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قانون اساسی

:قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران( 51)اصل پنجاه و یکم 

اتی به مالیمعافیت و بخشودگی و تخفیف موارد . وضع نمی شود مگر به موجب قانونمالیاتهیچ نوع 
.مشخص می شودموجب قانون 

:قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه

یان ـ به منظور تحقق صرفه جویی در هزینه های عمومی، اصالح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پا۶ماده
: اجرای قانون برنامه ششم

.  الف ـ برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای قانون برنامه ممنوع است
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مستقیمقانون مالیاتهای 
چه کسانی در ایران  مشمول مالیات هستند؟

:باشندمیمالیاتپرداختمشمولزیراشخاص-1ماده

قطبایراندرواقعخودامالکیااموالبهنسبتحقوقییاحقیقیاشخاصازاعممالکینکلیة-1
.دومبابمقررات

صیلتحایرانازخارجیاایراندرکهدرآمدهاییکلیةبهنسبتایرانمقیمایرانیحقیقیشخصهر-2
.نمایدمی

.کندیمتحصیلایراندرکهدرآمدهاییکلیةبهنسبتایرانازخارجمقیمایرانیحقیقیشخصهر-3

.نمایدمیتحصیلایرانازخارجیاایراندرکهدرآمدهاییکلیةبهنسبتایرانیحقوقیشخصهر-4

ومایدنمیتحصیلایراندرکهدرآمدهاییبهنسبت(حقوقییاحقیقیازاعم)ایرانیغیرشخصهر-5
کمکوتعلیماتدادنیاوخودحقوقسایریاامتیازاتواگذاریبابتکهدرآمدهاییبهنسبتهمچنین

نهاآعایددیگرعنوانهریانمایشحقیابهاعنوانبهکه)سینماییهایفیلمواگذارییاوفنیهای
.کندمیتحصیلایراناز(گرددمی
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...اداره مالیات همیشه به یادشما هست

ر اگر به فکر پرداخت مالیات ب
درآمد خود نیستید

باشید اداره مالیات مطمئن 
شما همیشه به فکر 

...هست
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مستقیمقانون مالیاتهای 
مشاغل چه کسانی هستند و درآمد مشمول مالیات مشاغل چیست؟

کورمذمواردازغیردیگرعناوینبهیامشاغلبهاشتغالطریقازحقیقیشخصکهدرآمدیـ93ادهم
ایندرمقررهایمعافیتکسرازپسکندتحصیلایراندر قانوناینفصل هایسایردر

.می باشدمشاغلدرآمدبرمالیات مشمولقانون

بهمضارفعالیت هایازناشیدرآمدهایوهمچنین(قهری یااختیاریازاعم)مدنیشرکت هایدرآمدـتبصره
.دمی باشفصلاین مقرراتتابعباشدحقیقیشخصسرمایهصاحبیا(مضارب ) عاملکهصورتیدر

فةاضابهخدماتوکاالفروشکلازاستعبارتفصل اینموضوعمودیانمالیاتمشمولدرآمدـ94ادهم
اتاستهالکوهزینه هاکسرازپسنشدهشناختهدیگرفصولمالیاتمشمولکه آناندرآمدهایسایر

.استهالکات و قبولقابلهزینه هایفصلمقرراتطبقمربوط
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مستقیمقانون مالیاتهای 
مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشاغل و مالیات مقطوع آنها 

غلیشفعالیت هایبهمربوطمالیاتیاظهارنامهاندمکلفقانوناینفصلاینموضوعمودیان-100ماده
وسیلهکهنمونه ایطبق جداگانهمحلهربراییاشغلیواحدهربرایمالیاتیسالیکدرراخود

تیمالیاامورادارهبهبعدسالماهخردادآخرتاوتنظیمشدخواهدتهیهکشورمالیاتیامورسازمان
.نمایندپرداختقانوناین(131)مادهدرمذکورنرخبهرا متعلقمالیاتوتسلیمخودشغلمحل

میزانکهراآنانازگروههایییامشاغلازبرخیتواندمیکشورمالیاتیامورسازمان-تبصره
ازباشدقانوناین(84)مادهموضوعمعافیتبرابردهحداکثرآنهاساالنهخدماتوکاالفروش
مهاظهارناارائهوقانوناینموضوعمدارکواسنادنگهداریقبیلازتکالیفازبخشیانجام

واردیمدر.نمایدوصولوتعیینمقطوعبه صورترامذکورمودیانمالیاتوکندمعافمالیاتی
مدتبهنسبتمتعلقمالیاتباشدداشتهاشتغالفعالیتبهمالیسالیکازکمترمودیکه

.می شودوصولومحاسبهاشتغال

.بوددنخواهمقررموعددرشدهتسلیممالیاتیاظهارنامه هایبهرسیدگیازمانعتبصرهاینحکم



TAX PLANNING AND REPORTING ‹#›

مستقیمقانون مالیاتهای 
تکالیف مشاغل طبق قانون مالیاتی چیست؟

ابکهراموردحسبمدارکواسنادیاودفاترموظفندفصلاینموضوعمشاغلصاحبان-95ماده
وعموضتجاریدفاترتنظیمبهمربوطضوابطواصولجملهازمربوطضوابطواصولرعایت
وارینگهدمالیات،مشمولدرآمدتشخیصبرایمی گرددتنظیمتجارخصوصدرتجارتقانون

.کنندتنظیمآنهااساسبرراخودمالیاتیاظهارنامه

ازاعمآنهانگهداریروشهایومدارکواسناددفاتر،نوعبهمربوطاجرائیآیین نامه
موردسبحفعالیتحجمونوعبهتوجهبامالیاتیاظهارنامهنمونهودستیو(مکانیزه)ماشینی

هبمالیاتمشمولدرآمدتشخیصورسیدگیبرایآنهاارائهنحوهنیزومذکورمودیانبرای
(1395/01/01)قانوناینشدنالزم االجراءتاریخازماهششمدتظرفحداکثرذی ربط،مراجع
داراییواقتصادیاموروزیربه تصویبومی شودتهیهکشورمالیاتیامورسازمانتوسط

.می رسد
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مستقیمقانون مالیاتهای 
درآمد مشمول مالیات به استناد اظهارنامه مالیاتی و نحوه رسیدگی به آنها چگونه است؟نحوه تعیین 

مالیاتیاظهارنامهتسلیمبهمکلفکهقانوناینموضوعحقیقیاشخاصمالیاتمشمولآمددر-97ماده
پذیرشموردوشدهارائهوتنظیممربوطمقرراترعایتباکهمودیمالیاتیاظهارنامهاستنادبهباشندمی

بدونرادریافتیمالیاتیاظهارنامه هایتواندمیکشورمالیاتیامورسازمان.بودخواهدباشد،قرارگرفته
وابانتخنمونهطوربهیاوشدهتعیینشاخصهایومعیارهااساسبرراآنهاازتعدادیوقبولرسیدگی

وقانونیمهلتدرمالیاتیاظهارنامهارائهازمودیکهدرصورتی.دهدقراررسیدگیموردمقرراتبرابر
وردیبرآمالیاتیاظهارنامهتهیهبهنسبتکشورمالیاتیامورسازمانکند،خـودداریمقرراتبامطابق

بهلقمتعمالیاتمطالبهومالیاتیجامعطرحازمودیانشدهکسباقتصادیاطالعاتوفعالیتبراساس
تاریخازروزسیمدتظرفچنانچهمودیاعتراضصورتدر.می کنداقداممالیاتتشخیصبرگموجب

تراضاعکند،اقداممربوطمقرراتمطابقمالیاتیاظهارنامهارائهبهنسبتمالیات،تشخیصبرگابالغ
اعمالوجریمه هاتعلقازمانعحکماینمی گیرد،قراررسیدگیموردقانوناینمقرراتطبقمودی

این(239)مادهتبصرهموضوعکمح.نیستقانونیمقررموعددرمالیاتیاظهارنامهتسلیمعدممجازات های
مدتظرفحداکثراستموظفکشورمالیاتیامورسازمان-تبصره.استجاریمادهایناجرایدرقانون

وستقرمکشورسراسردررامالیاتیجامعنظامبهمربوطاطالعاتبانکقانون،اینابالغتاریخازسالسه
دراجراءبهکاملصورتبهمالیاتیجامعنظامکهمالیاتیاموراداراتدرمدت،اینطیدر.نمایدفعال

1380سالمصوبمستقیممالیات هایقانون(271)و(154)،(153)،(152)،(98)،(97)مواداست،نیامده
.دبوخواهدمجری
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مستقیمقانون مالیاتهای 
نرخ محاسبه مالیات مشاغل چگونه است؟

ن به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانواشخاص حقیقی بر درآمد نرخ مالیات -131ماده 
:دارای نرخ جداگانه ای می باشد به شرح زیر است

درصد پانزدهریال درآمد مشمول مالیات ساالنه به نرخ ( 500،000،000)پانصد میلیون تا میزان -1
(15)%

ریال ( 1،000،000،000)یک میلیارد ریال تا میزان ( 500،000،000)پانصد میلیون نسبت به مازاد-2
%(20)بیست درصد درآمد مشمول مالیات ساالنه به نرخ 

