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 اول فصل
 آن انواع و مالیات تعریف

 اهداف از یبرخ تحقق و ها نهیهز از یبخش نیتأم يبرا مؤسسات و افراد که است یمبلغ اتیمال
 .گردد یم نییتع آنها ثروت ای و ، درآمد زانیم با متناسب معموالً  و پردازند یم دولت

 :مالیات وضع اهداف

  دولت يدرآمدها از یبخش تحقق  -1

  جامعه ثروت و درآمد عیتوز لیتعد  -2

 اقتصاد در ها نهیهز و مخارج تیهدا و کنترل  -3

 صادرات و واردات حجم کنترل  -4

 

 :مالیات انواع

 میمستق -1

 میرمستقیغ  -2
 

 مستقیم مالیات
 :کند یم وضع مؤسسات و افراد درآمد و ییدارا بر دولت
 ارث اتیمال مانند ییدارا بر اتیمال الف)

 درآمد بر اتیمال و حقوق درآمد بر اتیمال و امالك درآمد اتیمال مانند درآمد بر اتیمال ب)
 مشاغل



 

 

 مستقیم غیر مالیات
 :باشد یم شده اضافه خدمات و کاالها متیق بر که

 یگمرک حقوق :مانند واردات، بر اتیمال )الف
 یخوراک مواد اتیمال :مانند فروش، و مصرف بر اتیمال )ب
ی فیتکل ها داروخانه فعال 22/05/97 مورخ  260/3551 بخشنامه مطابق ( افزوده ارزش بر اتیمال )ج
  ).ندارند افزوده ارزش اتیمال قبال در

    



 

 

 دوم فصل
 حقوق بردرآمد مالیات

 مقررات طبق را متعلق اتیمال اند مکلف آن صیتخص ای پرداخت هر هنگام حقوق کنندگان پرداخت
 ینشان و نام متضمن یفهرست میتسل ضمن بعد ماه انیپا تا و کسر و محاسبه قانون نیا 85 ماده

 فقط بعد يماهها در و پرداخت محل یاتیمال امور اداره به آن زانیم و حقوق کنندگان افتیدر
  ) 86 دهند(ماده صورت را راتییتغ

 ،یقیحق اشخاص به حقوق یاصل کننده پرداخت از ریغ طرف از که ییپرداختها مورد در -1 تبصره
 يتهایمعاف تیرعا با را متعلق اتیمال پرداخت، هر هنگام مکلفند د،پرداختکنندگانیآیم عمل به

 ) %10درصد( ده مقطوع نرخ به قانون، نیا 84 ماده موضوع تیمعاف جز به حقوق به مربوط یقانون
 آن زانیم و کنندگانافتیدر ینشان و نام يحاو یفهرست با بعد ماه انیپا تا حداکثر و محاسبه،کسر

 يها مهیجر و اتیمال مسئول پرداخت تخلف، صورت در و کنند پرداخت محل، یاتیمال امور اداره به
 .خواهندبود متعلق

 مشخص یبودجه سنوات قانون در هرساله منبع، چند ای کی از حقوق اتیمال مشمول ساالنه درآمد بر اتیمال تیمعاف زانیم 84 ماده
 .شودیم

 آن برابر هفت و تا قانون نیا )84ماده( در مذکور مبلغ بر مازاد یردولتیغ و یدولت کارکنان حقوق درآمد بر اتیمال نرخ 85 ماده
 .است )%20( درصد ستیب آن مازاد به نسبت ) و%10درصد( ده ساالنه اتیمال مشمول

  



 

 

  
 

    

 



 

 

 سوم فصل
 مشاغل بردرآمد مالیات

 که با را مورد حسب مدارك اسنادو ای و دفاتر موظفند فصل نیا موضوع مشاغل صاحبان -95 ماده
 قانون موضوع يتجار دفاتر میتنظ به مربوط ضوابط و اصول جمله از مربوط ضوابط و اصول تیرعا

 اظهارنامه و ينگهدار ات،یمال مشمول درآمد صیتشخ يبرا گرددیم میتنظ تجار خصوص در تجارت
 .کنند میتنظ آنها اساس بر را خود یاتیمال

 ینیماش از اعم آنها ينگهدار يروشها و مدارك و اسناد دفاتر، نوع به مربوط یاجرائ ننامهییآ
 انیمود يبرا مورد حسب تیفعال حجم و نوع به توجه با یاتیمال اظهارنامه نمونه و یدست و )زهیمکان(

 تنظبم ربط،یذ مراجع به اتیمال مشمول درآمد صیتشخ و یدگیرس يبرا آنها ارائه نحوه زین و مذکور
 .دیرس ییدارا و ياقتصاد امور ریوز بیبهتصو و

 ) مشاغل صاحبان ( حقیقی مودیان مالیاتی بندي گروه

 صاحبان مشاغل اجرا قابل 1395 يابتدا از که م.م.ق یاصالح 95 ماده ییاجرا نامه نییآ به توجه با
  : اند شدهي بند گروه ریز شرح به)تیفعال حجم ای و نوع( لیقب از ییارهایمع و ها شاخص اساس بر

 الیاردریلیم 30 از شتریب آنها قبل سال خدمات و کاال فروش مبلغ مجموع که یانیمود : اول گروه

 اتیبرگ مال نیآخر طبق ) تیمعاف کسر از قبل ( شده یقط اتیمال مشمول برابردرآمد 10 ای و باشد
 از شروع قبل سال يد انیپا خیتار تا که بعد به و 1391 عملکرد ) متمم و یاصل مجموع ( یقطع

