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الزامات تسلیم اظهارنامه مالیاتی
192ماده

بهمکلفمالیاتپرداختبابتازقانوناینمقررات موجببهکهاونمایندهیامؤدیکهمواردیکلیهدر(1394/04/31اصالحیه)
معادلدگیبخشوقابلغیرجریمهمشمول،نکنداقداممقررموعددرآنتسلیمبهنسبتچنانچهاستمالیاتیاظهارنامهتسلیم

برایمتعلقمالیات(10%)درصددهوقانوناینموضوعمشاغلصاحبانوحقوقیاشخاصبرایمتعلقمالیات(30%)درصدسی
.می باشدمؤدیانسایر
.استجارینیزواقعیغیرهزینه هاییاوتسلیمیهایاظهارنامهدرشدهکتماندرآمدهایدرموردمادهاینحکم
201ماده

یبراکهمدارکیواسنادودفاتربهیازیانوسودحسابوترازنامهبهعمدوعلمرویازمالیاتازفرارقصدبهمودیگاههر
تسلیمازمتوالیسالسهبراییانمایداستناداستشدهتنظیموتهیهحقیقتبرخالفومی باشدعملمالکمالیاتتشخیص
کلیهازقانونایندرمقررمجازات هایوجریمه هابرعالوهکندخودداریزیانوسودحسابوترازنامهومالیاتیاظهارنامه
.شدخواهدمحروممذکورمدتدرقانونیبخشودگی هایومعافیت ها

156ماده
تاسشدهتسلیمموعدقانونیدرکهمنبعهردرآمدمورددررادرآمدبرمالیاتمودیاناظهارنامهاستمکلفمالیاتیامورداره

برگورمذکمدتظرفکهصورتیدر.نمایدرسیدگیاظهارنامهتسلیمبرایمقررمهلتانقضایتاریخازسالیکظرفحداکثر
نکندغابالمودیبهرامذکوردرآمدتشخیصبرگفوق الذکرسالیکانقضایازپسماهسهتایاوننمایدصادردرآمدتشخیص
شخیصتبرگابالغصدورورسیدگیازبعدیامالیاتیاظهارنامهشدنقطعیازپسهرگاه.می شودتلقیقطعیمودیاظهارنامه

مالیاتوداشتهشده ایکتمانانتفاعیفعالیت هاییادرآمدمودیشودمعلومباشدنرسیدهیارسیدهقطعیتبهکهاینازاعم
...بودخواهدمطالبهقابلقانوناین(157)مادهبارعایتفعالیت هاآنبردرآمدمالیاتفقطباشدنشدهمطالبهنیزآنبهمتعلق

157ماده 
ایناتمقررطبقاصوالیانموده اندخودداریدرآمدمنبعاظهارنامهتسلیمازمقررموعددرکهبردرآمدمالیاتمودیانبهنسبت
پرداختسررسیدتاریخازسالپنجمالیاتیزمانمرورنیستندمالیاتپرداختسررسیددراظهارنامهتسلیمبهمکلفقانون

،بودنخواهدمطالبهقابلمتعلقمالیاتمذکورسالپنجگذشتنازپسومی باشدمالیات
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تسلیم اظهارنامه مالیاتیالزامات 
274ماده

درجههایمجازاتبهمورد،حسبمرتکبانیامرتکبومی شودمحسوبمالیاتیزیرجرمموارد(1394/04/31الحاقی)
:می گردندمحکومشش

آنبهاستنادوواقعخالفمدارکواسناددفاتر،تنظیم-1
آنازحاصلدرآمدکتمانواقتصادیفعالیتاختفای-2
این(181)مادهاجرایدرثالثاشخاصیاخوداقتصادیومالیاتیاطالعاتبهمالیاتیمأموراندسترسیازممانعت-3

امورسازمانبه(مکرر169)و(169)موادموضوعمالیاطالعاتارسال برمبنیقانونیتکالیفانجامازامتناعوقانون
.اقداماینبادولتبهزیانکردنواردوکشورمالیاتی

الیاتمکسریاوصولبارابطهدرافزودهارزشبرمالیاتومستقیممالیات هایبهمربوطقانونیتکالیفانجامعدم-
.شدهتعیینقانونیمواعددرمالیاتیامورسازمانبهآنایصالودیگرمؤدیان

.واقعبرخالفخودنامبهدیگرمؤدیانقراردادهایومعامالتیادیگران،نامبهخودقراردادهایومعامالتتنظیم-5
در ایهزینهودرآمدیاطالعاتحاویمالیاتیاظهارنامهتسلیموتنظیمدرخصوصقانونیتکالیفانجامازخودداری-6