بیست و ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه به نرخ ( 1،000،000،000)یک میلیارد نسبت به مازاد -3
%(25)پنج درصد 

افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده %( 10)ده درصد به ازای هر -تبصره
حد واتا پنج و حداکثر ، یک واحد درصد نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها

سال بدهی مالیاتیتسویه شرط برخورداری از این تخفیف. شوددرصد از نرخهای مذکور کاسته می
.تمربوطه در مهلت اعالم شده از سوی سازمان امور مالیاتی استسلیم اظهارنامه مالیاتی قبل و 
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مستقیمقانون مالیاتهای 
میزان معافیت سالیانه مشاغل چه میزان است ؟

مقرراتطبقراخودمالیاتیاظهارنامهکهفصلاینموضوعمودیانمالیاتمشمولساالنهدرآمد-101ادهم
پرداختازقانوناین(84)مادهموضوعمعافیت میزانتاکرده اندتسلیممقررموعددرفصلاین

 شرط.بودخواهدمالیاتمشمولقانوناین(131)مادهدرمذکورهاینرخبهآنمازادومعافمالیات
.استجاریبعدبه1382سالعملکردبهنسبتفوقمعافیتازاستفادهبرایاظهارنامهتسلیم

ودکرخواهنداستفادهمعافیتدوازحداکثرشرکاقهریواختیاریازاعممدنیهایمشارکتدر-1تبصره
خواهداتمالیمشمولجداگانهشریکهرسهممانده باقیوتقسیمآنانبینمساویطوربهمعافیتمبلغ
معافیتوتلقیشریک یکحکمدرمعافیتازاستفادهلحاظازدارندزوجیترابطههمباکهشرکایی.بود

تمعافیازقانونیقائم مقامعنوانبهویوراثشرکاازاحدفوتصورتدر.می گردداعطازوجبهمقرر
تقسیمنانآبینمساویطوربهمعافیتاینونمودهاستفادهفوقشرحبهدر مشارکتمتوفیسهممالیاتی

.شدخواهدکسرکدامهرسهمدرآمدازو

درآمدمجموعباشد،شغلیواحدیکازبیشدارایحقیقیشخصهرکهصورتیدر-2تبصره
نرخهایبهمالیاتمشمولمادهاینموضوعمعافیتیکفقطکسرباویشغلیواحدهای

.می شودقانوناین(131)مادهدرمذکور
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مستقیمقانون مالیاتهای 
محل تسلیم اظهارنامه کجاست وزمان  اعالم فعالیت شغلی به سازمان امور مالیاتی چه مدتی است؟

بهدهستنآنتسلیمبهمکلفموردحسبکهراقانون اینموضوعاظهارنامه هایمی توانندمالیاتیمودیانـ177ماده
بایدذکورممالیاتیامورادارةاین صورتدر.نمایندتسلیمسکونتمحلمالیاتیامورادارةبهرسیداخذباتفکیک
بطذیرمالیاتیامور ادارةبهاقدامبرایروزسهظرفراتسلیمیاظهارنامةونموده منعکسمودیپروندةدررامراتب
امورةاداربهآنتسلیمحکمدرمترتبآثارلحاظازسکونتمحلمالیاتیامورادارةبهاظهارنامهتسلیم.داردارسال

مالیاتیامورادارةبهاشتباهاراخوداظهارنامة مودیکهنیزمواردیشاملمادهاینحکم.بودخواهدمربوطمالیاتی
.بودخواهدنمایدتسلیممربوطدرشهرستاندیگری

موجببهمالیاتیمودیکهاوراقیسایریااظهارنامهتسلیم برایمقررموعدیامهلتروزآخرینهرگاهـ1تبصره
یاتعطیلزابعدروزاولینگرددعمومییارسمی تعطیالتیاتعطیلبامصادفمی باشد،آنتسلیمبه مکلفمقررات

.شدخواهدمحسوبمذکوراوراقیااظهارنامهتسلیمجهتمقررموعدیامهلتجزءموردبرحسب مزبورتعطیالت

یشرکت هایوموسساتهمچنینودارنداقامتایرانازدرخارجکهمودیانیمالیاتپرداختواظهارنامهتسلیمـ2تبصره
.بودخواهدآنهانمایندةعهدةبهباشندایراندرنمایندهدارایچنانچهاست ،کشورازخارجدرآنهااصلی مرکزکه

امورادارةبهکتبارامراتبفعالیت شروعتاریخازماهچهارظرفمکلفندمشاغلصاحبانـ3تبصره
ددرصده معادلجریمه ایمشمولمقررمهلتدرفوقتکلیفدادنانجامعدم.نماینداعالممحلمالیاتی

توسطییشناساتاریخازمالیاتیمعافیت هایوتسهیالتازکلیهمحرومیتموجبنیزوقطعیمالیات(10%)
وانهپرذیربطمراجعطرفازآنها برایکهمشاغلیصاحبانمورددرحکماین.بودخواهدمالیاتیامورادارة 

.بودنخواهداست ،صادرگردیدهفعالیتمجوزیا
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مستقیمقانون مالیاتهای 
لی اقدام کنند؟آیا کلیه مشاغل می بایست در سازمان مالیاتی ثبت نام کنند و نسبت ارسال فهرست معامالت فص

کشورمالیاتیامورسازماناعالمحسبکهقانوناینموضوعمشاغلصاحبانوحقوقیاشخاص-1۶9ماده
مارهشوصادرصورتحسابخودمعامالتانجامبرایمکلفندمی شوند،مالیاتینظامدرثبت نامبهموظف

معامالتفهرستودرجمشابهاسنادسایروقراردادهاصورتحساب ها،دررامعاملهطرفوخوداقتصادی
.کنندارائهمذکورسازمانبهراخود

رایبخوداقتصادیشمارهازاستفادهیامعاملهطرفوخوداقتصادیشمارهدرجعدمیاصورتحسابصدورعدم
معادلجریمه ایمشمولموردحسب خود،معامالتبرایدیگراناقتصادیشمارهازاستفادهیاودیگران

امورسازمانبهشدهانجاممعامالتفهرستارائهعدمهمچنین.شودمیمعامله موردمبلغ(%2)درصددو
کهمعامالتی(%1)یک درصدمعادلجریمه ایمشمولشودمیتعیینکهروشهاییطریقازکشورمالیاتی

.می باشداست،نشدهارائهآنهافهرست

حقیقیاشخاصماده،اینموضوعمشاغلصاحبانوحقوقیاشخاصمعامالتطرفکهصورتیدر-1تبصره
درجباشندقانوناین(81)مادهموضوعمشمولحقیقیاشخاصنیزوخدماتیاکاالنهائیمصرف کننده

.نیستالزامیمذکوراشخاصاقتصادیشماره

رایبخودنیازبامتناسبراخدماتوکاالهاکهاستحقیقیشخصتبصرهاینموضوعنهائیمصرف کننده
.ننمایداستفادهدیگرانبهخدماتوکاالهاعرضهبرایآنازو کندخریداریشخصیمصارف
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مستقیمقانون مالیاتهای 
میزان معافیت سالیانه مشاغل چه میزان است ؟

ریال(156.000.000)میلیونششوپنجاهیکصدومبلغبه1395سالعملکردبرای

ریال(180.000.000)میلیونهشتادیکصدومبلغبه1396سالعملکردبرای

ریال(216.000.000)میلیونشانزدهودویستمبلغبه1397سالعملکردبرای
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مستقیمقانون مالیاتهای 
انواع معافیت سالیانه مشاغل چه مواردی است ؟

ق م م137هزینه های درمانی، مراقبت و توانبخشی و حق بیمه پرداختی موضوع ماده 
(قانون برنامه سوم139موضوع بند الف ماده )تسهیالت اعتباری مسکن از بانک ها 

ق م م1۶5خسارت وارده در اجرای مقررات ماده 

های معافهزینه

(ق م م81ماده)دامپروریوکشاورزیفعالیت هایازناشیدرآمد(1)
ازربطذیقانونیمراجعازمجوزدارایزیارتیوگردشگریدفاترابرازیدرآمد(2)

ماده(ز)بند)سوریهوعراق،عربستانبهزائراعزامیاخارجیگردشگرجذبمحل
(ق م م132

ازمجوزدارای)قرآنی،ومطبوعاتیوانتشاراتیفعالیت هایازناشیآمددر(3)
(ق م م139مادهلبند)هنریوفرهنگی(اسالمیارشادوفرهنگوزارت

(ق م م141مادهصدر)نفتیغیرکاالهایوخدماتصادراتازحاصلدرآمد(4)
(ق م م141مادهصدر)کشاورزیمحصوالتصادراتازحاصلدرآمد(5)
(ق م م141مادهاخیرقسمت)خامموادصادراتازحاصلدرآمد(۶)
انایربه(ترانزیت)عبوریصورتبهکهمختلفکاالهایصادراتازحاصلدرآمد(7)

یکهتبصر)شوندمیصادرآنرویبرکاریانجامبایاماهیتدرتغییربدونووارد
(ق م م141ماده

(ق م م142ماده)دستیصنایعودستباففرشکارگاه هایدرآمد(8)
انکیاعتباریوموسساتبانکهاوجوایزسپردهسود(9) تا1بند هایمجازموضوعغیرب
ق م م145مادهتبصره4