 . باشد الیر اردیلیم 30 از شتریب باشد شده ابالغ یاتیمال سال



 

 

 تا میلیارد 10 از شتریب قبل سال خدمات و کاال فروش مبلغ مجموع که یانیمود: دوم گروه

 طبق ) تیمعاف کسر از قبل ( شده قطعی مالیات مشمول درآمد برابر 10 یا و باشد میلیارد ریال  30
 يد انیپا خیتار تا که بعد به و 1391 عملکرد ) متمم و یاصل مجموع ( یقطع اتیمال ن برگیآخر

 .باشد الیر اردیلیم 30 تا الیر اردیلیم 10 از باشد شده ابالغ یاتیمال سال شروع از سال قبل

 .شوندی م محسوب سوم گروه جزء رندیگ ینم قرار دوم و اول يها گروه در که یانیمود : سوم گروه

 مهم کاتن
  تیفعال نوع اساس بر که یانیمود استثناء به مشاغل صاحبان تیفعال شروع اول سال دو در  -1

ي مود انتخاب به مربوط یقانون فیتکال انجام و گروه انتخاب رند،یگ یم قرار اول درگروه
 .بود خواهد

 ستیمود شخص عهده بر ندهیآ یمال سال در يمود یاحتمال یمال تیفعال زانیم صیتشخ  -2

 را شود انجام دیبا یمال سال شروع از شیگاهاپ که یقانون فیتکال انجام دیبا يفلذا مود
 چیه یاحتمال رتیمغا خصوص در یاتیمال امور سازمان و دهد انجام خود ینیش بیپ مطابق

 .داشت نخواهدی تیمسئول گونه

  یقانون فیتکال انجام نظر از بعد، سال سه تا رندیگ یم قرار گروه هر در که یاتیمال انیمود  -3
 .گرفت نخواهند قرار تر نییپا درطبقات



 

 

 اسناد و دفاتر نگهداري هاي روش به مربوط مقررات

 :مدارك و

  ينگهدار به مکلف یحقوق اشخاص هیکل و رندیگیم قرار اول گروه در که یمشاغل صاحبان -الف

  به یمتک )یکیالکترون زهی(مکان ینیماش ای یدست مورد حسب دفاتر ریسا ای کل و روزنامه دفاتر

 .باشندیم مربوطه دستورالعمل تیرعا با مدارك و اسناد
 مدارك  و اسناد یاتیمال سال هر يبرا مکلفند رند،یگیم قرار دوم گروه در که یمشاغل صاحبان -ب

 اسناد و ر درآمدهایسا و خدمات ارائه ای کاال فروش يدرآمد اسناد لیقب از خود معامالت به مربوط
 خیتار بیترت و به کیتفک به را شده انجام ينههایهز اسناد ریسا و ییدارا و خدمات کاال، دیخر

 فرم شرح به را ماهانه خود نهیهز و درآمد صورت و ينگهدار یمال يدادهایرو از کی هر وقوع
 .ندینما میتنظ آن اساس بر )1وست(یپ

 و مدارك اسناد یاتیمال سال هر يبرا مکلفند رندیگیم قرار سوم گروه در که یمشاغل صاحبان -پ
 اسناد و ر درآمدهایسا و خدمات ارائه ای کاال فروش يدرآمد اسناد لیقب از خود معامالت به مربوط

 سازنه نهیهز و خالصه درآمد و ينگهدار را شده انجام يها نهیهز اسناد ریسا و خدمات و کاال دیخر
 .ندینما میتنظ آن اساس ) بر2( وستیپ فرم شرح به را خود

  
  

    

 



 

 

  

 طبق را خود یاتیمال اظهارنامه که فصل نیا موضوع انیمود اتیمال مشمول ساالنه درآمد  -101 ماده
 از قانون نیا )84( ماده موضوع تیمعاف زانیم تا کردهاند میتسل مقرر موعد در فصل نیا مقررات

 خواهد اتیمشمول مال قانون نی)ا131( ماده در مذکور ينرخها به آن مازاد و معاف اتیمال پرداخت
 يجار بعد به 1382 سال عملکرد به نسبت فوق تیمعاف از استفاده يبرا اظهارنامه میتسل بود. شرط

 .است
 خواهند استفاده تیمعاف دو از حداکثر شرکا يقهر و ياریاخت از اعم یمدن يمشارکتها در  -1 تبصره

 مشمول جداگانه کیشر هر سهم ماندهیباق و میتقس آنان نیب يمساو بهطور تیمعاف مبلغ و کرد
 کی حکم در تیمعاف از استفاده لحاظ از دارند تیزوج رابطه هم با که ییشرکا .بود خواهد اتیمال

 عنوان به يو وراث شرکا از احد فوت صورت در .گرددیم اعطا زوج به مقرر تیمعاف و یتلق کیشر
 نیا و نموده استفاده فوق شرح به درمشارکت یمتوف سهم یاتیمال تیمعاف از یقانون قائممقام

 .شد خواهد کسر کدام هر سهم درآمد از و میتقس آنان نیب يمساو بهطور تیمعاف
 - درآمد مجموع باشد، یشغل واحد کی از شیب يدارا یقیحق شخص هر که یصورت در 2 تبصره

 مذکور ينرخها به اتیمال مشمول ماده نیا موضوع تیمعاف کی فقط کسر با يو یشغل يواحدها
 .شودیم قانون نی) ا131ماده( در