متوالیسالسه
مالیاتیفرارمنظوربهدیگراشخاصبازرگانیکارتازاستفاده-7

فسادبامقابلهوادارینظامسالمتارتقایقانوندرمندرجمحرومیت هایاعمالنافیمجازاتایناعمال-1تبصره
.نیستنظاممصلحتتشخیصمجمع1390/08/07مصوب
واتیمالیانتظامیدادستانیطریقازقضائیمراجعنزدمزبورجرائممرتکبانعلیهدعوااقامهوجرائماعالم-2تبصره

.می پذیردصورتقانونیمراجعسایر
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تسلیم اظهارنامه مالیاتیالزامات 
275ماده

بهسالدوتاماهشش مدتبرایباشد،حقوقیشخصمالیاتیجرائمازیکهرمرتکبچنانچه(1394/04/31الحاقی)
:می شودمحکومزیرمجازات هایازیکی

شغلیفعالیتچندیایکازممنوعیت-1
تجاریاسنادازبرخیاصدارازممنوعیت-2

.نمی باشدجرممرتکبحقیقیشخصکیفریمسؤولیتازمانعحقوقیشخصکیفریمسؤولیت-تبصره
277ماده

قانون،این(276)تا(274)مواددرمقررمجازات هایبرعالوهمالیاتیجرائممرتکبانیامرتکب(1394/04/31الحاقی)
وباشدنشدهمطالبهقانوناین(157)مادهدرمقررمهلتتاکهقانونیمتعلقهایجریمهومالیاتاصلپرداختمسؤول

.باشندمیقضائیصالحمراجعحکمبادولتبهواردهزیانوضررهمچنین
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الزامات تسلیم اظهارنامه مالیاتی-۱

95ماده 
مدارکواسنادیاودفاترموظفندفصلاینموضوعمشاغلصاحبان(1394/04/31اصالحیه)

فاتردتنظیمبهمربوطضوابطواصولجملهازمربوطضوابطواصولرعایتباکهراموردحسب
مشمولدرآمدتشخیصبرایگرددمیتنظیمتجارخصوصدرتجارتقانونموضوعتجاری

.کنندتنظیمآنهااساسبرراخودمالیاتیاظهارنامهونگهداریمالیات،
ماشینیازاعمآنهانگهداریروشهایومدارکواسناددفاتر،نوعبهمربوطاجراییآیین نامه

رایبموردحسبفعالیتحجمونوعبهتوجهبامالیاتیاظهارنامهنمونهودستیو(مکانیزه)
عمراجبهمالیاتمشمولدرآمدتشخیصورسیدگیبرایآنهاارائهنحوهنیزومذکورمؤدیان

امورسازمانتوسطقانوناینشدناالجراءالزمتاریخازماهششمدتظرفحداکثرذی ربط،
.می رسدداراییواقتصادیاموروزیربه تصویبومی شودتهیهکشورمالیاتی
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مالیاتیالزامات تسلیم اظهارنامه -۱

نامه اجرایی نگهداری و ارائه اسنادآیین 
:مالیاتیاظهارنامه

سرمایه،ها،بدهیها،داراییها،هزینهدرآمدها،اظهارمنظوربهاستفرمیمالیاتیاظهارنامه
کانیموهویتیاطالعاتهمچنینومالیاتیبخشودگیمالیات،مالیات،مشمولدرآمدها،معافیت
ربمستقیم،هایمالیاتقانونموضوعحقوقیاشخاصومشاغلصاحبانبرایکهموردحسب
میاعالموتهیهسازمان،توسطکههایینمونهمطابقمذکوراشخاصفعالیتحجمونوعحسب

.شود
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تسلیم اظهارنامه مالیاتیالزامات 

96ماده 
اتیمالیاظهارنامهتسلیمبهمکلفکهقانوناینموضوعحقیقیاشخاصمالیاتمشمولدرآمد(1394/04/31اصالحیه)

گرفتهقرارپذیرشموردوشدهارائهوتنظیممربوطمقرراترعایتباکهمؤدیمالیاتیاظهارنامهاستنادبهباشندمی
ازتعدادیوقبولرسیدگیبدونرادریافتیمالیاتیهایاظهارنامهتواندمیکشورمالیاتیامورسازمان.بودخواهدباشد،

.ددهقراررسیدگیموردمقرراتبرابروانتخابنمونهطوربهیاوشدهتعیینهایشاخصومعیارهااساسبرراآنها
یمالیاتامورسازمانکند،خـودداریمقرراتبامطابقوقانونیمهلتدرمالیاتیاظهارنامهارائهازمؤدیدرصورتیکه

جامعحطرازمؤدیانشدهکسباقتصادیاطالعاتوفعالیتبراساسبرآوردیمالیاتیاظهارنامهتهیهبهنسبتکشور
مدترفظچنانچهمؤدیاعتراضدرصورت.کندمیاقداممالیاتتشخیصبرگموجببهمتعلقمالیاتمطالبهومالیاتی

