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  آنچه
  مدیران   

  باید در مورد                

  مقررات مالیاتی                    
 بدانند                                                    

 

ü  درآمد اشخاص حقوقیمالیات بر  

 :کلیه شرکتها و اشخاص حقوقی مکلفند پس از تاسیس شرکت، ضمن مراجعه به اداره امور مالیاتی ذیربط اقدامات زیر را انجام دهند

 دریافت دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی و تکمیل ان با مستندات مندرج در دفترچه و تشکیل پرونده مالیاتی -1

نیم در هزار بر اساس ارزش اسمی سهام ،  005/0ماه و از ماخذ نیم ( 2تاریخ ثبت قانونی شرکت به مدت پرداخت حق تمبر از -2
 )1/1/95اجرا از  جهت کلیه شرکتهاي ایرانی مذکور در قانون تجارت به استثناي شرکتهاي تعاونی. (اصالحیه ق .م . م

روز پس از ثبت شرکت و در سنوات آتی قبل از شروع مالی با  30ثبت و پلمپ دفتر روزنامه کل در سال اول تاسیس حداکثر تا -3
 .مراجعه و درخواست مسئولین شرکت توسط اداره ثبت شرکتها انجام گردد

اشخاص حقوقی مکلفند براي انجام معامالت خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي خود و طرف معامله را در صورتحساب، -4
درج و فهرست معامالت خود را به سازمان امور مالیاتی (اداره امور مالیاتی زیربط) در پایان هر فصل و قراردادها و سایر اسناد مشابه 
 .بطور الکترونیکی ارسال نمایید

 .استفاده از صورتحساب فروش کاال و خدمات حسب موارد اعالمی سازمان امور مالیاتی -5

 

ü نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات شرکتها 

مالیات در مورد اشخاص حقوقی ( به استثناي درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگري براي تشخیص آن درآمد مشمول -1
اصالحی  106این قانون و تبصره آن تعیین می شود(ماده  97و  95و  94مقرر شده ) براساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد 

 )ق.م.م
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ی و موضوعی خود را در دفاتر قانونی (روزنامه و کل) موضوع قانون تجارت و براساس اشخاص حقوقی مکلفند فعالیتهاي شغل -2
استانداردهاي پذیرفته شده حسابداري ثبت و نگهداري نمایند. چنانچه دفاتر و اسناد و مدارك مورد قبول واقع گردد، درآمد مشمول 

 .می گردد تعیین مقررات مطابق   مالیات

ü ز طریق علی الراستشخیص درآمد مشمول مالیات ا 

 .در صورتیکه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیم نشده باشد-1

 .در صورتیکه مودي به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط از ارائه دفاتر و یا مدارك حساب در محل کار خودداري نماید -2

ه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی در صورتیکه دفاتر و اسناد و مدارك ابرازي براي محاسب-3
تشخیص گردد یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه تنظیم دفاتر، مورد قبول واقع نگردد که در این صورت باید با ذکر 

احاطه گردد. مودي می تواند ظرف  97ماده  3نفري بند  3دالیل کافی کتبا مراتب به مودي ابالغ و پرونده براي رسیدگی به هیات 
یک ماه از تاریخ ابالغ با مراجعه به هیات مذکور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و اداي توضیح کتبی در مورد موارد اعالم شده اقدام 

 .نماید

 

ü معافیت هاي مالیاتی 

غیردولتی در واحدهاي تولیدي یا معدنی که از تاریخ درآمد ابرازي ناشی از فعالیت هاي تولیدي و معدنی اشخاص حقوقی  - 132ماده 
اجراي این ماده از طرف وزارتخانه هاي ذیربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود و 

مذکور از طرف مراجع  همچنین درآمدهاي خدماتی بیمارستانها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگري اشخاص یاد شده که از تاریخ
سال و در مناطق کمتر  5قانونی براي آنها پروانه بهره برداري یا مجوز صادر می شود، از تاریخ شروع بهره برداري یا فعالیت به مدت 

نامه سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد. (براساس احکام مالیاتی قانونی رفع موانع تولید درج در روز 10توسعه یافته به مدت 
 (30/2/94مورخ  -20448رسمی شماره 