  قانون نیا مقررات طبق که يموارد ياستثنا به یقیحق اشخاص درآمد بر اتیمال نرخ  -131 ماده

 :است ریز شرح به باشدیم يجداگانها نرخ يدارا
 %15 نرخ به ساالنه اتیمال مشمول درآمد الی) ر500,000,000ون(یلیم پانصد زانیم تا -1

 الی) ر1,000,000,000( اردیلیم کی زانیم تا الی) ر500,000,000ون(یلیم پانصد مازاد به نسبت -2

 %20نرخ به ساالنه اتیمال مشمول درآمد
 %25 نرخ به ساالنه اتیمال مشمول درآمد الی) ر1,000,000,000ارد(یلیم کی مازاد به نسبت  -3

به  نسبت ماده نیا موضوع اشخاص اتیمال مشمول يابراز درآمد شیافزا  %10 هر يازا به -تبصره
از  درصد واحد پنج تا حداکثر و درصد واحد کی آنها، گذشته سال اتیمال مشمول يابراز درآمد
و  قبل سال یاتیمال یبده هیتسو فیتخف نیا از يبرخوردار شرط .شودیم کاسته مذکور ينرخها

 .است یاتیمال امور سازمان يسو از شده اعالم مهلت در مربوطه یاتیمال اظهارنامه میتسل



 

 

 چهارم فصل
 مالیات ضرائب تشخیص

 ندگانیحضورنما با ساله همه اتیمال مشمول درآمد صیتشخ بیضرا نییتع ونیسیکم
 اتاق ،يکشاورز و معادن ع،یصنا ،یبازرگان اتاق ،یپزشک نظام سازمان ، يمرکز بانک

 ارراترمق حساب الزم، يهایبررسا از پاا و لیتشاک متعدد جلسات یط تهران اصناف
 مربوطه ییاجرا ضوابط انضمام به را سال هر عملکرد یاتیمال بیضرا جدول مربوط،

 .دینما یم ابالغ و نییتع
 ضارائب و لیتشک ونیسیکم نیا اظهارنامه ارائه و میتنظ مهلت اتمام از پا زین امسال
 :نمود ابالغ و نییتع لیذ شرح به داروخانه عملکرد يبرا را 96 سال عملکرد به مربوط

 %5 یعموم يدارو  -1

 %3خاص يدارو  -2

 %15 – یداروئ خدمات تعرفه  -3

 %14 یبهداشت لوازم  -4

 %21 یشیآرا لوازم  -5

   



 

 

 پنجم فصل
 169 ماده موضوع فصلی معامالت صورت

 یاتیسازمان امورمال اعالم حسب که قانون نیا موضوع مشاغل صاحبان و یحقوق اشخاص -169 ماده
 صورتحساب خود معامالت انجام يبرا مکلفند شوند،یم یاتیمال نظام در نام ثبت به موظف کشور
 درج مشابه ر اسنادیسا و قراردادها صورتحسابها، در را معامله طرف و خود ياقتصاد شماره و صادر

 .کنند ارائه مذکور سازمان به را خود معامالت فهرست و
 شماره از استفاده ای معامله طرف و خود ياقتصاد شماره درج عدم ای صورتحساب صدور عدم

 مورد حسب خود، معامالت يبرا گرانید ياقتصاد شماره از استفاده ای و گرانید يبرا خود ياقتصاد
 انجام معامالت فهرست ارائه عدم نیهمچن .شودیم معامله مورد مبلغ %2 معادل يمهایجر مشمول

 يها میجر مشمول شودیم نییتع که ییروشها قیطر از کشور یاتیمال امور سازمان به شده
 .باشد یم است، نشده ارائه آنها فهرست که یمعامالت %1 معادل

 :باشند می معامالت فهرست ارسال مشمول زیر اشخاص

 یحقوق اشخاص هیکل )الف
 نامه نییآ 2 ماده موضوع اول گروه جزو تیفعال حجم ای و نوع حسب که یمشاغل صاحبان )ب

 شوند یم محسوب قانون 95 ماده ییاجرا
 افزوده ارزش بر اتیمال قانون ياجرا مشمول مشاغل صاحبان )ج

    :مهم نکته

 انیپا پس از )روز 45روز ( پنج و چهل تا ستیبا یم و بوده )یماهه(فصل سه اطالعات ارسال دوره
   .نمود اقدام آن ارسال به نسبت فصل هر
  



 

 

  
هاي مقرر در ماده مذکور به قانون مشمول جریمه 169در ماده  عدم انجام هر یک از تکالیف مقرر -19ماده 

 ) قانون قابل مطالبه خواهد بود.157شرح زیر می باشد. جرائم مذکور با رعایت مهلت مقرر در ماده (
    

نرخ   شرح تخلف  ردیف
  جریمه

  مأخذ محاسبه جریمه

  مبلغ مورد معامله  %2  عدم صدور صورتحساب فروش کاال یا ارائه خدمت  1
  مبلغ مورد معامله  %2  عدم درج شماره اقتصادي خود   2
  مبلغ مورد معامله  %2  عدم درج شماره اقتصادي طرف معامله  3
  مبلغ مورد معامله  %2  استفاده از شماره اقتصادي خود براي معامالت دیگران  4
  مبلغ مورد معامله  %2  استفاده از شماره اقتصادي دیگران براي معامالت خود  5

6  
عدم ارائه فهرست معامالت انجام شده به سازمان 

  هاي تعیین شدهطبق روش
مبلغ معامالتی که فهرست آنها   1%

  ارائه نشده است 
الذکر در هر معامله، جریمه قابل هاي یک الی سه جدول فوقدر صورت انجام تخلفات موضوع ردیف -تبصره 