(ق م م145ماده5بند)مشارکتاوراقبهمتعلقجوایزسودو(10)
13ماده)تجاریآزادمناطقدراقتصادیفعالیت هایازناشیدرآمد(11)

(تجاریآزادمناطقادارهچگونگیقانون
(ق م م134ماده)انتفاعیغیرآموزشیمراکزومدارسدرآمد(12)
استحفاظیحوزهوتهرانکیلومتری120شعاعدرواقعکارخانه های(13)

(27/11/1380مصوبق م م138ماده3تبصره)بزرگشهرهای
ومکتشفانومخترعینبرایاکتشافحقیااختراعحقازحاصلدرآمد(14)

ازیقتحقپروانهدارایمراکزتحقیقاتیوپژوهشیفعالیتازناشیدرآمدنیز
(ق م م144ماده)ذیصالحخانه هایوزارت

(ق م م1۶8مادهموضوع)مالیاتینامه هایتوافقازحاصلفعالیت های(15)
دیتولیبنگاه هایگردشدرسرمایهوطرحیاپروژهمالیتامینمعافیت(1۶)

(ق م ممکرر138ماده)مشارکتیعقودقالبدر
ششموپنجمپنجسالهبرنامهقوانینمالیاتیاحکامدرمقررهایمعافیتسایر(17)

دمورحسبمربوطقوانینسایروبودجهقانونوایراناسالمیجمهوریتوسعه

درآمد های معاف به نرخ صفر
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مستقیمقانون مالیاتهای 
انواع معافیت سالیانه مشاغل چه مواردی است ؟

 
 
 های مالیات

ی
معافیتها و بخشودگ

معافیت موضوع درآمد ابرازی کلیه تاسیسات ایرانگردی وجهانگردی برای پروانه های
(ق م م132ماده « ر»بند )بهره برداری که قبل از اجرای این قانون اخذ گردیده است 

مالیات پرداختی در سایر کشورها مربوط به درآمدهای خارج از کشور
(ق م م180تبصره ماده )

کسراز مالیات معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی
ق م م1۶9ماده ( 2)تجهیزات سامانه صندوق فروش موضوع صدر تبصره 

بخشودگی مالیاتی استفاده از سامانه صندوق فروش
ق م م1۶9ماده ( 2)موضوع قسمت اخیر تبصره 

(ق م م1۶8موضوع ماده )معافیت های ناشی از موافقت نامه های مالیاتی 



TAX PLANNING AND REPORTING ‹#›

مستقیمقانون مالیاتهای 
چه مسائلی باعث عدم شمول معافیت میگردد؟

(ب)،(الف)بندهایاستثنایبه»(139)،(134)،(133)مواددرمذکورمعافیت هایمکررـ14۶ماده
منظورصفرنرخبهمالیاتبه عنوان(مکرر143)مادهذیل(1)تبصرهو(143)،(142)،«آن(ز)و

.می شود

موعددرقانوناین(95)مادهموضوعمدارکواسنادیاودفاترمالیاتی،اظهارنامهارائهـ1تبصره
(139)ماده(ح)بندموردبه جزمی نمایداعالمکشورمالیاتیامورسازمانکهترتیبیبهمقرر
مالیمقرراتازبخشیتنظیمقانونبهموادبرخیالحاققانون(85)مادهمطابقکهقانوناین

یامعافیتهرگونهوصفرنرخازبرخورداریشرطمی شودعمل4/12/1393مصوب(2)دولت
،اظهارنامهارائهعدمصورتدرومی باشدقوانینسایروقانونایندرمندرجمالیاتیمشوق
مالیات،مشمولقانوناینضوابطواحکاممطابقمودیمذکور،مدارکواسنادیاودفاتر

(144)موادمشموالنخصوصدرتبصرهاینحکم.می شودقانونایندرمقررمجازاتوجریمه
اینحکماجرای.نمی باشدجاریقانوناین(139)ماده(ز)و(ب)،(الف)بندهایو(145)و

بامتناسبوتدریجیبه صورتقانوناین(81)مادهمشمولحقیقیاشخاصدرخصوصتبصره
.بودخواهدکشورمالیاتیامورسازماناعالمحسبواداریاجرائی،ظرفیت هایایجاد
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مستقیمقانون مالیاتهای 
مهلت رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیاتی تا چه زمانی است؟

قانونیموعددرکهمنبعهرمورددررادرآمد برمالیاتمودیاناظهارنامةاستمکلفمالیاتیامورادارةـ15۶ماده
در.نمایدیرسیدگاظهارنامهتسلیم برایمقررمهلتانقضایتاریخازسالیکظرفحداکثراستشدهتسلیم

الذکر فوقسالیکانقضایازپسماهسهتایاوننمایدصادردرآمدتشخیصبرگ مذکورمدتظرفکهصورتی
.می شودتلقیقطعیمودیاظهارنامةنکندابالغمودیبهرامذکوردرآمدتشخیصبرگ

قطعیتهبکهاینازاعمتشخیصبرگابالغوصدورورسیدگیازبعدیامالیاتیاظهارنامةشدنقطعیازپسهرگاه
بهتعلقممالیاتوداشتهشده ایکتمان انتفاعیهایفعالیتیادرآمد،مودی شودمعلومباشدنرسیدهیارسیده

در.بودخواهد مطالبهقابلقانوناین157مادةرعایتبافعالیتهاآندرآمدبرمالیاتفقطباشد،نشدهمطالبهنیزآن
امورادارةمی گرددتلقیقطعیرسیدگی ،عدمعلتبه مودیاظهارنامةکهمواردیدرهمچنینوحالتاین

ختاریازروزدهظرفرامربوطتوجیهیگزارش انضمامبهصادرهتشخیصبرگازنسخهیک بایستیمالیاتی
.نمایدارسالمالیاتیانتظامی دادستانیبهرسیدگیصدورجهت
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مستقیمقانون مالیاتهای 
در صورت عدم تسلیم اظهارنامه یا کتمان درآمد مهلت رسیدگی مالیاتی چه زمانی است؟

درآمدمنبعاظهارنامةتسلیمازمقررموعددرکهدرآمدبرمالیاتمؤدیانبهنسبت-157ماده
مالیاتپرداخترسیدسردراظهارنامهتسلیمبهمکلفقانوناینمقرراتطبقاصوالا یانموده اندخودداری

ذشتنگازپسومی باشدمالیاتپرداخترسیدسرتاریخازسالپنجمالیاتیزمانمرورنیستند
ویینتعمؤدیدرآمدمدتاینظرفکهاینمگربود،نخواهدمطالبهقابلمتعلقمالیات مذکورسالپنج
بهصادرهتشخیصبرگمذکورسالپنجانقضایاز پسماهسهظرفحداکثروصادرمالیاتتشخیصبرگ

. شودابالغمؤدی

هیأتفطرازمراتبتأییدازپسباشد شدهمطالبهمؤدیغیرازعلتهربهمالیاتکهمواردیدرـتبصره
درورددمی گ تلقییکنلمکانباشدکهمرحله ایهردرمؤدیغیرازمالیات مطالبهمالیاتیاختالفحل
ختاریازسالیکظرفمادهاینموضوعزمانمرور رعایتبدوناستمکلفمالیاتیامورادارةصورتاین

.ودبخواهدزمانمرورمشمولگرنهونمایدمطالبهواقعیمؤدیازرامتعلقمالیاتمزبور،هیأترأیصدور
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مستقیمقانون مالیاتهای 
مهلت پرداخت مالیات ابرازی و یا قطعی شده؟

برگابالغتاریخازروزده ظرفراخودشدةقطعیمالیاتمؤدیهرگاه-210ماده
رفظمی کندابالغاوبهاجراییبرگموجببهمالیاتیامورادارةننمایدپرداختقطعی

امورادارةبهراآنپرداختترتیبیابپردازدراخودبدهیکلیهابالغتاریخازماهیک
.بدهدمالیاتی

السبدهی ،قطعی تشخیصمدارکمالیات ،مبلغونوعبایداجراییبرگدرـ1تبصرة
.گردددرجمتعلقجریمةوقبلیشدةپرداختمبلغمالیاتی ،

ترازنامةیااظهارنامهدرمذکورمؤدیقبولموردمالیاتازقسمتآنـ2تبصرة
وصولقابلاجراییعملیاتطریقازومی شودتلقیقطعیمالیاتعنوانبهتسلیمی

.است 
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مستقیم و ارزش افزودهقانون مالیاتهای 

جرائم مالیاتی
30درصد مالیات متعلق عدم تسلیم اظهارنامه عملکرد
20درصد مالیات متعلق عدم تسلیم ترازنامه
20درصد مالیات متعلق عدم تسلیم سود زیان
20 درصد مالیات متعلق عدم تسلیم دفاتر
2درصد مبلغ صورتحساب عدم صدور فاکتور
1 169درصد مبلغ صورتحساب عدم ارسال
75درصد مالیات متعلق ثبت نام ارزش افزوده
100درصد مالیات متعلق عدم صدور صورتحساب
25درصد مالیات متعلق عدم تکمیل صورتحساب
50درصد مالیات متعلق عدم تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده
25درصد مالیات عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک
2درصد فروش عدم نصب صندوق
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مستقیمقانون مالیاتهای 
جریمه عدم تسلیم اظهارنامه چه میزان می باشد ؟