اعتراضد،کناقداممربوطمقرراتمطابقمالیاتیاظهارنامهارائهبهنسبتمالیات،تشخیصبرگابالغتاریخازروزسی
عدممجازات هایاعمالوهاجریمهتعلقازمانعحکماینگیرد،میقراررسیدگیموردقانوناینمقرراتطبقمؤدی

.نیستقانونیمقررموعددرمالیاتیاظهارنامهتسلیم
.استجاریمادهایناجرایدرقانوناین(239)مادهتبصرهموضوعحکم

عاتاطالبانک،قانوناینابالغتاریخازسالسهمدتظرفحداکثراستموظفکشورمالیاتیامورسازمان-تبصره
نظامکهمالیاتیاموراداراتدرمدت،اینطیدر.نمایدفعالومستقرکشورسراسردررامالیاتیجامعنظامبهمربوط
هایمالیاتقانون(271)و(154)،(153)،(152)،(98)،(97)مواداست،نیامدهدراجراءبهکاملصورتبهمالیاتیجامع

.بودخواهدمجری1380سالمصوبمستقیم
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ارسال مجدد اظهارنامه و پرداخت مالیاتزمان 

226ماده 
دمعموجبهستندزیانوسودحسابوترازنامهواظهارنامهتسلیمبهمکلفکه مؤدیانیطرفازمقررموعددراظهارنامهتسلیمعدم

نخواهدقانوناین(156)مادةدرمذکورمهلتدراستشدهتسلیمقانونیمقررموعددرکه آنهازیانوسودحسابوترازنامهبهرسیدگی
.بودخواهدقطعیتسلیمیزیانوسودحسابیادرترازنامهمذکوردرآمدصورت،اینغیردر.بود

نظرازمیزیان تسلیوسودحسابیاترازنامهیااظهارنامهدرانحاءاز نحویبهکهصورتیدرمی شوددادهاجازهمالیاتیمؤدیانبهـتبصره
وقداما اشتباهرفعبهنسبتاظهارنامهتسلیممهلتانقضایتاریخازماهیکظرفالزم مدارکارائةباباشد،شدهاشتباهیمحاسبه

لیمتستاریخ مؤدیاظهارنامةتسلیمتاریخحالهردرونمایدتسلیمموردحسبرااصالحی زیانوسودحسابیاترازنامهیااظهارنامه
.می باشداولاظهارنامة

210ماده
بهیاجرایبرگموجببهمالیاتیامورادارةننمایدپرداختقطعیبرگابالغتاریخازروزده ظرفراخودشدةقطعیمالیاتمؤدیهرگاه

.بدهدمالیاتی امورادارةبهراآنپرداختترتیبیابپردازدراخودبدهیکلیهابالغتاریخازماهیکظرفمی کندابالغاو
متعلقجریمةوقبلیشدةپرداختمبلغمالیاتی ،سالبدهی ،قطعی تشخیصمدارکمالیات ،مبلغونوعبایداجراییبرگدرـ1تبصرة

.گردددرج
ریقطازومی شودتلقیقطعیمالیاتعنوانبهتسلیمیترازنامةیااظهارنامهدرمذکورمؤدیقبولموردمالیاتازقسمتآنـ2تبصرة

.است وصولقابلاجراییعملیات
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قیمقانون مالیاتهای مست

روعشسالهرماهفرورديناولازکهشمسيساليکازاستعبارتمالياتيسال
مشمولحقوقياشخاصمورددرلکنميشودختمسالهمانماهاسفندآخربهو

درآمدندنميکتطبيقمالياتيسالبااساسنامهموجببهآنهاماليسالکهماليات
وعدموميگيردقرارمالياتتشخيصمبنايمالياتيسالجايبهآنهاماليسال

نهاآمالياتپرداخترسيدسروزيانوسودحسابوترازنامهواظهارنامهتسليم
.ميباشدماليسالازپسشمسيماهچهار

155ماده

مقررات عمومی–چهارم : فصل در مقررات مختلفه–چهارم: باب 

مباحث
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قیمقانون مالیاتهای مست

اینموضوعحقیقیاشخاصمالیاتمشمولدرآمد(1394/04/31اصالحیه)
اظهارنامهاستنادبهباشندمیمالیاتیاظهارنامهتسلیمبهمکلفکهقانون

موردوشدهارائهوتنظیممربوطمقرراترعایتباکهمؤدیمالیاتی
واندتمیکشورمالیاتیامورسازمان.بودخواهدباشد،گرفتهقرارپذیرش

