
 

 

 200/98/36بخشنامه: 
 

امور مالیاتی مستقر در  جهت اجرا در ادارات 1397جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال  ابالغ
 )هاي استان تهران شهرهاي تهران، شمیرانات و ري (به استثناي شهرستان

 200/98/36شماره: 

  1398/05/01تاریخ: 

  بخشنامه

  م  154بند (الف) ماده   98  36 

  امور مالیاتی شهر و استان تهران   مخاطبین/ ذینفعان

 امور ادارات در اجرا جهت 1397 سال عملکرد مالیات مشمول درآمد تشخیص ضرایب جدول ابالغ   موضوع
  هاي استان تهران)شمیرانات و ري (به استثناي شهرستان تهران، شهرهاي در مستقر مالیاتی

سمت اخیر تبصره ماده      ستناد مفاد ق ستقیم مصوب      97به ا صالحی قانون مالیاتهاي م و در اجراي مقررات بند  1394/04/31ا

یب ) مجموعه ضــراCD، به پیوســت یک عدد لوح فشــرده (1380/11/27قانون مالیاتهاي مســتقیم مصــوب  154(الف) ماده 

سال   صالحات و تغییرات           1397مالیاتی عملکرد  ست ا ضمام فهر ضرایب مالیاتی، به ان سیون تعیین  صوب کمی حوزه تهران م

به منظور اجرا در صــفحه)  28ردیف و  137(در قالب  1396نســبت به عملکرد ســال  1397ضــرایب مالیاتی عملکرد ســال 

ش     شهرهاي تهران،  ستقر در  شده،      ابالغ می، میرانات و ريادارات امور مالیاتی تابعه م صوص مجموعه یاد  ضمنا در خ گردد. 

   ;داردتوجه ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختالف مالیاتی را به نکات ذیل جلب و مقرر می

توسط کمیسیون یاد شده در  مورد از فعالیت هاي اقتصادي 160بیش از با توجه به تعدیل و اصالح ساختار ضرایب مالیاتی  -1

اي هراستاي تحقق اهداف سیاستهاي کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید و کاالي ایرانی و به ویژه افزایش شفافیت در فعالیت

 1394/04/31مکرر قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب  169و  169اقتصادي با توجه به اطالعات دریافتی در اجراي مقررات مواد 

ضمن تأکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات  ;هاي اطالعاتی)هاي بانکی، صورت معامالت فصلی و سایر پایگاهق تراکنش(از طری

امور مالیاتی در رعایت نکات و ضوابط اجرائی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور و نیز استخراج و اعمال دقیق ضرایب مالیاتی 

کلیه جوانب امر و توجه کامل به دالیل و اسناد و مدارك مودي و همچنین  فعالیت ها، ادارات مزبور موظفند ضمن رعایت

نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات ، نه صرفا هدف قرار دادن ضریب مالیاتی اهمیت موضوع از طریق تحقیق و رسیدگی و

ـه دالیل ضعیـف در امور گزارشگري االمکان از اعالم نظر غیرکارشنـاسی و یا ارائواقعی و مالیات عادالنه مودي اقدام و حتی

داري نمایند. ضروري است اقدامات فـوق به نحوي مدیریت شـود که با توجه به اینکه مطابق حکم مقررات تبصره مالیاتی خود



 

 

باشد، مودیان محترم آخرین دوره تدوین جدول ضرایب مالیاتی می 1397قانون یاد شده، ضرایب مالیاتی عملکرد سال  97ماده 

الیاتی به رعایـت انضباط مالی و نگهداري و ارائـه به موقع دفاتـر و اسنــاد و مدارك ترغیــب و موجبـات رضـایـت، اعتـماد م

هاي گسترش تشخیص مالیات مستند به اسناد و مدارك الزم و بر اساس واقعیات و تشـویق آنان به انجام تکالیف قانونی و زمینه

  را فراهم نماید. 

ق.م.م) به نـــحوه 154ماده  3هاي حـــل اختـــالف مالیاتی (موضوع تبصره کید بر لزوم توجه نماینـــدگان هـــیأتضمن تأ -2

ـل         ـر تعیین ضرایب مالیاتی با توجه به مشاغل مشابه، ادارات ک ـده مبنی ب ـررات یاد ش ـراي صحیح حکم قسمت اخیر مق اج

ـراي مقرر     ـهرست مواردي که در اج ـکلفند ف ها تعیین ضرایب مالیاتی آنها قانون  مالیات 154ماده  3ات تبصره امور مالیاتی م

ــاویر آراء هیأت به هیأت حل اختالف مالیاتی احاله می ــمام تص سه ماه یکبار   هاي مزبور،گردد را به انض به دفتر پژوهش و هر 

  برنامه ریزي ارسال نمایند.

مام مراحل چاپ، به تعداد مورد نیاز ادارات کل امور مالیاتی پس از ات 1397مزید اطالع، کتاب ضــرایب مالیاتی عملکرد ســال 

  تابعه، ارسال خواهد شد. 

مدیران کل امور مالیاتی، مســئول حســن اجراي مفاد این بخشــنامه و اعالم موارد تخلف از آن به دادســتانی انتظامی مالیاتی  

                                  باشند.       می

  امیدعلی پارسا

  ئیس کل سازمان امور مالیاتی کشورر
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