نکته: نرخ صفر (منظور از مالیات یا نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه ، دفاتر قانونی، اسناد و 
مور مالیاتی مدارك حسابداري حسب مورد، براي درآمدهاي خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان ا

باشند و سازمان مذکور مکلف به بررسی این قانون و تعیین درآمد مشمول مالیات براساس مستندات، مدارك و اظهارنامه مذکور است 
 )و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود

فر براي واحدهاي اقتصادي مذکور موضوع این ماده واقع در شهرك هاي : دوره برخورداري محاسبه مالیات با نرخ ص1نکته مهم 
سال و در صورت استقرار شهرك هاي صنعتی یا مناطق ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته به  2صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادي به مدت 

 .سال افزایش می یابد 3مدت 
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خاص حقیقی و حقوقی در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه : شرط برخورداري از هر گونه معافیت براي اش2نکته مهم 
 .مالیاتی ( شامل ترازنامه و حساب سود و زیان) در مواقع مقرر قانونی است

کیلومتري  120: نرخ صفر مالیاتی و مشوق هاي موضوع این ماده شامل درآمد واحدهاي تولیدي و معدنی مستقر در شعاع 3نکته مهم 
ستان تهران و پنجاه کیلومتري مرکز استان اصفهان و سی کیلومتري مراکز سایر استانها و شهرهاي داراي بیش از سیصد هزار نفر مرکز ا

 .جمعیت نمی شود

:در اجراي قانون حمایت از شرکتهاي دانش بنیان، واحدهاي فناوري (پژوهشی، فناوري، مهندسی) مستقر در پارك علم و 4نکته مهم 
ا مجوز مربوط نسبت به درآمدهاي حاصل از فعالیتهاي مذکور در مجوز از تاریخ صدور مجوز توسط رئیس پارك از فناوري که ب
سال برخوردار می  15برنامه چهارم و به مدت  47قانونی چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري و رعایت آئین نامه ماده  13معافیت ماده 

 .گردند

 شرکتهاي تعاونی و خصوصی که براي : آن قسمت از سود ابرازي138ماده 

 توسعه-1

 بازسازي-2

 نوسازي -3

 تکمیل واحد موجود صنعتی و معدنی-4

 از کدام هر انجام اجازه اینکه بر مشروط است، معاف متعلق مالیات ٪ 50ایجاد واحد جدید صنعتی یا معدنی مصرف گردد از  -5
 .ز وازرتخانه ذیربط اخذ کرده باشندا را فوق موارد

 :قابل اعمال می باشد 95قانون رفع موانع تولید که از اول سال  30مکرر: بر اساس ماده  138ماده 

 نمایند، فراهم مشارکتی عقود قالب در را تولیدي بنگاه گردش در سرمایه و طرح –اشخاصی که آورده نقدي براي تامین مالی پروژه -
درآمد معاف می شوند، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول  د عقود مشارکتی از پرداخت مالیات برسو حداقل معادل

 .تلقی می شود

 )95: (براساس اصالحیه جدید قانونی مالیاتی مستقیم، اجرا از اول سال 141ماده 

 اتصادر از حاصل درآمد ٪ 20صد در صد درآکد حاصل از صادرات خدمات و کاالي غیرنفتی و محصوالت بخش کشاورزي و 
 .گردد می صفر نرخ با مالیات مشمول خام مواد
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 104نکته مهم: مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجراي قانون برنامه پنچ ساله پنجم توسعه الزم االجرا می شود. (طبق مفاد بند ماده 
عوارض از صادرات کاالهاي غیرنفتی و ، اخذ هر گونه مالیات و 1394تا پایان سال  1390قانون برنامه پنجم توسعه قابل اجرا از سال 

 )خدمت در طول برنامه ممنوع است

نکته : زیان حاصل از صدور کالهاي معاف از مالیات در مورد کاسنی که غیر از امور صادراتی فعالیت دیگري هم دارند مورد محاسبه 
 .مالیات سایر فعالیتهاي آنان منظور نخواهد شد

قانون رفع موانع تولید، مواد خام معدنی در صورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از  35ماده  8نکته: براساس تبصره 
 .صادرات نمی شوند

 .باشد می معاف رسد، می فروش به و بورس در شده پذیرفته کاالي فروش از حاصل درآمد بر مالیات ٪ 10: معادل 143ماده 