راهاآنازتعدادیوقبولرسیدگیبدونرادریافتیمالیاتیهایاظهارنامه
وانتخابنمونهطوربهیاوشدهتعیینهایشاخصومعیارهااساسبر

.دهدقراررسیدگیموردمقرراتبرابر
ابمطابقوقانونیمهلتدرمالیاتیاظهارنامهارائهازمؤدیدرصورتیکه

تهیهبهنسبتکشورمالیاتیامورسازمانکند،خـودداریمقررات
شدهبکساقتصادیاطالعاتوفعالیتبراساسبرآوردیمالیاتیاظهارنامه

برگموجببهمتعلقمالیاتمطالبهومالیاتیجامعطرحازمؤدیان
تمدظرفچنانچهمؤدیاعتراضدرصورت.کندمیاقداممالیاتتشخیص

امهاظهارنارائهبهنسبتمالیات،تشخیصبرگابالغتاریخازروزسی
نایمقرراتطبقمؤدیاعتراضکند،اقداممربوطمقرراتمطابقمالیاتی

وهاجریمهتعلقازمانعحکماینگیرد،میقراررسیدگیموردقانون
قانونیمقررموعددرمالیاتیاظهارنامهتسلیمعدممجازات هایاعمال

97ماده

مالیات بر درآمد مشاغل–چهارم : فصل مالیات بر درآمد–سوم : باب 

مباحث

12



قیمقانون مالیاتهای مست

.نیست
.استجاریمادهایناجرایدرقانوناین(239)مادهتبصرهموضوعحکم

هسمدتظرفحداکثراستموظفکشورمالیاتیامورسازمان-تبصره
یاتیمالجامعنظامبهمربوطاطالعاتبانکقانون،اینابالغتاریخازسال

اموراداراتدرمدت،اینطیدر.نمایدفعالومستقرکشورسراسردررا
مواد،استنیامدهدراجراءبهکاملصورتبهمالیاتیجامعنظامکهمالیاتی

مستقیمهایمالیاتقانون(271)و(154)،(153)،(152)،(98)،(97)
.بودخواهدمجری1380سالمصوب

97ماده

مالیات بر درآمد مشاغل–چهارم : فصل مالیات بر درآمد–سوم : باب 

مباحث
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مالیاتی و علی الراسرسیدگی -۵

(شدهحذف)97ماده
:شدخواهدتشخیصالرأسعلیطریقازمؤدیمالیاتمشمولدرآمدزیرموارددر(1380/11/27)
حسبزیان،وسودحسابوهزینهودرآمدحسابیاوزیانوسودحسابوترازنامهمقررموعدتاکهصورتیدر-1

.باشدنشدهتسلیممورد،
ودخکارمحلدرحسابمدارکیاودفاترارایهازمربوطمالیاتیامورادارهکتبیدرخواستبهمؤدیکهصورتیدر-2

یمؤدکهاینمگرباشدمیهاآنقانونیاقامتگاههماننیزحقوقیاشخاصکاردرموردمحلازمنظور).نمایدخودداری
اجرایدر.(باشدنمودهاعالممربوطمالیاتیامورادارهبهکتباًمدارکواسنادودفاترارایهبرایراخودعملیاتمرکزقبالً
زءجآناحتسابازباشدهزینهبهمربوطچنانچهنمایدخودداریحسابمدارکازقسمتیارایهازمؤدیهرگاهبنداین

ریقطازقسمتاینمالیاتمشمولدرآمدباشددرآمدبهمربوطکهصورتیدروشودمیخودداریقبولقابلهایهزینه
.شدخواهدتعیینالرأسعلی

(حذف شده)98ماده 
عاتاطالکسبوالزمهایبررسیوتحقیقاتازپسبایدامورمالیاتیاداره،الرأسعلیتشخیصدرموارد(1380/11/27)

ووضعیتابمتناسبکهراقانونایندرمذکورقرائنیاوقرینهابتداغیردولتییاازدولتیاعممختلفمراجعازنیازمورد
رسیدگیگزارشدرکافیتوجیهباراهاآنرقموقرائنیاقرینهنوعانتخابدالیلوانتخابباشدمؤدیفعالیتموضوع

.نمایدینتعیرامؤدیمالیاتمشمولدرآمدانتخابیقرائنیاقرینهدرمقررضرایبیاضریباعمالباسپسونمایدقید
یاتمالمشمولدرآمدآیدمیدستبهضریباعمالنتایجازکهمعدلیشودضریباعمالقرینهچندبهکهصورتیدر

.دبوخواهد
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• ماده(5)نامهاجراييموضوعتبصرهبدينوسيلهآيين
مکررقانونمالياتهايمستقيممصوب(169)