ختپردابابتازقانوناینمقررات موجببهکهاونمایندهیامودیکهمواردیکلیهدر-192ماده
مقررموعددرآنتسلیمبهنسبتچنانچهاستمالیاتیاظهارنامهتسلیمبهمکلفمالیات

برایمتعلقمالیات(%30)سی درصدمعادلبخشودگیغیرقابلجریمهمشمول،نکنداقدام
سایربرایمتعلقمالیات(%10)درصدده وقانوناینموضوعمشاغلصاحبانوحقوقیاشخاص
.می باشدمودیان

یزنغیرواقعیهزینه هاییاوتسلیمیاظهارنامه هایدرکتمان شدهدرآمدهایدرموردمادهاینحکم
.استجاری

حوهندرموردمالیاتیمودیانوظایفوتکالیفاستمکلفکشورمالیاتیامورسازمان-تبصره
االنتشارکثیرروزنامه هایملی،رسانهطریقازرامالیاتیاظهارنامهتسلیمزمانیمواعدوتنظیم

برساندعموماطالعبهجمعیارتباطوسایلسایرو
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مستقیمقانون مالیاتهای 
معافیت  جرائم مالیاتی چگونه است؟

وسودحسابوترازنامهیااظهارنامهموقع بهتسلیمبهراجعخودقانونیتکالیفبهکهمودیانیـ1تبصره
بحسوزیانوسودحساب وترازنامهیااظهارنامهطبقمالیاتپرداختدادنترتیبیاپرداختوزیان
قانون ،این(239)مادةدرمذکورموارددرنموده انداقدامخودمدارکواسنادودفاترموقعبهارائةمورد

بهبتنسونمایندتوافقمالیاتیامورادارةبایاقبولراصادرهمالیاتی تشخیصبرگگاههر
درمقررجرایم(%80)درصدهشتادازکننداقدام آنپرداختدادنترتیبیامتعلقهمالیاتپرداخت

برگ ابالغتاریخازماهیکظرفمودیانگونهاینکهصورتیدرهمچنین،.بودخواهندمعافقانوناین
جرایم(%40)درصدچهلازنماینداقدامآنپرداخت دادنترتیبیاپرداختبهنسبتمالیاتقطعی
.بود خواهندمعافقانونایندرمقررمتعلقه

شدنیقطعتاریختامالیاتتشخیصبرگ بهنسبتمودیاعتراضوصولتاریخفاصلةچنانچهـ2تبصره
مدتبهنسبتمادهاین موضوعماهدر(%2/5)درصدنیمودوجریمهنماید،سال تجاوزیکازمالیات

سازمان.بودنخواهدمودیازمطالبهقابلمالیات قطعیبرگابالغتاریختامذکورسالیکازبیشزمان
تاحداکثرودیانممالیاتیافتنقطعیتورسیدگیکهنمایداتخاذترتیباتیاستمکلفکشورامورمالیاتی

.پذیردصورتآناناعتراضتسلیمتاریخازپسسالیک
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مستقیمقانون مالیاتهای 
جریمه عدم نگهداری مدارک و مستندات و ارسال آنها

فاتر نگهداری دمکلف بهمقررات مربوط به آناین قانون ونسبت به مودیانی که به موجب -193ماده 
ول عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمهستند درصورت قانونی 

.از موارد مذکور خواهند بودبرای هریک مالیات %( 20)بیست درصد جریمه ای معادل 

قرارداد یا نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا-197ماده 
مشخصات راجع به مودی می باشند،  در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا بر خالف

پرداختی و حقوق  %( 2)دو درصد واقع تسلیم نمایند، جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از 
کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودی متضامنا مسئول جبران %( 1)یک درصد در خصوص پیمانکاری 

.زیان وارده به دولت خواهند بود
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مالیات ارزش افزودهقانون 

از مودیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون ویا در صورت تخلف-22ماده 
یر ، مشمول جریمه ای به شرح زعالوه بر پرداخت مالیات متعلق وجریمه تأخیرمقررات این قانون، 

:خواهند بود
مالیات متعلق تا تاریخ ثبت %( 75)هفتاد وپنج درصد عدم ثبت نام مودیان در مهلت مقرر معادل -1

.نامه یا شناسایی حسب مورد
.یک برابر مالیات متعلقعدم صدور صورتحساب معادل -2
.عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق-3
%(  25)بیست وپنج درصد طبق نمونه اعالم شده معادلعدم درج وتکمیل اطالعات صورتحساب -4

.مالیات متعلق
%( 50)د پنجاه درصاز تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل عدم تسلیم اظهارنامه -5

.مالیات متعلق
.مالیات متعلق%( 25)بیست وپنج درصد حسب مورد معادل عدم ارائه دفاتر یا اسناد ومدارک -۶

تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه ای به-23ماده 
.، نسبت به مالیات پرداخت نشده ومدت تأخیر خواهد بوددر ماه%( 2)درصد میزان دو 
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169ماده 3آیین نامه تبصره -مستقیمقانون مالیاتهای 

ماشینیصندوق»فروشصندوقسامانه ازموظفندمادهاینموضوعمالیاتیمودیان-2تبصره
ید،خربابتشدهانجامهزینه هایمعادل.کننداستفادهمشابهتجهیزاتو«فروش(مکانیزه)

مودیانقطعی شدهمالیاتازسخت افزاریونرم افزاریازاعمفوقتجهیزاتراه اندازیونصب
.استکسرقابلآنبعدسالهاییاواستفادهسالاولیندرمزبور

رارهتبصاینحکممشمولاشخاصاولویت،براساسوتدریجبهاستموظفمالیاتیامورسازمان
وزنامهروکثیراالنتشارروزنامه هایازیکیدردرجطریقازسالهرماهشهریورتاوکندتعیین
.نمایداعمالآنازبعدسالماهفروردینابتدایازواعالمکشوررسمی

بهملزممالیاتیامورسازمانتوسطکهمودیانیعملکردابرازیمالیاتاز(%10)درصددهمعادل
رائیاجنامهآیینرعایتبهمشروطاندشدهمشابهتجهیزاتوفروشصندوقسامانه ازاستفاده
تعلقموجبتبصرهاینحکماجرایعدم.می شودبخشودهاولسالدومدتبرایمربوط،

.می باشدفروش(%2)دودرصدبه میزانجریمه ای

ظرفرحداکثکهاستاجرائینامهآیینموجببهاطالعاتارائهچگونگیوصندوقازاستفادهنحوه
باوکشورمالیاتیامورسازمانتوسطقانوناینشدنالزم االجراءتاریخازشش ماهمدت

هیأتتصویببهومی شودتهیهایراناصنافاتاقوتجارتومعدنصنعت،وزارتهمکاری
.می رسدوزیران



TAX PLANNING AND REPORTING ‹#›

مستقیمقانون مالیاتهای 
آیا باید مجدد ثبت نام نمود ؟

ثبت نام در نظام مالیاتی: فصل دوم 

نامه و موضوع قانون مکلفند با رعایت ضوابط و مقررات این آیینصاحبان مشاغل اشخاص حقوقی و (2ماده 
.ایندنمثبت نام در نظام مالیاتی کشور اقدام به ترتیبی که سازمان اعالن می نماید، نسبت به 

. باشداست، کماکان معتبر میانجام شده 1394تا پایان سال فراخوان های قبلی ثبت نام سازمان که-تبصره
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مستقیمقانون مالیاتهای 
برای چند واحد شغلی می بایست ثبت نام در نظام مالیاتی نمود ؟

یاتی در نظام مالجداگانه، برای هر محلیا هر واحد شغلی مکلف به ثبت نام، می بایست برای صاحبان مشاغل ( 3ماده 
.  نام نمایندثبت

ل بیش از یک محصالح، نامه بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذیموضوع این آیینصاحبان مشاغل چنانچه -1تبصره 
ر اعالم صورت خواهد گرفت و بنا بفقط یک ثبت نامها داشته باشند، برای تمامی این محلهمان مجوز فعالیت برای 

ر د. منظور خواهد شدعنوان شعبه ها به ها، بعنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محلمودی یکی از این محل
.  صورت عدم انتخاب مودی، تعیین محل اصلی فعالیت به تشخیص سازمان خواهد بود

، مکلف به شغلی داشته باشندبیش از یک فعالیت نامه در یک محل موضوع این آیینصاحبان مشاغل چنانچه -2تبصره 
.های شغلی محل مذکور می باشندبرای کلیه فعالیتیک ثبت نام

گر را فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دینوع که ها و واحدهای تولیدیکارگاهدر مورد -3تبصره 
عالیت به نشانی که به عنوان محل اصلی فیک ثبت نام اقتضاء نماید، مودی می تواند برای کلیه محل های مذکور 

ورت دراین ص. های خود تسلیم نمایداعالم می نماید، انجام و یک فقره اظهارنامه برای کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت
.برای مودی مزبور یک پرونده به نشانی که اعالم می نماید، تشکیل می شود
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مستقیمقانون مالیاتهای 
ثبت نام مشارکتی و انحالل و تغییر شرکا چگونه است؟