 )قانون اصالح قانون مالیاتها(149ماده  1تبصره 

افزایش بهاي ناشی از تجدید ارزیابی دارایی هاي اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهاي حسابداري مشمول پرداخت مالیات بر 
 .درآمد نیست

 

ü  درصورت قبولی دفاتر قانونی(هزینه هاي قابل قبول( 

 :هزینه هاي قابل قبول براي تشخیص درآمد مشمول مالیات عبارتست از هزینه هایی که

 د متعارفدر حدو-1

 متکی به مدارك-2

 مربوط به فعالیت درآمد موسسه-3

 مربوط به دوره مالی مربوط -4

 .با رعایت حد نصاب هاي مقرر باشد -5

 

ü برخی از هزینه هاي مورد قبول 

 قیمت خرید کاالي فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرف شده در کاال و خدمات فروخته شده-1
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 متناسب با خدمت کارکنانهزینه هاي استخدامی -2

 … وجوه پرداختی بابت اجراه محل، ماشین آالت، پرداختی به انواع بیمه و-3

 هزینه تحقیقاتی، تبلیغات، ورزشی-4

 .زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر احراز گردد -5

 ضایعات متعارف تولید -6

 .قانون م.م مراجعه گردد 148قبول به ماده نکته: جهت اطالع از کلیه هزینه هاي قابل 

 

ü مراجع حل اختالف مالیاتی 

 30در مواردي که برگ تشخیص حسب مقرات ابالغ گردید و مورد اعتراض مسئولین شرکت قرار گرفت آنان می توانند ظرف -1
با ارائه دالئل و اسناد و مدارك کتباً تقاضاي روز از تاریخ ابالغ، شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره امور مالیاتی مراجعه و 

رسیدگی مجدد نمایند. در صورتیکه مستندات و دالیل ابرازي براي تعدیل درآمد موثر واقع نگردد پرونده به هیات حل اختالف 
 .ه قطعی می باشدمالیاتی بدوي ارسال می گردد که هیات با بررسی الیحه حاوي اسناد و مدارك راي خود را با اکثریت آرا صادر ک

روز از تاریخ ابالغ راي از طرف ماموران مالیاتی یا مودیان مورد  20آراي صادره بدوي ( اولیه) قطعی است مگر اینکه ظرف مدت  -2
 .اعتراض قرار گیرد، پرونده به هیات حل اختالف تجدیدنظر احاله می گردد. راي مذمور قطعی و الزم االجرا می باشد

امور مالیاتی می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ راي قعطی به استناد عدم رعایت قوانین و مقرات موضوعه یا  مودي یا اداره -3
 )251ماده (نقص رسیدگی با اعالم دالئل کافی به شوراي عالی مالیاتی شکایت و نقش راي تجدید رسیدگی را درخواست کنند 

یگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غیرعادالنه بودن مالیات مستندا به مدارك و در مورد مالیات هاي قطعی شده که در مرجع د -4
دالیل کافی از طرف مودي شکاست و تقاضاي تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادي و دارایی می تواند پرونده امر را به هیاتی 

 )مکرر 251ماده (زم االجرا می باشد. نفر جهت رسیدگی ارجاع نماید. راي هیات با اکثریت آرا قطعی و ال 3مرکب از 

 

ü عملیات اجرایی 

هرگاه مودي مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابالغ برگ قطعی پرداخت نماید اداره امور مالیاتی بموجب برگ -
 .بدهداجرایی به او ابالغ می کند ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ کلیه بدهی را بپردازد یا ترتیب پرداخت را 
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ü جرائم مالیاتی  

 درصد موضوع جریمه ردیف

 %5/2ماهیانه  پرداخت مالیات پس از انقضاي سر رسید مقرر 1

 عدم تسلیم اظهارنامه 2
  94مالیات متعلق جهت عملکرد  30٪

 )٪40(سنوات قبل 

 کتمان درامد یا اعمال هزینه هاي غیرواقعی 3
  94مالیات متعلق جهت عملکرد  30٪

 )٪40(سنوات قبل 

 مالیات براي هر مورد ٪20 عدم تسلیم ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و دفاتر 4