29/10/1395مورخ203829بهشماره31/04/1394
کهبهتصويبوزيرانمحترمدادگستريواموراقتصادي
وداراييرسيدهاست،بهمنظوراطالعواقدامالزمابالغ

ميگردد

15

31/04/1394مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ( 169)ماده( 5) ابالغ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 

د-230-41997:شماره
1395-11-02: تاریخ



تراکنشهای بانکی
24/02/1396:تاريخ505/96/200:بخشنامهشماره

به تراکنش های بانکی مشکوکرسیدگی موضوع نحوه بررسی و 04/02/1395مورخ 505/95/200اصالح دستورالعمل شماره 

ازدريافتميباشد،حداکثرظرفمدتدوهفتهپسبيشازيکپروندهدرنظاممالياتيبودهکهدارايشخصحقيقيچنانچهتراکنشهايبانکيواصله،متعلقبه-2•
طآنهاباهريکازارتباواطالعاتتراکنشهايبانکي،بادعوتکتبيازصاحبياصاحبانحساب،ضمناخذتوضيحاتکتبيايشاندرارتباطباتراکنشهايبانکيواصله

مورمالياتيمييرکلامدپروندههايمالياتيوي،نسبتبهانجامتحقيقاتالزماقداموباتنظيمفرمشمارهيکپيوستکهبهامضايطرفينرسيدهباشد،حسبدستور
نجروزازچنانچهدراجراياينبندمؤديازامضايفرمشمارهيکاستنکافنمود،ياحداکثرظرفمدتپ.بايستيايناطالعاتدراختيارگروهرسيدگيويژهقرارگيرد

مأمورياهيکقيدوبهامضايمارتاريخابالغدعوتنامه،بهادارهامورمالياتيمراجعهننمودويابههردليليامکاندسترسيبهمؤديفراهمنشد،مراتبدرمتنفرمش
.مأمورانمالياتيذيربطخواهدرسيد

.سپسپروندهمتشکلهبهضميمهاطالعاتتراکنشهايبانکيواصله،حسبدستورمديرکلامورمالياتيدراختيارگروهرسيدگيويژهقرارگيرد•
تاطالعاتکشورباشد،حداکثرظرفمدتدوهفتهپسازدريافاشخاصحقيقيوحقوقيفاقدپروندهدرنظاممالياتيچنانچهتراکنشهايبانکيواصله،متعلقبه-3•

يوستاقدامومطابقپدوتراکنشهايبانکي،نسبتبهانجامتحقيقاتالزموبادعوتصاحبياصاحبانحسابنسبتبهتعيينموضوعفعاليتايشانوتکميلفرمشماره
تورمديرکلامورسپساطالعاتتراکنشهايبانکيواصله،طبقدس.دستورالعملهايمربوطنسبتبهثبتناموتشکيلپروندهبراياشخاصمذکورحسبمورداقدامشود

جعهدرصورتيکهايناشخاصدرپاسخبهدعوتکتبيبهعملآمدهازطرفاداراتاطالعاتوخدماتمالياتيازمرا.مالياتيدراختيارگروهرسيدگيويژهقرارگيرد
بهثبتناميوست،نسبتوپحضوريياارسالپاسخکتبيظرفمدتپنجروزکاريخوددارينمايند،اداراتمذکورمکلفندباجمعآورياطالعاتالزموتنظيمفرمشمارهد
.ژهقراردهنددگيويرسيوتشکيلپروندهبراياينقبيلاشخاصاقدامنمودهوسپسحسبدستورمديرکلامورمالياتياطالعاتتراکنشهايبانکيرادراختيارگروه

فتهپسازشخصديگريبوده،حداکثرظرفمدتدوهخودعضوهيأتمديره،مديرعاملياکارمندباشدکهشخصحقيقيچنانچهتراکنشهايبانکيواصله،متعلقبه-4•
باظهاراتسهحدريافتاطالعاتتراکنشهايبانکي،ضمندعوتکتبيازصاحبحسابواخذتوضيحاتکتبيويدرخصوصماهيتتراکنشهايبانکيواصله،چنانچ
گيرد،باتنظيمررامکتوبصاحبحساب،تراکنشهايبانکيواصلهمرتبطبافعاليتهايشخصديگريباشدواينموضوعموردتأييدکتبيورسميشخصمذکورنيزق

يژهگيوسيدفرمشمارهيکپيوستکهبهامضايطرفينرسيدهاست،اطالعاتتراکنشهايبانکيواصلهحسبدستورمديرکلامورمالياتيدراختيارگروهر
رتباطدرصورتيکهشخصثالثمذکورادعايصاحبحسابمبنيبرا.قرارخواهدگرفتويابهادارهکلامورمالياتيذيصالححسبموردجهتاقداممقتضي،ارجاعشود