  مبلغ همان معامله خواهد بود.  %2محاسبه و مطالبه حداکثر معادل 
به پیشنهاد سازمان  31/4/1394هاي مستقیم مصوب قانون مالیات 169ماده  3نامه در اجراي تبصره این آئین

باشد. الزم االجرا می 1/1/1395از  تبصره تصویب و مقررات آن 11ماده و  19امور مالیاتی کشور در هفت فصل و 
کماکان  1395نامه براي کلیه فصول سال نحوه ارسال فهرست معامالت توسط اشخاص موضوع این آیین

  هاي قبلی صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور خواهدبود.مطابق مقررات و دستورالعمل
  

 علی طیب نیا
 وزیر امور اقتصادي و دارایی
 

 

 

  



 

 

 ششم فصل
 تاسیس تازه هاي داروخانه مالیاتی تکالیف

 مراتب تیفعال شروع خیتار از ماه چهار ظرف مکلفند مشاغل صاحبان م.م.ق 177 ماده 3 تبصره استناد به
ه میجر مشمول مقرر مهلت در فوق فیتکل دادن انجام عدم.ندینما اعالم محل یاتیمال امور ادارة به را کتبا

 خیتار تا یاتیمالي تهایمعاف و التیتسه هیازکل تیمحروم موجب زین و یقطع اتیمال  %10 معادل يها
 طرف از آنها يکه برا یمشاغل صاحبان مورد در حکم نیا .بود خواهد یاتیمال امور ادارة توسط ییشناسا
 .بود نخواهد است، دهیصادرگرد تیفعال مجوز ای پروانه ربطیذ مراجع
 :هیاول نام ثبت جهت سازمان تیسا آدرس

ابتدا  شروع، يبرا .باشد یم نام ثبت و نام ثبت شیپ ي مرحله دو شامل ،ياقتصاد شماره نام ثبت ندیفرآ
و  لیتکم از د. پسیینما لیتکم را خود اطالعات و شده ياقتصاد شماره نام ثبت شیپ ي سامانه وارد دیبا
 یاطالعات ثبت کشور، یاتیامورمال سازمان ،يریگیره یرقم ده کد کی افتیدر و شما توسط اطالعات دییتا

 .دینما یم ییآزما یراست را شما
 نام نام، ثبت دوم ي مرحله انجام جهت گردد، دییتا سازمان سمت از اطالعاتشان همه که یانیمود يبرا

 .گرددیم ارسال آنها شده دییتا همراه شماره به یامکیپ قیطر از و دهیگرد صادر عبور ي کلمه و يکاربر
 شما سازمان سمت از آنها دییتا و یدرخواست اطالعات لیتکم و نام ثبت سامانه به ورود از پس تینها در

 .دیینما استفاده سازمان کیالکترون امکانات از دیتوان یم و دهیرس 45 یینها تیبه وضع

   



 

 

  هفتم فصل
  مالیاتی جرائم

 کتمان يدرآمدها مهیجر به راجع میمستق اتیمال 31/04/94 مصوب یاصالح 192 ماده استناد به
 :دارد یم اعالم لهینوسیبد یواقع ریغ يها نهیهز ای و یمیتسل نامه اظهار در شده

 یمیتسل نامه اظهار در شده کتمان يخصوصها در ماده نیا موضوع یبخشودگ قابل ریغ مهیجر
 به متعلق اتیمال درصد 30 معادل مشاغل، صاحبان و یحقوق اشخاص یواقع ریغ يها نهیهز و

 10 معادل انیمود ریسا یمیتسل اظهارنامه در شده کتمان يدرآمدها خصوص در و مذکور موارد
 يمود انیوز سود حساب و ترازنامه و اظهارنامه که يموارد در.است فوق يدرآمدها به متعلق درصد
 ثابت چنانچه ص،یتشخ برگ صدور و الرأس یعل صیتشخ از پا نیو همچن شودیم قبول مورد حسب

 در یاتیمال امور ادارة ای و است نموده کتمان را آن درآمد که است داشته ییتهایفعالي مود شود
ي تهایفعال از یناش درآمد محاسبۀ با دیبا اتیمال اند،نبوده مطلع آن از صیتشخ برگ موقع صدور

  .)227 شود(مادهمطالبه  ن قانونی)ا157( مادة در مقرر مهلت تیرعا با آن التفاوت مابه و نییمذکورتع
   



 

 

  
  
  
  

    

 



 

 

 هشتم فصل
 مالیاتی متمم

 ماه اسفند آخر به و شروع سال هر ماه نیفرورد اول از که یشمس سال کی از است عبارت یاتیمال سال
 .شودیم ختم سال همان
 یقانون موعد در که منبع هر مورد در را درآمد بر اتیمال انیمود اظهارنامۀ است مکلف یاتیمال امور ادارة
 یدگیرس اظهارنامه میتسل يبرا مقرر مهلت يانقضا خیتار از سال کی ظرف حداکثر است شده میتسل
 کی يانقضا از پا ماه سه تا ای و دیننما صادر درآمد صیتشخ برگ مذکور مدت ظرف که یصورت در .دینما

 .شودیم یتلق یقطع يمود اظهارنامۀ نکند ابالغ يمود به را مذکور درآمد صیتشخ برگ الذکر فوق سال
 که نیا از اعم صیتشخ برگ ابالغ و صدور و یدگیرس از بعد ای یاتیمال اظهارنامۀ شدن یقطع از پا هرگاه