در یک مودیکه بصورت مشارکت مدنی اعم از قهری یا اختیاری اداره می شوند، به عنوان مشاغلی(4ماده 
ورد صاحبان مشاغل مذکور مکلفند در زمان ثبت نام، اطالعات م. خواهند شدنظام مالیاتی ثبت نام

.  را اعالم نمایندکلیه شرکاء و نسبت سهم هر شریک نیاز

دائم یا)}مکلفند هرگونه تغییرات از جمله، انحالل، تعطیلی فعالیتنام مشمولین ثبت(5ماده 
و یا بالعکس، تغییر ،تغییرنام، تغییرشغل، تغییرنشانی، تبدیل فعالیت انفرادی به مشارکتی{(تعلیق)موقت

رات به از تاریخ انجام یا وقوع تغییظرف مدت دو ماه و یا سایر موارد را حداکثر ( اختیاری یا قهری)شرکاء 
.سازمان اعالم نمایند

قتصادی سازمان موظف است پس از تکمیل فرآیند ثبت نام مودیان در نظام مالیاتی، برای آنها شماره ا(۶ماده 
.تخصیص و کارت اقتصادی صادر نماید

ادی و اشخاص حقوقی مشمول ثبت نام مکلفند مادامی که برای آنها شماره اقتصصاحبان مشاغل (7ماده 
شماره ملی، شناسه ملی، شناسه مشارکت مدنی و شمارهجدید صادر نشده است، حسب مورد از 

.استفاده نماینداختصاصی اشخاص خارجی
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مستقیمقانون مالیاتهای 
چه مشاغلی ملزم به ارسال فهرست معامالت فصلی می باشند؟

تکالیف مودیان در خصوص ارسال فهرست معامالت: فصل چهارم

:اشخاص زیر مشمول ارسال فهرست معامالت می باشند( 9ماده 

;کلیه اشخاص حقوقی( الف

آیین نامه اجرایی ماده 2موضوع ماده جزو گروه اول که حسب نوع و یا حجم فعالیت صاحبان مشاغلی ( ب
;قانون محسوب می شوند95

;صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده( ج

ادی و اشخاص موضوع این ماده با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتص–تبصره 
. دارایی قابل تغییر خواهند بود
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مستقیمقانون مالیاتهای 
آیا هزینه های قابل قبول در خصوص مشاغل هم تسری دارد ونحوه پرداخت هزینه ها به چه روشی انجام  شود؟

 گرددمیمقررقانوناینمقرراتضمنکهشرحیبهمالیاتمشمولدرآمدتشخیصبرایقبولقابلهزینه های-147ماده
درموسسهدرآمدتحصیلبهمربوطمنحصراوبودهمدارکبهمتکیمتعارفحدوددرکههزینه هاییاز استعبارت

ازیشبیانشدهپیش بینیقانونایندرهزینه ایکهمواردیدر. باشدمقررنصاب هایحدرعایتبامربوطمالیدوره
قابلباشدگرفتهصورتوزیران هیأتمصوبهیاوقانونموجببهآنپرداختولیبودهقانونایندرمقررنصاب های

.بودخواهدقبول

این(95)مادهموضوعمشاغلصاحبانهمچنینوحقوقیاشخاصکلیهفصل،اینمقرراتلحاظازـ1تبصره
قابلهزینه هایهمچنین.می شوندمحسوبموسسهحکمدرمی باشند،دفاترنگهداریبهمکلفکهقانون
.استپذیرشقابلنیزمشاغلصاحبانسایرمورددرمالیاتیقبول

ابمالیاتمشمولیامعافمالیاتپرداختازقانوناینموجببهکهدرآمدهاییبهمربوطهزینه هایـ2تبصره
.می شوندنشناختهمالیاتیقبولقابلهزینه هایبه عنوانمی شود،محاسبهمقطوعنرخبایابودهصفرنرخ

ازشودنانجامتهاتریشیوهبهکهقانوناینموضوعمالیاتیقبولقابلپرداختیهایهزینهپذیرشـ3تبصره
(مسیست)سامانهطریقازآنوجهتسویهیاپرداختبهمنوطباالبهریال(50,000,000)میلیونپنجاهمبلغ

.بودخواهدبانکی
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مستقیمقانون مالیاتهای 
مالیات درمانی
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آیین نامه تحریر دفاتر-مستقیمقانون مالیاتهای 
بندی مشاغل چگونه است ؟گروه

روه به شرح ذیل گنوع و یا حجم فعالیت ها و معیارهایی از قبیل صاحبان مشاغل براساس شاخص-2ماده 
:  بندی می شوند

گروه اول -1

گروه دوم -2

سومگروه -3

آخربهوشروعسالهرماهفروردیناولازکهشمسیسالیکازاستعبارتمالیاتیسال-155ماده
هبآنهامالیسالکهمالیاتمشمولحقوقیاشخاصمورددرلکنمی شودختمسالهمانماهاسفند
بنایممالیاتیسالجایبهآنهامالیسالدرآمدنمی کندتطبیقمالیاتیسالبااساسنامهموجب

رداختپسررسیدوزیانوسودحسابوترازنامهواظهارنامهتسلیمموعدومی گیردقرارمالیاتتشخیص
.می باشدمالیسالپایانازپسشمسیماهچهارآنهامالیات
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مستقیمقانون مالیاتهای 
اول چه کسانی هستند ؟گروهمشاغل 

:گروه اول

:حجم فعالیت-الف

ق آخرین طب( قبل از کسر معافیت)مشمول مالیات قطعی شده ده برابر درآمد یا سال قبل جموع مبلغ فروش کاال و خدمات م
سال عشروو به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از 1391عملکرد سال ( مجموع اصلی و متمم)برگ مالیات قطعی 

.و بیشتر باشدریالمیلیاردسی ابالغ شده باشد، هر کدام بیشتر از مبلغ مالیاتی 

:  نوع فعالیت-ب

اول موضوع بند الف فوق از لحاظ انجام تکالیف موضوع این آیین نامه جزء مودیان گروهفارغ از حجم فعالیت اشخاص ذیل 
. محسوب می شوند

;(واردکنندگان و صادرکنندگان)دارندگان کارت بازرگانی -1

;ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تأسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربطصاحبان کارخانه-2

;های سه ستاره و باالترصاحبان هتل-3

;ها، کلینیک های تخصصیصاحبان بیمارستان ها، زایشگاه-4

;صاحبان مشاغل صرافی-5

;های زنجیره ای دارای مربوط فعالیت از وزارتخانه ذی ربطفروشگاه-۶
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مستقیمقانون مالیاتهای 
محتوای اظهارنامه مشاغل گروه اول چه چیزی می باشد؟

:گروه اول

:  اطالعات هویتی-1

.  اطالعات هویتی و مکانی-1-1

.  مجوزهای فعالیت اقتصادی-2-1

. درآمد مشمول مالیات، بخشودگی های مالیاتی، معافیت های قانونی و مالیات متعلق-2

.  موجودی مواد و کاال در اول و پایان دوره-3

.  واردات و صادرات کاالها و خدمات-4

.  صورت حساب سود و زیان-5

. ترازنامه-۶

.  اطالعات شرکاء-7

. های بانکی مربوط به فعالیت شغلیاطالعات حساب-8

ل یا سایر گیرند و کلیه اشخاص حقوقی مکلف به نگهداری دفاتر روزنامه و کصاحبان مشاغلی که در گروه اول قرار می
.می باشندمواردمتکی به اسناد و مدارک با رعایت ( الکترونیکی-مکانیزه)دفاتر حسب مورد دستی یا ماشینی 
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مستقیمقانون مالیاتهای 
مشاغل گروه دوم چه کسانی هستند؟

:گروه دوم
(افیتمعکسرازقبل)شدهقطعیمالیاتمشمولدرآمدبرابردهیاقبلسالخدماتوکاالفروشمبلغمجموع

ماهدیپایانتاریختاکهبعدبهو1391سالعملکرد(متممواصلیمجموع)قطعیمالیاتبرگآخرینطبق
ریاللیاردمیسیتاومیلیارددهمبلغازبیشترکدامهر.باشدشدهابالغمالیاتیسالشرونازقبلسال
.باشد

:اظهارنامه 
:  اطالعات هویتی-1
.  اطالعات هویتی و مکانی-1-1
. مجوزهای فعالیت اقتصادی-2-1
.  های قانونی و مالیات متعلقهای مالیاتی، معافیتدرآمد مشمول مالیات، بخشودگی-2
.  موجودی مواد و کاال در اول و پایان دوره-3
(.  های مربوطاطالعات خرید و فروش کاال و خدمات و هزینه)صورت درآمد و هزینه -4
. ها مربوط به فعالیت شغلیاطالعات اموال و دارایی-5
.اطالعات شرکاء-۶
. های بانکی مربوط به فعالیت شغلیاطالعات حساب-7
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مستقیمقانون مالیاتهای 
دوم چگونه است؟گروهنحوه نگهداری اسناد و مدارک مشاغل 

ربوط اسناد و مدارک مسال مالیاتی گیرند، مکلفند برای هر قرار میصاحبان مشاغلی که در گروه دوم 
د اسناد درآمدی فروش کاال یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خریبه معامالت خود از قبیل 