يتعلقداشتهحقيقشخصتراکنشهايبانکيبافعاليتخويشراتأييدننمايدويااساساًتراکنشهايبانکيواصله،باتوجهبهاظهاراتمکتوبصاحبحساببهخود
.فوقالذکرحسبمورداقداممقتضيبهعملآيد3و1،2باشد،مطابقبندهاي
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قیمقانون مالیاتهای مست

حقوقياشخاصسايرانتفاعيفعاليتهايازناشيدرآمدوهاشرکتدرآمدجمع
وضعازپسميشود،تحصيلايرانازخارجياايراندرمختلفمنابعازکه

کهمواردياستثنايبهمقررهايمعافيتکسروغيرمعافمنابعازحاصلزيانهاي
نرخبهمالياتمشمولميباشد،جداگانهاينرخدارايقانوناينمقرراتطبق
.بودخواهند(25%)درصدپنجوبيست

درآمدافزایش(10%)درصددههرزایابه(1394/04/31الحاقی)-7تبصرة
ابرازیدرآمدبهنسبتمادهاینموضوعاشخاصمالیاتمشمولابرازی

دواحپنجتاحداکثرودرصدواحدیکآنها،گذشتهسالمالیاتمشمول
تخفیفاینازبرخورداریشرط.شودمیکاستهمذکورهاینرخازدرصد
السبهمربوطمالیاتیاظهارنامهارائهوقبلسالمالیاتیبدهیتسویه
.استمالیاتیامورسازمانسویازشدهاعالممهلتدرجاری

105ماده

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی–پنجم : فصل  مالیات بر درآمد–سوم : باب 

مباحث
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قیمقانون مالیاتهای مست

بهحقوقیاشخاصمورددرمالیاتمشمولدرآمد(1394/04/31اصالحیه)
برایدیگرینحوهقانوناینمقرراتطبقکهدرآمدهاییاستثنای
مقرراتوفعالیتسوددهیمیزانبراساساستشدهمقررآنتشخیص

.شودمیتعیینآنتبصرهوقانوناین(97)و(95)،(94)مواد

106ماده

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی–پنجم : فصل مالیات بر درآمد–سوم : باب 

مباحث
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قیمقانون مالیاتهای مست

آنمشمولمؤدیانکهاستروشیصفرنرخبامالیاتازمنظور-الف
سبححسابداریمدارکواسنادقانونی،دفاتراظهارنامه،تسلیمبهمکلف
مواعددروقانونایندرمقررترتیببهخوددرآمدهایبرایمورد،

یزنمذکورسازمانومی باشندکشورمالیاتیامورسازمانبهمشخص شده
ساسبرامؤدیانمالیاتمشمولدرآمدتعیینواظهارنامهبررسیبهمکلف

مشمولدرآمدتعیینازپسواستمذکوراظهارنامهومدارکمستندات،

132ماده

معافیت ها–اول: فصل در مقررات مختلفه–چهارم: باب 

مباحث
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قیمقانون مالیاتهای مست

وحقیقیاشخاصبرایمالیاتیمعافیتهرگونهازبرخورداریشرط-ت
اتیمالیاظهارنامهتسلیمکشورمناطقسایروآزادمناطقدرفعالحقوقی

شاملحقوقیاشخاصمالیاتیاظهارنامه.استقانونیمقررموقعدر
راموسازمانتوسطکهاستاینمونهطبقزیانوسودحسابوترازنامه
.شودمیتهیهمالیاتی

132ماده

معافیت ها–اول: فصل در مقررات مختلفه–چهارم: باب 

مباحث
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قیمقانون مالیاتهای مست

زجبهابرازیدرآمدشاملصرفاًقانوناینموضوعصفرنرخبامالیات-ژ
بامالیاتیاحکامکلیهمورددرحکماین.می باشدشدهکتماندرآمدهای

.استمجریقوانینسایروقانونایندرمنظورصفرنرخ

132ماده

معافیت ها–اول: فصل در مقررات مختلفه–چهارم: باب 

مباحث

برازادممالیاتیصفرنرخبامحاسبهومالیاتیمعافیت هایکلیه-1تبصره
.می شوداجراء1395سالابتدایازمادهایندرمذکورموجودقوانین
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قیمقانون مالیاتهای مست

(139)،(134)،(133)مواددرمذکورمعافیت های(1394/04/31اصالحیه)
ذیل(1)تبصرهو(143)،(142)،«آن(ز)و(ب)،(الف)بندهایاستثنایبه»

.شودمیمنظورصفرنرخبهمالیاتبه عنوان(مکرر143)ماده
مادهموضوعمدارکواسنادیاودفاترمالیاتی،اظهارنامهارائه-1تبصره