 داشته يشدها کتمان یانتفاع يها تیفعال ای درآمد ،يمود شود معلوم باشد دهینرس ای دهیرس تیقطع به
 نیا 157 مادة تیرعا تها بایفعال آن درآمد بر اتیمال فقط باشد، نشده مطالبه زین آن به متعلق اتیمال و

 ،یدگیرس عدم علت به يمود که اظهارنامۀ يموارد در نیهمچن و حالت نیا در .بود خواهد مطالبه قابل قانون
 یهیتوج گزارش انضمام به صادره صیتشخ برگ از ک نسخهی یستیبا یاتیمال امور ادارة گرددیم یتلق یقطع

 .دینما ارسال یاتیمال یانتظام یدادستان به یدگیرس خ صدورجهتیتار از روز ده ظرف را مربوط
 ای نمودهاند يخوددار درآمد منبع اظهارنامۀ میتسل از مقرر موعد در که درآمد بر اتیمال انیمود به نسبت
 زمان مرور ستندیات نیمال پرداخت دیرس سر در اظهارنامه میتسل به مکلف قانون نیا مقررات طبق اصوال

 متعلق اتیمال مذکور سال گذشتن پنج از پا و باشدیم اتیمال پرداخت دیرس سر خیتار از سال پنج یاتیمال
 صادر اتیمال صیتشخ برگ و نییتع يدرآمد مود مدت نیا ظرف که نیا مگر بود، نخواهد مطالبه قابل

 .شود ابالغ يمود به صادره صیتشخ برگ مذکور سال پنج يانقضا از پا ماه سه ظرف حداکثر و
 حل أتیه طرف از مراتب دییتأ از پا باشد شده مطالبه يمود ریغ از علت هر به اتیمال که يموارد در -ا تبصره

 صورت نیا در و گرددیم یتلق کنی لم کان باشد که يامرحله هر در يمود ریغ از اتیمال مطالبه یاتیمال اختالف
 أتیه يرأ صدور خیتار از سال کی ظرف ماده نیا موضوعزمان  مرور تیرعا بدون است مکلف یاتیمال امور ادارة

 .بود خواهد زمان مرور مشمول گرنه و دینما مطالبه یواقعي مود از را متعلق اتیمال مزبور،

  



 

 

 نهم فصل
 اتفاقی بردرآمد مالیات

 معامالت قیطر از ای و بالعوض صورت به یحقوق ای یقیحق شخص که ينقد ریغ ای و ينقد درآمد
 یاتفاق اتیمال مشمول دینمایم لیتحص لیقب نیا از گرید عنوان هر ای زهیجا عنوان به ای و یمحابات

 .)191بود( ماده  خواهد قانون نی) ا131( مادة در مقرر نرخ به
 که یصورت در و حاصله درآمد درصد صد از است عبارت فصل نیا موضوع اتیمال مشمول درآمد

 یامالک مورد در مگر شودیم میتقو قانون نیا مقررات طبق درآمد تحقق روز يبها به باشد، يرنقدیغ
 صورت نیا در که است شده نییتع یمعامالت ارزش آنها يبرا قانون نی) ا64( مادة مفاد ياجرا در که

 .گرفت خواهد قرار اتیمال محاسبۀ مأخذ یمعامالت ارزش
 قانون نیا ) 63( مادة مشمول که يموارد ياستثنا به معوض هبۀ و معوض صلح مورد در ا تبصره

 نیعوض ارزش مابهالتفاوت از بود خواهد عبارت فصل نیا موضوع اتیمال مشمول درآمد باشدیم
 است شده منتفع آن از که يمعاملها طرف به نسبت شودیم نییتع ماده نیا مقررات براساس که

 .) 120( ماده 

   



 

 

 دهم فصل
 مالیاتی مراجع

 ينحو به و یکاف اطالعات و لیدال به یمتک و حیصح مأخذ اساس بر دیبا اتیمال صیتشخ برگ
 يد وبرایق آن در حیصر بهطور آن از حاصل يدرآمدها و مربوط يتهایفعال هیکل که گردد میتنظ
 را دربرگ خود سمت و کامل نام دیبا اتیمال صیتشخ برگ امضاکنندگان .باشد روشن يمود

 خواهند خود ازهرجهت هینظر و صیتشخ برگ مندرجات مسئول و ندینما دیق خوانا بهطور صیتشخ
 صدور يمبنا که را یات گزارشیجزئ مکلفاند اتیمال صیتشخ نحوه از يمود استعالم صورت در و بود

 بخواهد نخصوصیا در را یحیگونه توض هر و ندینما اعالم يمود به است گرفته قرار صیتشخ برگ
 .) 237بدهند(ماده  او به

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

 باشد معترض آن به نسبت يو و شده ابالغ يمود به و صادر اتیمال صیتشخ برگ که يموارد در
 یاتیامور مال اداره به خود اریاالخت تام لیوک لهیوس به ای شخصا ابالغ خیتار روزاز یس ظرف تواندیم

 کوتاه ابتدا جهت در .دینما مجدد یدگیرس يتقاضا کتبا مدارك و اسناد و لیدال ارائه با و مراجعه
 بر مرحله نیدرا .ردیگ یم قرار یدگیرس مورد يادار صورت به اعتراض ،یدگیرس ریمس نمودن
 ياتهایه به یدگیرس جهت ای و شده لیتعد اتیمال مدارك، و اسناد و لیدال اساس