ر یک از ههای انجام شده را به تفکیک و به ترتیب تاریخ وقوع خدمات و دارایی و سایر اسناد هزینه، کاال
بر اساس آن ( 1)خود را ماهانه به شرح فرم پیوست صورت درآمد و هزینه رویدادهای مالی نگهداری و 

.تنظیم نمایند
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مستقیمقانون مالیاتهای 
دوم چگونه است؟گروهنحوه نگهداری اسناد و مدارک مشاغل 



TAX PLANNING AND REPORTING ‹#›

مستقیمقانون مالیاتهای 
دوم چگونه است؟گروهنحوه نگهداری اسناد و مدارک مشاغل 
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مستقیمقانون مالیاتهای 
سوم چه کسانی هستند؟گروهمشاغل 

:گروه سوم

.محسوب می شوندجز گروه سوم مودیانی که در گروه های اول و دوم قرار نمی گیرند، 

:اظهارنامه گروه سوم

:اطالعات هویتی-

. اطالعات هویتی و مکانی-1-1

.  مجوزهای فعالیت اقتصادی-2-1

.های قانونی و مالیات متعلقهای مالیاتی ،معافیتدرآمد مشمول مالیات ،بخشودگی-2

(.اطالعات خرید و فروش کاال و خدمات و هزینه های مربوط)خالصه درآمد و هزینه -2-1

.  اطالعات شرکاء-2-2

.  های بانکی مربوط به فعالیت شغلیاطالعات حساب-3-2
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مستقیمقانون مالیاتهای 
مشاغل طبقه سوم چه تکالیفی دارند؟

بهربوطممدارکواسنادمالیاتیسالهربرایمکلفندگیرندمیقرارسومگروهدرکهمشاغلیصاحبان
وکاالخریداسنادودرآمدهاسایروخدماتارائهیاکاالفروشدرآمدیاسنادقبیلازخودمعامالت
شرحبهراخودسازنههزینهودرآمدخالصهونگهداریراشدهانجامهایهزینهاسنادسایروخدمات

.نمایندتنظیمآناساسبر(2)پیوستفرم

ربمالیاتقانوناجرایمشمولنامه،آییناینسومگروهمشاغلصاحبانکهصورتیدر-2تبصره
تبصرهموضوعکوچکمعامالتنصابحد%5سقفتاخودمعامالتبراینباشند،افزودهارزش

.داشتنخواهندحسابصورتصدوربهالزامیمناقصات،برگزاریقانون3

رعایتباشد،نمیجاریخریدارسویازصورتحسابصدوردرخواستدرمواردحکماینمفاد
.باشدنمیالزامیهاحسابصورتاینگونهبرایمادهاینموضوعحسابصورتساختار

.خواهدبوداجراءقابل1395سالابتدایازتبصرهاین
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مستقیمقانون مالیاتهای 
وم چگونه است؟سگروهنحوه نگهداری اسناد و مدارک مشاغل 
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مستقیمقانون مالیاتهای 
مشاغل که ارائه خدمات میکنند چگونه طبقه بندی میگردند؟

بندی مشاغل چگونه است؟گروه انتخاب و تغییر

95مادهدفاترتحریرنامهآیین2مادهالفبند

.باشدمیعملمالکشدهتعیینمبالغ%50،باشدخدماتارائهصرفاکهمواردیدر-1تبصره

کلیهشدهقطعیمالیاتمشمولدرآمدیاوخدماتوکاالفروشمبلغجمعمدنیمشارکتدر-2تبصره
.باشدمیعملمالکشرکاء

95مادهدفاترتحریرنامهآیین2مادهبندب

درقانونیتکالیفانجامنظرازبعد،سالسهتاگیرندمیقرارگروههردرکهمالیاتیمودیان-1تبصره
.گرفتنخواهندقرارترپایینطبقات

درتفعالینوعاساسبرکهمودیانیاستثناءبهمشاغلصاحبانفعالیتشروعاولسالدودر-2تبصره
.دبوخواهدمودیانتخاببهمربوطقانونیتکالیفانجاموگروهانتخابگیرند،میقراراولگروه

بهبتنسمالیاتیسالهردرتوانندمیگیرند،میقرارمسویادومهایگروهدرکهمشاغلیصاحبان-3تبصره
.بودخواهندمربوطمقرراترعایتبهمکلفصورتایندر.نماینداقدامباالترگروهتکالیفانجام
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مستقیمقانون مالیاتهای 

25/9۶/200:شماره

19/02/139۶: تاریخ

اصالحی  قانون مالیاتهای مستقیم به 95آیین نامه اجرایی موضوع ماده 2ماده 1تسری مفاد تبصره 
صاحبان مشاغلاول و دوم درآمد مشمول مالیات قطعی شده گروه های 

اصالحی مصوب 95آیین نامه اجرایی ماده 2ماده1شده در خصوص تبصرهنظر به سواالت و ابهامات مطرح 
ابالغ 9/12/1394مورخ 118/94/200قانون مالیاتهای مستقیم که طی بخشنامه شماره 31/4/1394

:می گردداعالمگردیده است بدینوسیله

.آیین نامه یاد شده نیز تسری دارد2ماده ( الف)برابر ارقام جدول موضوع ( ده)10مفاد تبصره یاد شده به 
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مستقیمقانون مالیاتهای 
مدارک و صورتحساب فروش کاال یا ارائه خدمت چیست ؟

یایکوقوعربیانگکه(الکترونیکی-مکانیزه)ماشینییادستیاستمستنداتیازعبارت:حسابمدارک
تحریرومتنظیآنهامبنایبردفاتریاحسابداریاسنادوبودهمحاسباتییامالیرویدادیافعالیتچند
.گرددمی

رتبصوخدماتارائهیاکاالفروشموارددرکهاستفرمی:خدماتارائهیاکاالفروشصورتحساب
روشفصندوقسامانهتوسطیاوماشینیسریالشمارهباماشینییاوچاپیسریالشمارهیادستی

.گرددمیصادر(فروش(مکانیزه)ماشینیصندوق)
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مستقیمقانون مالیاتهای 
جرم مالیاتی چیست ؟

موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شود و مرتکب یا مرتکبان حسب  مورد، به مجازات های درجه شش محکوم -274ماده 
:  می گردند

ـ تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خالف واقع و استناد به آن 1

ـ اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن 2

این قانون و ( 181)ـ ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطالعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده 3
به سازمان امور مالیاتی کشور ( مکرر1۶9)و ( 1۶9)امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی  بر ارسال اطالعات مالی موضوع مواد

و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام 

ت مودیان ـ عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیا4
دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده 

ـ تنظیم معامالت و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معامالت و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخالف واقع 5

ه  ـ خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطالعات درآمدی و هزینه ای در س۶
سال متوالی 

ـ استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی 7

اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت های مندرج در قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب -1تبصره
.مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست07/08/1390

سایر اعالم جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و-2تبصره
.دمی پذیرمراجع قانونی صورت 
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مستقیمقانون مالیاتهای 
مجازات های مالیاتی چیست و برای چه کسانی تسری میابد؟

ازکییبهدوسالتاشش ماهمدتبرایباشد،حقوقیشخصمالیاتیجرائمازهریکمرتکبچنانچه-275ماده
:می شودمحکومزیرمجازات های

شغلیفعالیتچندیایکازممنوعیتـ1

تجاریاسنادازبرخیاصدارازممنوعیتـ2

.اشدنمی بجرممرتکبحقیقیشخصکیفریمسوولیتازمانعحقوقیشخصکیفریمسوولیت-تبصره

ومالیاتیمأمورانحسابرسی،موسساتهمچنینوحسابرسانحسابداران،ازهریکچنانچه-27۶ماده
ورتصتخلفاتیاونمایندمعاونتمالیاتیجرمارتکابدراعتباریومالیموسساتوبانکهاکارکنان

طبقاشخاصسایرمعاونتمجازات.می شوندمحکومجرممباشرمجازاتحداقلبهنکنندگزارشراگرفته
.می شودتعییناسالمیمجازاتقانون

قانون،این(27۶)تا(274)مواددرمقررمجازات هایبرعالوهمالیاتیجرائممرتکبانیامرتکب-277ماده
مطالبهقانوناین(157)مادهدرمقررمهلتتاکهقانونیمتعلقجریمه هایومالیاتاصلپرداختمسوول

.می باشندقضائیصالحمراجعحکمبادولتبهواردهزیانوضررهمچنینوباشدنشده
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مالیات بر ارزش افزودهقانون 

ارزش افزوده مرحله اولقانون مالیات برمشمولین
اشخاصصورت پذیرفت که بر اساس آن 87درسال اولین مرحله فراخوان ارزش افزوده 

:مشمول ارزش افزوده گردیدند1387به شرح زیر از ابتدای مهر ماه 

کلیه وارد کنندگان؛( الف

کلیه صادر کنندگان؛( ب

سه میلیارد ریال یا بیشتر 138۶کلیه فعاالن اقتصادی که مجموع فروش کاالها و ارائه خدمات آنها در سال ( ج
بوده است؛