 حقوق پرداختی ٪2 عدم تسلیم لیست حقوقی طی مهلت مقرر 5

 عدم پرداخت مالیات طی مهلت مقرر 6

% جریمه 5/2مالیات پرداخت نشده به اضافه  ٪ 10
  در ماه نسبت به مدت تاخیر

 )٪20(سنوات قبل جریمه 

 مالیات متعلق ٪10 رد دفاتر 7

 مبلغ مالیات مورد معامله ٪2 عدم صدور صورت حساب یا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله جهت مورد 8

 معامالتی که فهرست آن تسلیم نشده ٪1 عدم ارسال فهرست معامالت 9

 

ü مدارك مورد نیاز جهت ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی 

 دفترچه ثبت نامتکمیل  -1

 اصل و تصویر آگهی تاسیس در روزنامه رسمی کشور-2

 اصل و تصویر آگهی آخرین تغییرات -3
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 اصل و تصویر اساسنامه -4

 اصل و تصویر شرکت نامه یا اظهارنامه ثبت شرکت -5

 اصل و تصویر مجوز تاسیس کارخانه یا کارگاه-6

 اصل و تصویر پروانه بهره برداري -7

 تصویر مجوز سرمایه گذارياصل و  -8

 )در صورت دارا بودن(اصل و تصویر کارت بازرگانی  -9

 اصل و تصویر شناسنامه کلیه صاحبان امضاء مجاز -10

 ) اقامتگاه قانونی (اصل و تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه محل  -11

 گواهی امضاء صاحبان امضاي مجاز شخصی حقوقی -12

 و نوسازي اصل و تصویر قبض عوارض -13

 )در صورت دارا بودن(اصل و تصویر وکالتنامه وکیل شخص حقوقی  -14

 

ü اطالعات بیشتر 

ماه از تاریخ انحالل (تاریخ ثبت انحالل  6مدیران تصفیه شرکتهاي منحله باید اظهارنامه انحالل شخص حقوقی را ظرف  -1نکته 
 )115ماده (شخص حقوقی در ثبت شرکتها) مربوط به اخرین دوره عملیات شخص حقوقی تسلیم اداره امور مالیاتی نمایند 

ند کسانی که مکلف به پرداخت مالیات دیگران می باشند و هر کسی که پرداخت مالیات دیگري را تعهد یا ضمانت کرده باش -2نکته 
و کسانی که بر اثر خودداري از انجام تکالیف مقرر مشمول جریمه می گردند در حکم مودي محسوب و از نظر وصول بدهی طبق 

 )182ماده (مقررات قانونی اجرائیات با آن رفتار خواهد شد 

منوط به ارائه گواهی مبنی بر  صدور یا تجدید نظر یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی - 3نکته 
 .پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده می باشد
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 - 1اعطاي تسهیالت بانک ها به اشخاص حقوقی و مشاغل از طرف بانک ها و موسسات اعتباري منوط به اخذ گواهی:  -1تبصره 
بر وصول نسخه اي از صورت هاي کالی ارائه شده به بانک  گواهی اداره امور مالیاتی مبنی - 2گواهی پرداخت بدهی مالیاتی قطع شده 

 ها و سایر موسسات اعتباري

سازمان امور مالیاتی مکلف است اسامی مدیران موسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده  -3تبصره 
سسات و شرکتها که به علت صدور اسناد مبتنی بر انجام دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضاي هیات مدیره مو

معامالت غیرواقعی در نظام اقتصادي از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته اند را به همراه مشخصات آنان به اداره 
 .ثبت شرکتها اعالم کند

ثبت عضویت آنها در هیات مدیره ان شرکت و سایر اداره مذکور موظف است شرکت یا موسسه به نام این اشخاص و همچنین 
 .شرکتها و موسسات را براي بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصا حساب از سازمان امور مالیاتی کشور کند

موظف است از  در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معامالت غیر واقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شرکتها
انجام ثبت شرکتها یا موسسه به نام اشخاص یاد شده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیات مدیره آ ن شرکت و سایر شرکتها و 

 .سال خود داري کند 3موسسات به مدت 

د به سازمان سال فاقد فعالیت تلقی می شون 5سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را که طی  - 4تبصره 
ثبت اسناد و امالك کشور اعالم کند و سازمان مذکور مکلف است ثبت هر گونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به مفاصا 