ورکشمالیاتیامورسازمانکهترتیبیبهمقررموعددرقانوناین(95)
مطابقکهقانوناین(139)ماده(ح)بندمورددرجزبهمی نمایداعالم
یمالمقرراتازبخشیتنظیمقانونبهموادبرخیالحاققانون(85)ماده

صفرنرخازبرخورداریشرطشودمیعمل1393/12/04مصوب(2)دولت
مینقوانیسایروقانونایندرمندرجمالیاتیمشوقیامعافیتهرگونهو

مذکور،مدارکواسنادیاودفاتراظهارنامه،ارائهعدمصورتدروباشد
مجازاتوجریمهمالیات،مشمولقانوناینضوابطواحکاممطابقمؤدی
موادمشموالنخصوصدرتبصرهاینحکم.می شودقانونایندرمقرر

جاریقانوناین(139)ماده(ز)و(ب)،(الف)بندهایو(145)و(144)
دهمامشمولحقیقیاشخاصدرخصوصتبصرهاینحکماجرای.نمی باشد

ی،اجرائ هایظرفیتایجادبامتناسبوتدریجیبه صورتقانوناین(81)
.بودخواهدکشورمالیاتیامورسازماناعالمحسبواداری

146ماده
مکرر

معافیت ها–اول: فصل در مقررات مختلفه–چهارم: باب 

مباحث
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قیمقانون مالیاتهای مست

وراماداراتميشوندشناختهمالياتپرداختمسئولمتعدداشخاصکهموارديدر
وصولبرايجداگانهيکهربهيامجتمعاًآنهاهمةبهدارندحقمالياتي
.ودبنخواهدديگرانبهمراجعهمانعآنهاازيکيبهمراجعهوکنندمراجعهماليات

162ماده

مقررات عمومی–چهارم : فصل در مقررات مختلفه–چهارم: باب 

مباحث
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قیمقانون مالیاتهای مست

اينموضوعاظهارنامههايميتوانندمالياتيمؤديان(1394/04/31اصالحیه)
ادارةبهيدرساخذباتفکيکبههستندآنتسليمبهمکلفموردحسبکهراقانون
بايدذکورممالياتيامورادارةاينصورتدر.نمايندتسليمسکونتمحلمالياتيامور

رايبروزسهظرفراتسليمياظهارنامةونمودهمنعکسمؤديپروندةدررامراتب
امورادارةبهاظهارنامهتسليم.داردارسالربطذيمالياتيامورادارةبهاقدام

لياتيماامورادارةبهآنتسليمحکمدرمترتبآثارلحاظازسکونتمحلمالياتي
راخوداظهارنامةمؤديکهنيزموارديشاملمادهاينحکم.بودخواهدمربوط
.بوداهدخونمايدتسليممربوطشهرستاندرديگريمالياتيامورادارةبهاشتباهاً
سايريااظهارنامهتسليمبرايمقررموعديامهلتروزآخرينهرگاهـ1تبصرة
باادفمصميباشد،آنتسليمبهمکلفمقرراتموجببهمالياتيمؤديکهاوراقي
يالتتعطياتعطيلازبعدروزاولينگرددعمومييارسميتعطيالتياتعطيل
ورمذکاوراقيااظهارنامهتسليمجهتمقررموعديامهلتجزءموردبرحسبمزبور

.شدخواهدمحسوب
اقامتايرانازدرخارجکهمؤديانيمالياتپرداختواظهارنامهتسليمـ2تبصرة
کشورازخارجدرآنهااصليمرکزکهشرکتهاييومؤسساتهمچنينودارند
.بودخواهدآنهانمايندةعهدةبهباشندايراندرنمايندهدارايچنانچهاست،

177ماده

وظایف مودیان–پنجم : فصل  در مقررات مختلفه–چهارم: باب 

مباحث
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قیمقانون مالیاتهای مست

رراتمقموجببهمالياتيمؤديکهاوراقيسايريامالياتياظهارنامةکهموارديدر
بهسليمتتاريخميگرددواصلپستادارةوسيلةبهميباشدآنتسليمبهمکلف
.شدخواهدتلقيمربوطمراجعبهتسليمتاريخاحراز،صورتدرپستادارة

178ماده

وظایف مودیان–پنجم : فصل در مقررات مختلفه–چهارم: باب 

مباحث
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سيستمرادرپشتيبانياززبانفارسي-3-باشد45امتيازثبتنامتا-2-اقتصاديبايدداشتهباشيدثبتنامکد-1
قبلازتکميلاظهارنامهدقتنماييدنرم-4-کنترلپنلسيتمتنظيمکنيدتابصورتعالمتسوالنباشدنرمافرار

