههای تأسیس ،قابل استهالک بوده و هزینه استهالک آنها جز هزینه های

تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مؤدی قرار گیرد ،مراتب پشت برگ تشخیص ،منعکس و

قابل قبول مالیاتی تلقی میشود .برخی از نکات قابل توجه در محاسبه استهالک داراییها

به ام ا مسئول مربوط و مؤدی رسیده و پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات

به شرح ذیل میباشد:

مختومه تلقی میگردد.





طبق بند (ت) ماده  132ق.م.م و تبصره ( )1ماده ( )181مکرر ق.م.م تیسلیا ااهارنامیه
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مراجع حل اختالف مالیاتی

محاسبه استهالک داراییها



تکالیف مالیاتی مشابه سایر مؤدیان ،عمل نموده و سازمان امور مالیاتی پس از تعیین

ااهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتییب

اسناد و مدارک موضوع ماده ( )31ق.م.م در موعد مقرر قانونی ،شرط برخیورداری از

برای اطالع از مشروح هزینه های قابل قبول ،به ماده  184ق.م.م ،آئین نامهها
و بخشنامههای مربوط مراجعه شود.

مالیات به نرج صفر جایگزین شده است .در این روم مؤدیان مشمول معافیت ،به کلیه

مالیاتی (شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه سازمان امور مالیاتی) و دفاتر و

هرییکهقیاتتارمشد)آنهربطوهکرملمستهلکشد)،ترزمرنیکهده ممرلمکمیمت


داهایی

دهصوهتیکهبراثرفروشمرلقربلاستهالکیرمسلوبالانیعهشدنمرشینآالت،زیرنی

 هرگاه دالیل و اسناد و مدارک ابرازی در رد یا تعدیل درآمد مندرج در برگ تیشخیص

متوجهموسسهگردد،زیرنحرصلمعردلاهزشمستهلکنشد)داهاییمنهمری حمرصمل

مؤثر واقع نگردد ،پرونده به هیأت حل اختالف مالیاتی ارجاع خواهد گردید و رأی هیأت

فروش(دهصوهتفروش یکجرقربلاحتسربدهحسربسودوزیرنهارنسرلاست.

با اکثریت آرا قطعی و الزم االجرا است .مگر اینکه ارف میدت  2/روز از تیاری

مخرهجمربوطبهتعایراسرسیداهاییدهزمرنانجرمهزینهبهاهزشدفتریداهایی،اضرفه

رأی ،از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدی ،مورد اعتراض کتبی قرار گییرد .در ایین

ودهطولبرقیارند)عارمییدداهایی،قربلاستهالکخواهدبود.مخرهجمربوطبهتعامیمر
هریثربتکهپسازپریرنعارمییدداهاییانجرممیشود،دهسرلانمجمرم


اسرسیداهایی
مخرهج،قربلاستهالکاست.

5

ابیالغ

صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختالف مالیاتی تجدید نظر محیول خواهید

4
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590مکره

6

درآمد ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقو قی قیقر دولق قی
درآمدهای خدماتی بیمارس انها ه لها و مراکز ا ام ی گردشگری
صد درصد ( )%111درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشقاورزی و هقمقنقنقیق
شرکتهای تعاونی روس ایی عشایری کشاورزی صیادان کقارگقری کقارمقنقدی
دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیههای آنها
درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس یر ان فاعی آموزشگاههای فنقی و حقرفقهای
آزاد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی یر ان فاعی و مهد کودک در منقاققک کقمق قر
توسعه یاف ه و روس اها و درآمد موسسات نگهداری معلولی ذهنی و حرک ی و همننی
درآمد باشگاهها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی
معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد معادل حدا ل سود مورد ان ظار عوقود مشقارکق قی
مصوب شورای پول و اع بار برای تأمی کنندگان آورده نودی جهت تامی مالی پروژه-
قرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی در الب عوود مشارک ی

593

545

 % 111درآمد حاصل از صادرات خدمات و کاالهای یر نفق ی و محصقوالت بقخقش
کشاورزی و  % 21صادرات مواد خام (مشروط بر بازگرداندن ارز حاصلقه بقه خقرخقه
ا صادی کشور)

545

8

549

9

145

1

درآمد کارگاههای فرش دس باف و صنایع دس ی و شرک های تعاونی و اتقحقادیقههقای
تولیدی مربوط
 % 11مالیات بر درآمد حاصل از فروش کاالها در بورس کاال و  % 11مالیات بر درآمقد
شرک هایی که سهام آنها در بورسهای داخلی یا خارجی پذیرف ه شدهاند و همننقی %5
مالیات بر درآمد شرک هایی که سهام آنها در بازار خارج از بورس داخلی یقا خقارجقی
پذیرف ه شدهاند
سود یا جوایز م علک به سپردههای بانکی اوراق مشارکت اوراق رضه دول ی و اسقنقاد
خزانه