، یک 1387کلیه فعاالن اقتصادی که مجموع فروش کاالها و ارائه خدمات آنها در پنج ماهه آغازین سال ( د
.میلیارد و دویست پنجاه میلیون ریال یا بیشتر بوده است
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قانون مالیات بر ارزش افزوده
افزوده مرحله دومارزش قانون مالیات برمشمولین 

به اجرا درآمد کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، صرفنظر از میزان فعالیت، که 88مرحله دوم فراخوان ارزش افزوده از ابتدای مهرماه 
ند مشمول مرحله اول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده بوده اند، شاغل به فعالیت در هر یک از موضوعات مندرج در ب

به شرح زیر، مشمول ( قانون مالیات بر ارزش افزوده12بجز فعالیت های معاف موضوع ماده )قانون مالیات های مستقیم ( 9۶)ماده ( الف)
:مرحله دوم ثبت نام و اجرای این نظام مالیاتی می باشند

کارخانه ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تأسیس و پروانه ی بهره برداری از وزارتخانه ی ذیربط صادر شده یا می شود؛-1

بهره برداران معادن؛-2

ارائه دهندگان خدمات حسابرسی، حسابداری و دفترداری و همچنین خدمات مالی؛-3

حسابداران رسمی شاغل و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران؛-4

ارائه دهندگان خدمات مدیریتی و مشاوره ای؛-5

ارائه دهندگان انواع خدمات انفورماتیک، رایانه ای اعم از سخت افزاری، نرم افزاری و طراحی سیستم؛-۶

متل ها و هتل های سه ستاره و باالتر؛-7

بنکداران، عمده فروش ها، فروشگاه های بزرگ، واسطه های مالی، نمایندگان توزیع کاالهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها؛-8

نمایندگان موسسه های تجاری و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی؛-9

رفاا به امر به استثناء واحدهایی که ص)مؤسسات حمل و نقل موتوری و باربری دارای مجوز از مراجع ذیربط، زمینی، دریایی و هوایی باربری -10
؛(حمل و نقل مسافر اشتغال دارند

مؤسسات مهندسی و مهندسی مشاور؛-11

.مؤسسات تبلیغاتی و بازاریابی–12
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مالیات بر ارزش افزودهقانون 

افزوده مرحله سومارزش برقانون مالیات مشمولین

به اجرا گذاشته شد، دامنه شمول مودیان گسترش 89مرحله سوم فراخوان ارزش افزوده که از ابتدای فروردین 
یافت و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که براساس شرایط مراحل اول و دوم ثبت نام ، مشمول اجرای

مجموع فروش کاالها و ارائه 88یا 87نظام مالیات بر ارزش افزوده نشده بودند و در صورتی که در سال 
.ندآنها سه میلیارد ریال و باالتر بود، مشمول این مرحله گردید( غیرمعاف یا معاف و غیرمعاف ) خدمات 
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مالیات بر ارزش افزودهقانون 
ارزش افزوده مرحله چهارمقانون مالیات برمشمولین

اجرا گردید و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بر اساس شرایط مراحل گذشته مشمول نشده 89مرحله چهارم فراخوان ارزش افزوده از مهرماه 
قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر بودند، با هر میزان فروش یا 9۶بودند، در صورتی که شاغل به فعالیتهای اعالم شده موضوع بند ب ماده 

.درآمد مشمول این مرحله گردیدند

 :این قانون عبارتند از( 95)ماده ( ب ) صاحبان مشاغل موضوع بند 

صاحبان کارگاه های صنعتی -1
 .محاسبات فنی و نظارت, نقشه برداری , نقشه کشی , تأسیسات فنی و صنعتی , صاحبان مشاغل ساختمانی -2

.ارائه دهندگان خدمات چاپ وگرافیستها, صحافها ,لیتوگرافها,چاپخانه داران-3

صاحبان مراکز ارتباطات رایانه ای -4
 .حسابداران رسمی و اعضای سازمان های نظام مهندسی, مشاوران حقوقی ,مترجمان رسمی دادگستری,کارشناسان ,وکال -5

 .پژوهش گران و کارشناسان آزادکه به تهیه و ارائه طرح های تحقیقاتی اشتغال دارند, محققان -۶

 .حق العمل کاران و کارگزاران, دالالن -7

 .کانون های حرفه ای و انجمن های صنفی و تخصصی, فرهنگسراها , هنری , صاحبان مراکز فرهنگی -8

 .تماشاخانه ها و مکان های تفریحی و ورزشی, صاحبان سینماها -9

 .مونتاژ و سایر خدمات سینمائی, دوبالژ , صاحبان مشاغل فیلم برداری -10

 .پزشکان و دندانپزشکان که دارای مطب هستند و دامپزشکان که به حرفه دامپزشکی اشتغال دارند-11

سالن های زیبایی و  ,سی تی اسکن ها, الکتروانسفالوگرافی ها , سونوگرافی ها , فیزیوتراپی ها  ,رادیولوژی ها, صاحبان آزمایشگاهها –12
 .دیگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و طبی و غیرطبی

 .میهمان پذیرها و مسافرخانه ها, صاحبان میهمان سراها –13

 .ارائه دهندگان خدمات پذیرائی و کرایه دهندگان ظروف, تهیه کنندگان غذاهای آماده , رستوران ها , صاحبان تاالرهای پذیرایی -14

 .صاحبان دفاتر اسناد رسمی–15

 .صاحبان تعمیرگاه های مجاز و اتو سرویسها–1۶

.صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های اتومبیل و بنگاه های معامالت امالک و آژانس های کرایه اتومبیل–17

 .سازندگان و فروشندگان طال و جواهر–18

.عامالن فروش و فروشندگان آهن آالت–19
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مالیات بر ارزش افزودهقانون 

ارزش افزوده مرحله پنجمقانون مالیات برمشمولین

اجرا شد کلیه اشخاص حقوقی که در مراحل 1390مرحله پنجم فراخوان ارزش افزوده که از ابتدای مهر ماه 
آنها در هر یک( غیرمعاف یا معاف و غیرمعاف)قبلی مشمول نبوده و مجموع فروش کاالها و ارائه خدمات 

ایجاد، 90یک میلیارد ریال وبیشتر  بود وکلیه اشخاص حقوقی که قبل یا بعد از سال 89تا87از سالهای 
ع فروش تأسیس و به ثبت رسیده یا می رسیدند و حائز شرایط مذکور نشده بودند، در صورتی که مجمو

یا سال های بعد، یک میلیارد ریال و 90آنها در سال ( غیر معاف یا معاف و غیر معاف)کاال و ارائه خدمات 
ام و اجرای بیشتر بود، از اولین دوره مالیاتی بعد از رسیدن به آستانه مذکور، مشمول مرحله پنجم ثبت ن

.قانون شدند
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مالیات بر ارزش افزودهقانون 

ارزش افزوده مرحله ششم قانون مالیات برمشمولین

در این مرحله اشخاص حقوقی و . به مرحله اجرا درآمد94فراخوان ارزش افزوده از ابتدای سال مرحله ششم 
مصوب )قانون مالیاتهای مستقیم  «95»موضوع ماده ( صرف نظر از مبلغ فروش ساالنه)همچنین حقیقی 

ه چلوکبابی ها، سالن  های غذاخوری، سفره خانه های سنتی و اغذیکه به فعالیت های ( 80/11/27
با مالکیت واحد و یا نام و نشان و عنوان تجاری واحد فارغ از مساحت محل فروشی  های زنجیره ای 

.کسب و کار و نوع مجوز مشمول مالیات بر ارزش افزوده شدند
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مالیات بر ارزش افزودهقانون 

هفتممرحلهافزودهارزشبرمالیاتقانونمشمولین

محلازدرآمدیاوفروشازحجمهربافعالحقوقیاشخاصکلیهافزودهارزشفراخوانهفتممرحلهدر
فراخوانقانوناجرایبرایتاکنونقبلیهایفراخوانموجببهکهمشمولخدماتارائهوکاالعرضه
تدایابازقانونایناجرایوافزودهارزشبرمالیاتنظامدرنامثبتبهمکلفمرحلهاینطیاند،نشده

بهوتأسیسایجاد،نیزفراخواناجرایتاریخازبعدکهحقوقیاشخاصهچنین.گردیدند95سالمهرماه
ددرآمیاوفروشازحجمهربافعالیتصورتدرمی نمودند،فعالیتانجامبهشروعیاورسیدهثبت

.دمی باشنقانونایناجرایمشمولفعالیتشروعازبعدمالیاتیدورهاولینازخدمت،وکاالازحاصل

اند،هبودافزودهارزشبرمالیاتقانوناجرایونامثبتششمتااولمراحلشرایطواجدکهاقتصادیفعاالن
شمولممودیانجزومالیاتینظامایننامثبتهفتممرحلهمشمولیتشرایطباانطباقصورتدرحتی

ازطمربوفراخوانشمولتاریخازمقرراتاجرایبهمکلفومحسوبقانوناجرایونامثبتقبلیمراحل
ارزشبرعوارضومالیاتواریزواظهارنامهارائهخریداران،ازافزودهارزشعوارضومالیاتوصولجمله
.گردیدندکشورمالیاتیامورسازمانتوسطشدهتعیینحساب هایبهافزوده
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مالیات بر ارزش افزودهقانون 