 )186اصالحیه ق.م.م ماده (حساب مالیاتی کند

ولتی بطور جمعی یا در شکرتهاي منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی غیرد -4نکته 
فردي، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون 
مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ابطال آن می باشد و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد یا شخص حقوقی 

 )قانون اصالحی مالیاتی 198ماده (خواهند داشت. این مسئولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیستمسئولیت تضامنی 

سازمان امور مالیاتی می تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی براي اشخاص حقوقی تولیدي داراي پروانه بهره —5نکته 
ریال) و سایر اشخاص حقوقی و  5,000,000,000ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد ریال (سرمایه  ٪20برداري از مراجع قانونی ذیربط از 

 100,000,000(سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون ریال  ٪10اشخاص حقیقی تولیدي از 
 )202اصالحیه ق . م .م در ماده (بیشتر است از کشور جلوگیري نمایدریال)

هر گاه مودي مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابالغ برگ قطعی پرداخت ننمایند اداره امور مالیاتی به موجب  - 6نکته 
 )ق.م.م 210برگ اجرایی به او ابالغ می کند ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ کلیه بدهی خود را بپردازد (ماده 
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می شود که به نحوي از انحناء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر  به مودیان مالیاتی اجازه داده -7نکته 
 محاسبه اشتباهی شده باشد با ارائه مدارك الزم ظرف یکماه از تاریخ انقضاي تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا

ورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مودي تاریخ تسلیم اظهارنامه ترازنامخ یا حساب سود و زیان اصالحی را حسب م
 )ق.م.م 226اول می باشد (تبصره ماده 

در مواردي که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مودي حسب مورد قبول می شود و همچنین پس از تشخیص علی  - 8نکته 
بت شود مودي فعالیت هایی داشته که درآمد آن را کتمان نموده است و یا اداره مالیاتی در الراس و صدور برگ تشخیص، چنانچه ثا

موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده، مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیت هاي مذکور تعیین و مابه التفاوت آن را با 
 )ق.م.م 277رعایت مهلت مرور زمان مطالبه نماید (ماده 

برگ تشخیص باید بر اساس اخذ صحیح و متکی بر دالیل و اطالعات کافی و به نحوي تنظیم گردد که کلیه فعالیت هاي  -9کته ن
مربوط و درآمدهاي حاصل بطور صریح در آن قید گردد. در صورت استعالم مودي از نحوه تشخیص مالیات باید جزئیات گزارشی را 

است به مودي اعالم و هر گونه توضیحی را در این خصوص به او بدهند (قسمتی از ماده  که مبناي صدور برگ تشخیص قرار گرفته
 )ق.م.م 237

 )قانون مالیاتهاي مستقیم 60الحاقی به قانون مالیاتی مستقیم (اصالحی بند  274ماده  - 10نکته 

 .جه شش محکوم می گردندموارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد به مجازات هاي در

 . تنظیم دفاتر، اسناد و مدارك خالف واقع و استناد به آن-1

 .اختفاي فعالیت اقتصادي و کتمان درآمد حاصل از آن -2

این قانون و امتناع از  181ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطالعات مالیاتی و اقتصادي خود با اشخاص ثالث در اجراي ماده  -3
 .مکرر) و و ارد کردن زیان به دولت 169و  169م تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطالعات مالی موضوع مواد ( انجا

عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهاي مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و -4
 .ایصال آن به سازمان امور مالیاتی

 تنظیم معامالت و قراردادهاي خود بنام دیگران یا معامالت و قراردادهاي مودیان دیگر بنام خود بر خالف واقع -5

 خودداري از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی در سه سال متوالی -6

 استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی-7
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می باشد. لیکن کلیه  1395تصویب شده از اول سال  31/4/94تاریخ اجراي اصالحیه قانون مالیاتهاي مستقیم که در تاریخ  - 11 نکته
و بعد از آن شروع می شود از  1/1/94این قانون (اصالحیه ) که سال مالی آنها از  95اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده 

  .و نرخ مالیاتی مشمول احکام این قانون (اصالحیه) می باشند 272رسیدگی و مقررات ماده لحاظ تسلیم اظهارنامه ترتیب 

 

  

  گرد آورنده : سید مهدي حسین نژاد
 کارخانه حسابدار سازي تحلیل ارقام
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