7

پرداخت مالیات طبق ااهارنامه یا تراز نامه و حساب سود و زیان

معافیت از  %4/جرایا متعلقه

و حسب مورد ،ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام

مقرر در ق.م.م

نمودهاند ،هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول ییا بیا
اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت یا ترتیییب
پرداخت آن اقدام نمایند.
پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات توسط مؤدیان ردیف  1فوق

2

معافیت از %8/جرایا متعلقه مقرر در
ق.م.م

الذکر ارف مدت یک ماه از تاری ابالغ برگ قطعی مالیات
پرداخت علی الحساب بابت مالیات بر عملکرد در هر سال مالیی

3

4

جایزه ای معادل  %1مبلغ پرداختی به
ازای هر ماه تا سررسید مقرر

قبل از سررسید مقرر در ق.م.م
افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات نسبت به درآمد ابیرازی

به ازا هر ده درصد ( )%1/افزایش،

مشمول مالیات سال گذشته مشروط بر تسویه بدهی مالیاتی سال

یک واحد درصد و حداکثر تا پنج

قبل و ارائه ااهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در میهیلیت

واحد درصد ،کاسته شدن از نرج
مالیاتی مربوط

مقرر قانونی

برخی از درآمدهای معاف از مالیات (و یا مالیات با نرج صفر)

مو وفات نذورات پذیره کمکها و هدایای دریاف ی نودی و یر نودی اماک م برکه
به تشخیص سازمان او اف و امور خیریه کمکها و هققدایای دریاف ی نودی و یر نودی
جمعیت هالل احمر صندوقهای پس انداز بازنشس گی و سازمانها و صندو های بیقمقه
مدارس علوم اسالمی نهادهای انوالب اسالمی درامد اشخاص از مقحقل وجقوهقات
شرعی فعالی های مذهبی فعالیت موسسات خیریه و عام المنفه که به ثبت رسقیقدهانقد
انجمنهای مذهبی وابس ه به ا لی های دینی فعالی های ان شاراتی مطبوعاتی و رآنی

شد .در این مرحله مؤدی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را در همان مهلیت مقیرر،
پرداخت و نسبت به مازاد بر آن ،اعتراض خود را تسلیا نماید.

موضوع

ردیف

تشویقات مالیاتی

مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیا بیه میوقیع

قبولهستند.

دفرترمؤسسهنشرنداد)شود.



از تاری

 59313535رویکرد معافیتهای مالیاتی تغییر یافته و در اغلب موارد معافیت ها با

درآمد مشمول مالیات ،مالیات را با نرج صفر محاسبه میکند.

مؤسسه برشندبریدبهریتارمشد)ومیزاناستهالکانبرشتهآنهربهطوهکرملدهحسربهرو

قابل تسری نمیباشد.

اها تشویقات مالیاتی

اها جرایا مالیاتی
ردیف

جریمه متعلقه

موضوع

1

پرداخت مالیات پس از سر رسید مورر

2

عدم تسلیم اظهارنامه

از تاری

1395/1/1به بعد

به ازاء هر ماه  %2/5مالیات
 %31مالیات م علک
( یر ابل بخشودگی)

3

ک مان درآمد یا ابراز هزینههای یر وا عی در اظهارنامه تسلیمی

 %31مالیات م علک به درآمد ک مان
شده یا هزینه یر وا عی
( یر ابل بخشودگی)

4

عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان

 %21مالیات برای هریک از موارد
مذکور
 %21مالیات

5

عدم ارائه دفاتر انونی

6

عدم تسلیم فهرست دریافت کنندگان حووق ظرف مهلت مورر

7

عدم پرداخت مالیات حووق و مالیات تکلیفی (موضوع تقبقصقره 9
ماده  53تبصره  2ماده 113و ماده  ) 117ظرف مهلت مورر

 %2حووق پرداخ ی
 %11مالیات پرداخت نشده در موعد
مورر و  %2/5مالیات به ازای هرماه
تاخیر از سررسید پرداخت

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شمقاره ا ق قصقادی خقود و
8

قرف معامله یا اس فاده از شماره ا صادی خقود بقرای مقعقامقالت

 %2مبلغ مورد معامله

دیگران یا شماره ا صادی دیگران برای معامالت خود
9
11

عدم ارائه فهرست معامالت انجام شقده و قراردادهقا در سقامقانقه
مربوط در مهلت مورر (موضوع ماده  169ق.م.م)
عدم ارائه گزارش حسابرسی مالی موضوع ماده 272در مهلت مورر

8

 %1مبلغ معامالت

 %21مالیات م علک