:139۶موضوع بند ز قانون بودجه سال ارزش افزوده مشاغلمالیات بر نرخ های تصویبی ضریب 

تاریخ بخشنامه شماره بخشنامه
درآمد نرخ

مشمول حرفه ردیف

04/09 /139۶ 522/9۶/2۶0 درصد2 عمده فروشان کارت شارژ و سیم کارت  1

04/09 /139۶ 523/9۶/2۶0 درصد8
بنکداران و عمده فروشان عینک و قطهات 

و لوازم مربوط  2

04/09 /139۶ 521/9۶/2۶0 درصد12 ولیدکنندگان آجر دستی و ماشینیت 3

12/09 /139۶ 524/9۶/2۶0 درصد7
بنکداران و عمده فروشان پوشاک، 

کیف،کفش و پارچه 4

يب  مأخذ محاسبه ماليات و عوارض ارزش افزوده هر دوره= کل فروش مشمول دوره × ضر
ماليات و عوارض ارزش افزوده هر دوره= مأخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده هردوره × نرخ ماليات و عوارض 
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معافیتهای مشاغل-مالیات بر ارزش افزودهقانون 
:عرضه  کاالها و ارائه  خدمات  زیر و همچنین واردات  آنها حسب  مورد از پرداخت مالیات معاف می باشد

محصوالت کشاورزی فرآوری نشده؛-1

دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان؛ -2

انواع کود، سم، بذر و نهال؛-3

آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان؛ -4

کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات؛-5

ه با کاالهای اهدایی به صورت بالعوض به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران و حوزه های علمی-۶
تأیید حوزه گیرنده هدایا؛

طبق مازاد بر آن. کاالهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد کشور می شود-7
مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود؛

اموال غیر منقول؛-8

و خدمات توانبخشی و حمایتی؛( انسانی، حیوانی و گیاهی)انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات  درمانی -9

خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛-10
خدمات حمل و نقل عمومی و مسافری درون و برون شهری جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی؛-12

فرش دستباف؛ -13

و انواع خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق آئین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی-14
دارایی، بهداشت، درمان  و آموزش  پزشکی، آموزش  و پرورش وکار و امور اجتماعی ظرف  مدت شش  ماه از تاریخ تصویب این  قانون به تصویب

هیأت  وزیران می رسد؛

؛خوراک دام و طیور-15
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فعالیتهای شغلی معاف ازمالیات بر ارزش افزوده
نشدهگروه محصوالت کشاورزی فرآوری *

بسته بندی،  انجماد، پاک کردن، درجه بندی، پوست گیری مانند شالی کوبی و خشک مراحل 
کردن مانند چای و تفت دادن مانند نخودپزی، 

گل کاری همچون گل و غنچه گل، برگ و شاخه های کوچک و سایر اجزای محصوالت 
نباتات، علف، خزه، بوته

محصوالت زراعی و باغیـ 

نباتات زنده و محصوالت گل کاریـ 

گل و غنچه و شاخ و برگ و سایر اجزای نباتاتـ 

سبزیجات و نباتات، سبزیجات کالف دار، ریشه ها و غده های )سبزیجات و نباتات خوراکی ـ 
(زیرخاکی، میوه های خوراکی و محصوالت علوفه ای

(قهوه و چای سبز)قهوه، چای و انواع گیاهان تازه ـ 
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ـ انواع گیاهان تازه به استثنا انواع کوبیده  شده، خرد شده و پودر شده همانند فلفل و 
دارچین

همانند گندمـ غالت 

ـ دانه و میوه های روغن دار از جمله دانه سویا، بادام زمینی، دانه کتان، دانه آفتابگردان، 
انواع تخم  و دانه ها شامل دانه میوه و نطفه تخم چغندر قند و تخم سبزیجات، چغندرقند، 

دانه کاکائو، توتون و تنباکو، پنبه

ـ محصوالت دامی از جمله گوشت قرمز، احشاء خوراکی، احشاء خوراکی پرندگان، تخم 
پرندگان، عسل طبیعی، پوست و سایر اجزای پرندگان، استخوان حیوانات، اسپرم حیوانات، 

ابریشم خام، پشم و موی حیوان

فعالیتهای شغلی معاف ازمالیات بر ارزش افزوده
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گروه دام و طیور زنده آبزیان، زنبور عسل و نوغان* 

ـ دام و طیور زنده مانند اسب، االغ، قاطر، گاو، گوسفند، مرغ، خروس، خوک، بوقلمون و
سایر حیوانات زنده

، ـ آبزیان از جمله انواع ماهی ها، قشرداران و صدف داران مانند میگو، کروکودیل، خرچنگ
خاویار خام و بچه ماهی و همچنین مرجان و مشابه آن

گروه کود، سم، بذر و نهال* 

(انواع کودهای حیوانی یا نباتی، معدنی و سایر کودهای قبل مصرف)ـ کود 

(انواع سم حشره کش ها، قارچ کش ها، علف کش ها)ـ سم 

، دانه پیاز گل، بذر سیب زمینی، بذر سبزیجات، ریشه ها و غده های زیرخاکی)ـ بذر و نهال 
(و تخم گیاهان برای کشت، کلیه غالت مانند گندم، برنج و ذرت

ن نباتی گروه آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغ* 
و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان

فعالیتهای شغلی معاف ازمالیات بر ارزش افزوده
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(آرد برای تولید نان اعم از نان صنعتی و سنتی)آردخبازی ـ 

(اعم از صنعتی و سنتی)ـ نان 

(گوشت قرمز، گوشت آبزیان، گوشت پرندگان)ـ گوشت 

(قند و شکر آماده مصرف)ـ قند و شکر

(انواع برنج)ـ برنج 

(مانند نخود فرنگی، عدس، لپه)ـ حبوبات 

(پروتئین سویا)ـ سویا 

(شیر به استثنای انواع شیرهای طعم دار)ـ شیر 

(انواع پنیر)ـ پنیر 

غن روغن سویا، روغن بادام زمینی، روغن زیتون، روغان یالیم آویل،  روغن یالم اولتین، رو)ـ روغن نباتی 
روغن سوپر یالم اولتین، روغن دانه  آفتابگردان، روغن نارگیل، روغن تخم کتان، روغن ذرت، روغن کرچک،

(کنجد، روغن جالء، کره کاکائو، سایر روغن های نباتی آماده مصرف

(شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان)ـ شیر خشک 

فعالیتهای شغلی معاف ازمالیات بر ارزش افزوده
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گروه کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات* 

(کاتالوگ های طبی، نشریات و مجالت علمی)ـ کتاب 

ـ مجله و نشریه

(دفاتر ثبت و حسابداری)ـ دفاتر تحریر 

(انواع کاغذ جهت چاپ و تحریر)ـ کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات

بق گروه کاالهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر ط* 
مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول. مقررات صادرات و واردات وارد کشور می شود

.مالیات خواهد بود

و( انسانی و حیوانی و گیاهی)گروه انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی * 
حمایتیخدمات توانبخشی و 

فعالیتهای شغلی معاف ازمالیات بر ارزش افزوده
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مل ها کلیه داروهای وارداتی مورد تایید وزارت بهداشت و درمان به استثنا مک)ـ انواع دارو 
(و ویتامین های مصرفی انسان

لوازم مصرف عمومی مانند سرنگ، بیهوشی و تنفسی، زنان و)ـ لوازم مصرف درمانی 
زایمان، جراحی عمومی، گوش و حلق و بینی، اورولوژی، ارتوپدی، قلب و عروق، چشم، 

ی، جراحی عمومی و پالستیک، مغز و اعصاب، اقالم مصرفی آزمایشگاه های تشخیص طب
(تصویربرداری

موی گروه فرش دستباف شامل فرش و کفپوش های دستباف از مواد نسجی و از پشم و* 
نرم حیوان

گروه خوراک دام و طیور* 

انواع علوفه های زراعی ـ سبوس و کاه

ی که به و امنیتی براساس فهرست( نظامی و انتظامی)گروه اقالم با مصرف صرفا دفاعی * 
دارایی پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و

.  تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد

فعالیتهای شغلی معاف ازمالیات بر ارزش افزوده
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نحوه ورود به سایت سازمان امور مالیات  و تسلیم اظهارنامه مشاغل



TAX PLANNING AND REPORTING ‹#›



TAX PLANNING AND REPORTING ‹#›



TAX PLANNING AND REPORTING ‹#›



TAX PLANNING AND REPORTING ‹#›



TAX PLANNING AND REPORTING ‹#›



TAX PLANNING AND REPORTING ‹#›





TAX PLANNING AND REPORTING ‹#›



TAX PLANNING AND REPORTING ‹#›



TAX PLANNING AND REPORTING ‹#›



TAX PLANNING AND REPORTING ‹#›



TAX PLANNING AND REPORTING ‹#›



TAX PLANNING AND REPORTING ‹#›

پایان

زبان محرمی خود دیگرستپس 

بهترستاز همزبانی همدلی 

موالنا

با آرزوی سعادت و آرامش برای همه
gharib.mahdi@chmail.ir

telegram…@tax125

Soroush …@tax115

:جهت سوال و پاسخگوتی این فایل یم توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید
www.iraniantax.ir

mailto:gharib.mahdi@chmail.ir