 .گردد یم ارجاع اختالف حل

 بدوي: مالیاتی اختالف حل هیئت -2
 امور اداره ندهینما زین و يو ندهینما ای يمود و بوده يحضور صورت به اصوال ها اتیه در یدگیرس
 ها اتیه نیا در یاتیمال يها پرونده به یدگیرس .شوند حاضر یدگیرس جلسه در تواند یم یاتیمال
 ای هاتشکل  ندهینما و کشور یاتیمال امور سازمان ندهینما ،یقاض حضور با و یتخصص صورت به

 .شود یم انجام يا حرفه مجامع



 

 

 قابل و یقطع ریغ يبدو اختالف حل ياتهایه آراء م،یمستق ياتهایمال قانون 247 ماده اساس بر
 .باشد یم يمود به يرا ابالغ خیتار از روز ستیب مدت ظرف اعتراض

 نظر: دیتجد یاتیمال اختالف حل ئتیه  -3

و  دیگرد حذف اتیمال قانون مواد از 247 ماده  1380 سال در میمستق اتیمال قانون اصالحات در
 ئتیه يآرا به اعتراض و درآمد يا مرحله کی صورت به اختالف حل يها ئتیه یدگیرس واقع در

 قانون واحده ماده موجب به کنیل .دیگرد یاتیمال یعال يشورا در یدگیرس قابل فقط اختالف حل
 مجددا ن مادهیا 20/02/1388خیتار در میاتمستقیمال قانون به 247 ماده عنوان به ماده کی الحاق

 از پا روز ستیب ظرف يبدو اختالف حل يها اتیه يآرا که یصورت در آن موجب به و دیگرد ایاح
 در یدگیرس قابل رد،یگ قراری اتیمال ماموران ای يمود یکتب اعتراض مورد ) 203 ماده ابالغ(مطابق

 یاتیمال یعال يشورا در مقرر يهای دگیرس که نیا به نظر.بود خواهد نظر دیتجد اختالف حل ئتیه
 از ياریبس که است نموده ینیب  مقرراتش یپ گذار قانون است، یطوالن اریبس يادار عدالت وانید ای

 یاتیمال دستگاه يبرا هم حل، راه نیا .گردد فصل و حل اول مراحل همان در یاتیمال اختالفات
 پردازد یم اتیمال وصول به تر عیسر هرچه یاتیمال دستگاه رایز ،یاتیمال انیمود هم و است سودمند

  . گردد یم وشفاف روشن زین يمود تیوضع و

 :یاتیمال یعال يشورا -4

 یاتیمال اختالف حل أتیه یقطع يرأ به نسبت مقرر موعد در یاتیمال امور اداره ای يمود گاه هر
 اتیشکا به شورا نیا .باشد یم یاتیمال یعال يشورا آن به یدگیرس مرجع باشد، داشته تیشکا

مقررات  و نیقوان نقض يادعا حایتلو ای صراحتا مدارك و اسناد ارائه ای و لیدال با که مطروحه
 فاتیت تشریرعا لحاظ از صرفا امر تیماه به ورود بدون باشد، شده یدگیرس نقص يادعا ای موضوعه

 یدگیرس به موضوع موضوعه مقررات و نیقوان با مورد مطابقت و یقانون يها یدگیرس بودن کامل و
 یاتیمال اختالف حل يأتهایه يآرا نقض بر یمقتض يرأ یقانون لیدال و اسباب و جهات به مستندا و
 .دینما یم صادر مزبور تیشکا رد ای و

 :مکرر  251 ماده در مقرر هیئت -5
 اتیمال از اتیشکا به یدگیرس العاده فوق تیشکا طرق از یکی عنوان به یدگیرس مرجع نیا



 

 

دستور  .ستین يگرید مرجع در طرح قابل اعتراض يها مهلت يانقضا علت به که باشد یم یقطع
به  نفر سه از مرکب یئتیه به باشد یم ییدارا و ياقتصاد امور ریوز با که مرجع نیا در یدگیرس

 .باشد یم االجرا الزم و یقطع تیاکثر يرا .گردد یم ارجاع ریوز انتخاب
 .باشد یم کشور يادار عدالت وانید در تیشکا قابل ئتیه نیا يآرا که باشد یم ذکر به الزم

 : سنیم سامانه

 ک،یالکترون خدمات از یافتیدر عبور کلمه و يکاربر نام از استفاده با یحقوق و یقیحق انیمود
 سامانه در آنها پرونده چنانچه اند، نموده افتیدر یکیالکترون نام ثبت شیپ ندیفرآ اتمام از پا که
 .ندینما استفاده سامانه نیا از توانند یم باشد، موجود )یاتیمال کپارچهی يافزار نرم م(سامانهیسن

 : از عبارتند دارند، وجود پرتال نیا قیطر از آن به اعتراض امکان که ییها برگه انواع

 یابیارز برگ -

 یاتیمال اختالف حل اتیه يرا هیابالغ -

 مشخصات باشند، یم معترض آن به که يا برگه نامه شماره اعالم با توانند یم یاتیمال محترم انیمود
 .ندینما اعالم اتیجزئ با را خود اعتراض مراتب و مشاهده را مرتبط یمال يها تراکنش

 .ندینما یمعرف کشور یاتیامورمال سازمان به و مشخص را خود لیوک ای ندهینما توانند یم نیهمچن
 گرددی م ارسال میسن سامانه به پرتال قیطر از يمود درخواست اعتراض، فرم اطالعات لیتکم از پا
  .شود یم داده شینما یآت يها يریگیپ جهت يریرهگ کد و

