
 

 

 /ص200/98/37خشنامه: ب
 

 1397ارسال جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 

 /ص200/98/37شماره: 

  1398/05/01تاریخ: 

  بخشنامه

  م  154بند (ب) ماده   98  37 

  هاي استان تهران)امور مالیاتی شهر و استان تهران (ادارات امور مالیاتی شهرستان  مخاطبین/ ذینفعان
  اداره کل امور مالیاتی........ 

   1397ارسال جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال    موضوع

و در اجراي مقررات بند  1394/04/31اصالحی قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب  97به استناد مفاد قسمت اخیر تبصره  ماده 

وعه ضرایب مالیاتی ) مجمCD، به پیوست یک عدد لوح فشرده (1380/11/27قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب  154(ب) ماده 

حوزه تهران مصوب کمیسیون بند (الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصالحات و تغییرات ضرایب مالیاتی  1397عملکرد سال 

به منظور تشکیل کمیسیون هاي  بند صفحه)  28ردیف و  137(در قالب  1396نسبت به عملکرد سال  1397عملکرد سال 

ا هاي تابعه آنها، (بهاي استان تهران و همچنین مراکز استانها و شهرستانمستقیم در شهرستان قانون مالیاتهاي 154(ب) ماده 

  گردد.رعایت موارد ذیل) ارسال می

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

تحقق اهداف سیاستهاي کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید و کاالي ایرانی و به ویژه افزایش  (الف) ماده مذکور در راستاي

(از 1394/04/31مکرر قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب  169و  169هاي اقتصادي در اجراي مقررات مواد شفافیت در فعالیت

العاتی)، ضمن تأکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امور هاي اطهاي بانکی، صورت معامالت فصلی و سایر پایگاهطریق تراکنش

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

ي و اهمیت موضوع از طریق ها، ادارات مزبور موظفند با رعایت کلیه جوانب امر و با توجه کامل به دالیل و اسناد و مدارك مود

نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادالنه  نه صرفا هدف قرار دادن ضریب مالیاتی تحقیق و رسیدگی و

مودي اقدام و حتی االمکان از اعالم نظر غیر کارشناسی و یا ارائه دالیل ضعیف در امور گزارشگري مالیاتی خودداري نماینـد. 

قانون یاد شده،  97اقدامات فوق به نحوي مدیریت شود که با توجه به اینکه مطابق حکم مقررات تبصره ماده  ضروري است



 

 

آخرین دوره تدوین جدول ضرایب مالیاتی می باشد، مودیان محترم مالیـاتی به رعایت  1397ضرایب مالیاتی عملکرد سال 

و مدارك ترغیب و موجبات رضایت، اعتماد و تشویق آنان به انجام تکالیف انضباط مالی و نگهداري و ارائه به موقع دفاتر و اسناد 

  هاي گسترش تشخیص مالیات مستند به اسناد و مدارك الزم و بر اساس واقعیات را فراهم نماید. قانونی و زمینه

یک و نیز تشابه  به شرح بند 1397نظر به تعدیالت و اصالحات صورت گرفته در مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال  -2

ا ت ساختاري فعالیتهاي اقتصادي در حوزه هاي جغرافیایی همجوار، ضروري است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند

هاي بند (ب) ماده یاد شده و اصالحات پیشنهادي آنان (با توجه به تعدیالت صورت گرفته توسط کمیسیون مصوبات کمیسیون

واجد حداقل تغییرات پیشنهادي در مجموعه مذکور و بیشترین تا کنون،  1395هاي مذکور طی سال موضوع بند (الف) ماده

  هاي تابعه استان باشد.هماهنگی میان تصمیمات کمیسیون هاي ضرایب مالیاتی شهرستان

 4و  2، 1هاي تبـصـرهبا توجـه بـه مـوارد فـوق، مقتـضی است ادارات کـل امـور مالیـاتی بـا رعایـت مفاد بنـد (ب) و  -3

ام و هاي تابعه اقدهاي مربوط در مـرکـز استان و ادارات امور مالیاتی شهرستانمـاده فوق االشاره نسبت به تشـکیل کمیسیون

جغرافیایی، با رعایت مفاد بند دو  ?هاي کـارشنـاسی و تـوجه به اوضاع و احوال اقتـصادي خـاص حوزضمن انــجام بـررسی

ه، در صورت نیاز تغییرات الزم را در اقـالم آن با ذکر دالیل مسـتند و کافی به عمل آورده و صورتجلسات مربوط و این بخشنام

و در قالب  1397صرفـا مطـابق صفحه و ردیف مندرج در فایل کتاب ضرایب مالیاتی عملکرد سال  اصالحات پیشنـهادي را

نسبت به ، مرداد ماه 15حـداکثر تـا  متمـرکز از طریق آن اداره کل هاي پیـوست شماره (یک و دو) تنـظیم و بصـورتفرم

تا اقدامات قانونـی بعدي به  استان اقدام نماینـد، FTPارسال آن به دفتـر پژوهش و بـرنامه ریـزي از طریق بارگذاري بر روي 

هاي پیوست به ایستی در قالب فرمقانون ب 154هاي بند (ب) ماده گردد پیشنـهادهاي کمیسیونعمل آید. موکدا اعالم می

منضم به دالیل کافی و مستند بوده و به امضاي اعضاي کمیسیون صورت مرتب و مطابق طبقه بندي مندرج در کتاب تهیه و 

شایان ذکر است با توجه به تصمیمات ستاد درآمدهاي مالیاتی سازمان متبوع مبنی بر تسریع در رسیدگی  موصوف رسیده باشد.

هاي بارگذاري شده در سامانه سنیم، ضروري است صورتجلسات و اصالحات پیشنهادي حداکثر تا تاریخ اعالم شده  به پرونده

  به دفتر پژوهش و برنامه ریزي ارسال شود.

ق.م.م) به نـحوه اجـراي 154ماده  3هاي حـل اختـالف مالیاتی (موضوع تبصره ضمن تأکید بر لزوم توجه نماینـدگان هـیأت -4

حکم قسمت اخیر مقـررات یاد شـده مبنی بـر تعیین ضرایب مالیاتی با توجه به مشاغل مشابه، ادارات کـل امور مالیاتی صحیح 

قانون مالیاتها تعیین ضرایب مالیاتی آنها به هیأت حل  154ماده  3مـکلفند فـهرست مواردي که در اجـراي مقررات تبصره 

ال ریزي ارسبه دفتر پژوهش و برنامههر سه ماه یکبار هاي مزبور، مام تصاویر آراء هیأتگردد را به انضاختالف مالیاتی احاله می

  نمایند.



 

 

در دست چاپ می باشد که به محض چاپ به تعداد مورد نیاز ادارات  1397مزید اطالع، کتاب ضرایب مالیاتی عملکرد سال 

  امور مالیاتی آن اداره کل، ارسال خواهد شد.

یاتی، مسئول حسن اجراي مفاد این بخشنامه و اعالم موارد تخلف از آن به دادستانی انتظامی مالیاتی مدیران کل امور مال

  باشند.می

  امیدعلی پارسا

  رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

   
  تاریخ اجرا: 

  1397عملکرد سال 
  مرجع ناظر:

  دادستانی انتظامی مالیاتی
  تاریخ): (شماره وبخشنامه ها و دستورالعمل هاي منسوخ 

  ندارد

    بادفتر پژوهش و برنامه ریزي مطرح و پیگیري نمایید .  39903926-27لطفا هر گونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 
 