   



 

 

 یازدهم فصل
 مالیاتی قبول قابل هاي هزینه

 قانون نیا مقررات ضمن که یشرح به اتیمال مشمول درآمد صیتشخ يبرا قبول قابل يهانهیهز
 منحصرا و بوده مدارك به یمتک متعارف حدود در که یینههایهز از است عبارت گرددیم مقرر

 .باشد مقرر ينصابها حد تیرعا با مربوط یمال دوره در موسسه درآمد لیتحص به مربوط
 موضوع مشاغل صاحبان نیهمچن و یحقوق اشخاص هیکل فصل، نیا مقررات لحاظ از ا  -1 تبصره
 .شوندیم محسوب موسسه حکم در باشند،یم دفاتر ينگهدار به مکلف که قانون نیا )95ماده(
 .است رشیپذ قابل زین مشاغل صاحبان ریسا مورد در یاتیمال قبول قابل ينههایهز نیهمچن

 ای معاف اتیمال پرداخت از قانون نیا موجب به که ییدرآمدها به مربوط ينههایهز ا  -2 تبصره
 قبول قابل ينههایهز عنوانبه شود،یم محاسبه مقطوع نرخ با ای بوده صفر نرخ با اتیمال مشمول

 .شوند ینم شناخته یاتیمال
ي تهاتر وهیش به که قانون نیا موضوع یاتیمال قبول قابل یپرداخت يها نهیهز رشیپذ ا  -3 تبصره
ق یطر از آن وجه هیتسو ای پرداخت به منوط باال به الیر ونیلیم پنجاه مبلغ از نشود انجام

 .بود خواهد یبانک )ستمیسامانه(س
قبول  قابل یاتیمال حساب در ریز شرح به باشدیم فوق ماده در مذکور طیشرا حائز که ییهانهیهز

 :است
 به موسسه یاستخدام مقررات اساس بر کارکنان خدمت با متناسب یاستخدام يهانهیهز -1

 :ریز  شرح

  متیق به ينقد ریغ يای(مزا ينقد ریغ ای ينقد از اعم مستمر يایمزا و یاصل مزد ای حقوق -الف

 .)کارفرما يبرا شده تمام
-اضافه ،يدیع پاداش، ،يبهرهور خواروبار، لیقب از يرنقدیغ و ينقد از اعم مستمر ریغ يایمزا -ب

 و بازرسان و رانیمد مسافرت فوقالعاده و سفر نهیهز نصاب .مسافرت فوقالعاده و سفر نهیهز کار،
 از که بود خواهد يهاه نامنییآ طبق ربطیذ موسسه حوائج رفع منظور به رانیا از خارج به کارکنان



 

 

 أتیه بیتصو به و هیته کشور يزیبرنامهر و تیریمد سازمان و ییدارا و ياقتصاد امور وزارت طرف
 .شد خواهد نییتع رسدیم رانیوز
 یحوادث ناش و عمر و یبهداشت يمههایب بابت یپرداخت وجوه و یدرمان و یبهداشت يها نهیهز -ج
 .کارکارکنان از
 درصد سه زانیم تا نیهمچن و مربوط مقررات طبق یاجتماع نیتأم سازمان به یپرداخت وجوه -ه

 امور شنهاد سازمانیپ به که ياه نامه نییآ براساس کارکنان انداز پا بابت ساالنه یپرداخت حقوق
  .رسدیم ییدارا و ياقتصاد امور ریوز بیتصو به کشور یاتیمال

 و یرسم سند طبق یپرداخت االجاره مال باشد، ياجار که یصورت در موسسه محل هیکرا  -2
 .متعارف حدود در صورت نیا ریغ در

  .ارتباطات و مخابرات آب، ،ییروشنا برق، سوخت، مخارج  -3

  .موسسه ییدارا و اتیعمل به مربوط مهیب انواع بابت یپرداخت وجوه -4

 که  یصورت در است مستأجر عهده به عرفا که موسسه محل به مربوط یجزئ يها نهیهز  -5

 باشد. ياجار

 باشد. یملک که یصورت در موسسه محل ينگهدار و حفظ به مربوط يهانهیهز  -6

 نقل. و حمل مخارج  -7

 موسسه.  تیفعال به مربوط یپرداخت اشتراك حق و تیعضو حق به مربوط يها نهیهز -8

 یاتیمال سال در آن صیتخص ای پرداخت که یقبل يسالها به مربوط قبول قابل يها نهیهز  -9
 .ابدییم تحقق یدگیرس مورد

  
   



 

 

 وازدهم د فصل
 مالیاتی هاي ابالغیه

 به هرگاه .گردد اخذ دیرس یثان نسخۀ در و ابالغ يمود شخص به دیبا یکل طور به یاتیمال اوراق
 بستگان از یکی به او کار محل ای سکونت محل در دیبا یاتیمال اوراق نشود دایپ یدسترس يمود خود

 يبرا اشخاص نیا يظاهر سن ابالغ مأمور نظر به که نیا بر مشروط گردد ابالغ او نیمستخدم ای
 تعارض داردیم افتیدر را اوراق که یشخص و يمود نیب و بوده یکاف ابالغ مورد اوراق تیاهم زیتم

 .نباشد منفعت
 است الزم منظور نیا به . برسد یاتیمال امور سازمان اطالع به کتبا دیبا کار محل ینشان رییتغ

 . کند ثبت یاتیمال جامع سامانه در را دیجد محل يبرا صادره يها پروانه و دیجد ی،نشانيمود
 اقدام ینشان رییتغ به نسبت مزبور اطالعات یسنج صحت و یبررس از پا زین یاتیمال امور سازمان

 .شد خواهد ارسال ینشان نیا يبرا یاتیمال يها هیابالغ آن از پا و کرده

   



 

 

 سیزدهم فصل
 بانکی هاي تراکنش

 در 1395 سال يد در داشت، قرار دولت کار دستور در قبل سالها از که یبانک يحسابها یبررس
 نییآ نیا يبرمبنا تا شد يجد میمستق ياتهایمال قانون مکرر 169 ماده 5 تبصره ییاجرا ننامهییآ

 کیدر .شود یبررس یاتیمال امور سازمان توسط تومان ونیلیم 500 يباال یبانک يتراکنشها نامه
 یبانک شبکه گرید يسو در و داشتند مشکل یبررس نیا يسازوکارها با که بودند ینفعانیذ طرف
 .دانستیم خود مصالح خالف را یاتیمال سازمان به خود انیمشتر یبانک اطالعات ارائه که داشت قرار

 یبانک يبه تراکنشها یدگیرس وهیش درباره یلیتکم دستورالعمل کشور یاتیامورمال سازمان نیبنابرا
 جمع چنانچه ، ن دستورالعملیا هیپا بر .کرد ابالغ را 1394 تا 1391 يسالها عملکرد يبرا مشکوك

 الیر اردیلیم 50 از شیب سال کی در یقیحق اشخاص یبانک يحسابها مجموع بستانکار ای بدهکار
 به یدگیرس .است به استعالم موظف یاتیمال فرار و ییپولشو با مبارزه ژهیو یبازرس دفتر شود،

 ياجرا در شود، یم نییدستورالعمل تع نیا در که یبیترت به واصله یبانک يها تراکنش اطالعات
 مذکور یدگیرس يها گروه ایگروه  توسط م،یمستق اتیمال قانون 219 ماده ییاجرا نامه نیآئ 29 ماده

 زمان هم هاییدارا و کار و کسب زانیبا م حسابها اطالعات دیبا اساس نیا بر .رفتیپذ خواهد صورت
 .ردیگ قرار یبررس مورد

 : مهم نکات

 به باشد یم يمود کی یبانک مختلف يحسابها نیب وجوه گردش دیمو که ییها تراکنش -1

 .شود ینم منظور درآمد عنوان
عنوان  به تایماه باشد،یم التیتسه و وام افتیدر به مربوط که يمود حساب به يزیوار مبالغ  -2

 قرار یدگیرس مورد آنها یاتیمال آثار مربوط مقررات برابر ستیبا یم و نشده یتلق درآمد

 .ردیگ



 

 

 تاً یماه اشخاص، ریسا به یقبل یپرداخت وجوه از یبخش ای تمام هیتسو بابت یافتیدر وجوه  -3

 یدگیرس مورد آنها یاتیمال آثار مربوط مقررات برابر ستیبا یم و نشده یتلق درآمد به عنوان
 .ردیقرار گ

منابع  ریسا ایو اجاره درآمد حقوق، افتیدر جمله از ییدرآمدها يدارا يمود که یدرصورت  -4
 یبررس مربوط، يدرآمد منبع چارچوب در و مقررات حسب ستیبا یم موارد نیا باشد،
 .شود

ات یمال پرداخت از معاف يدرآمدها ایو اتیمال مشمول ریغ قیمصاد از يزیوار وجوه چنانچه  -5
 .شود ینم منظور محاسبات در مقررات تیبارعا باشد،

 صیتشخ برگ ای اتیمال صیتشخ برگ صدور به ازین که مذکور دستورالعمل موارد هیکل در  -6
درخصوص  یقانون يها مهلت ستیبا یم باشد مورد حسب اتیمال مطالبه برگ ای متمم اتیمال

 قرار نظر مد آن تبصره و میمستق ياتهایمال قانون  157 ماده جمله از یاتیمال زمان مرور

 .ردیگ
 
 

   



 

 

 بانکی تسهیالت چهاردهم فصل
 ریسا و بانکها طرف از مشاغل صاحبان نیهمچن و یحقوق اشخاص به یبانک التیتسه ياعطا

 :بود خواهد لیذ يهایگواه اخذ به منوط ياعتبار موسسات
 .شده یقطع یاتیمال یبده پرداخت بیترت ای پرداخت یگواه  -1

  به شده ارائه یمال يصورتها از ينسخها وصول بر یمبن مربوط یاتیمال امور اداره یگواه  -2

 )186 ماده کی (تبصرهياعتبار موسسات ریسا و بانکها

اعتبارات  شیگشا رینظ تعهدات جادیا ای و التیتسه هرگونه ياعطا  65/95/200بخشنامه:  استناد به
ي اعتبار موسسات و ها بانک توسط ،یالیر ای يارز از اعم یبانک يها نامه ضمانت صدور ای ياسناد

 یقیو حق یحقوق اشخاص هیکل به شوند،یم دهینام ياعتبار موسسه اختصار به پا نیا از که ،یربانکیغ
 اردیلیسه م مبلغ از یحقوق اشخاص يم،برایمستق يها اتیمال قانون موضوع ) مشاغل (صاحبان

 ،یکسال شمسی مدت ظرف باالتر و الیر اردیلیم کی مبلغ از یقیحق اشخاص يبرا و باالتر و الیر
  .باشدیم 186 ماده کی تبصره مقررات مشمول