.افزارتانبااخريننسخهسازمانمالياتييکيباشد
26



کدااقتصادياطالعاتهويتيازسامانهثبتنام-2-بهاينترنتمتصلبودبايدجهتواکشياطالعاتهويتيباراول-1
بعدثبتاطالعاتتنهاازقسمتويرايشاطالعاتاظهارنامهاستفادهشوددفعات-3شودميواکشي



حتميازاظهارنامهقبلوبعدتهيهآنچاپو-2-جاييامننگهداريشودمحرمانهکاربريدراطالعات-1
تاييدمديرانگرفتهشود

توضيحات
صفحهبعد

28



نکات مربوط صفحه ارسال اظهارنامه

درخصوصنحوهتسليماظهارنامهباامضاالکترونيکيوبدونآنفرقيوجو. .دندارد1

دارندگانامضاالکترونيکيامنيتارسالدادهايقويتريدارند. 2.

تنهازمانيشمامجازبهارسالاظهارنامهجايگزينهستيدکهاظهارنامهاصلي. را3
بهارسالکردهباشيدوباکدرهگيريآندرموعدمقررتسليماظهارنامهنسبت

ارسالآناقدامنماييد
باارسالاظهارنامهجايگزيناظهارنامهاصليحذفميگرددوتاريخارسالاظهار. نامه4

.جايگزينتاريختسليممحسوبميگردد
اظهارنامهاصالحيتنهايکماهبعدازمهلتتسليممجازميباشد. 5.
ورودکاربراندارايمجوزثبتاظهارنامهويژهکافينتهايونهادهايخاصي. 6

.هستندکهامکانارسالبيشازدهاظهارنامهراداراميباشند
چنانچهاطالعاتهويتيخودرادرسامانهثبتنامويرايشنموديدتنهاازگزي. نه7

.دريافتاطالعاتهويتياستفادهنماييد

29



اطالعاتواحد
مالياتي

بررسينماييداطالعاتواحدمالياتيکهدرآنجاپروندهمالياتيتشکيلدادهايدمطابقتداشتهباشدتامراجعات
30ادارهامورمالياتيجهترسيدگيبهاظهارنامهمالياتيدرزمانمناسبوقانونيصورتپذيرد



اطالعات هویتی با دقت 
ا بررسی نمایید تا مغایرتی ب
نام شرکت نداشته باشد

تصحیح اطالعات هویتی 
تنها از طریق سامانه کد 

اقتصادی می باشد

دراينصفحهبهدورهماليدقتفرماييدکهدرصورتارسالبهموقعوعدمتنظيمسالمالي،اظهارنامهراخارجاز
.موعدتسليمننماييد

تعداد محلهای 
فعالیت تحت نظر و 
نظارت کامل شرکت

شماره شعبه ای که تحت 
پوشش شرکت اصلی اما 
مستقل از شرکت مادر 

فعالیت میگردد
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درجاطالعاتدراينبخشازرويصورتحسابهايبانکيصورتپذيرد. 1.

اطالعاتجمعبستانکارحسابازجمعبدهکارحسابهايبانکيکسرميگردد. 2.

درجحسابهايمربوطبهتنخواههزينهزيرمبلغ. مدارک،باداشتناسناد(147ماده3تبصره)ميليونتومان35
.الزاميبهدرجشمارهحسابآنهانيست

درصورتيکهحسابجاريشرکامستقيمباحسابهايدرآمديشرکتدرارتباطودردفاترثبتگردي. دهباشد4
.دراينبخشدرجگردد

درصورتتعدادحسابهايبيشتراز. .موردتنهاحسابهاياصليوتراکنشباالدراينصفحهدرجگردد55

برابردستورالعملتراکنشهايکليهحسابهايبانکيشرکتهابهسازمانمالياتياعالمميگردد. 6.
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توضيحات
صفحهبعد
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نکات مربوط به اطالعات اختصاصی

چنانچه. مينآبهدسترسيجهتباشدشمااقتصاديفعاليتبهمربوطجدولياطالعات1
.گرددذيرپامکانبرايتانآندسترسيسطحتانماييداقدامآنانتخاببهنسبتبايست

درخصوص. صفحه)گرددمراجعهآناطالعيهبه272مادهاجرايدرماليصورتهايموضوع2
(بعد

چنانچه. بهنسبت(1395)جاريسالمعافغيرمنابعازدرآمديافروشمحلازشرکت3
صدميک)درصددههرازايبه،باشدداشتهافزايشدرصددهازبيش(1394)قبلسال
ميکسرقابلواحد5حداکثرتامالياتينرخازواحديک(باشدکمترنبايددرصددهازهم

(105ماده7تبصره).باشد
زماني. اختپردراشدهابالغقطعيبرگمالياتياوراخودمالياتياظهارنامهمالياتکه4

.ميگرديدمحسوببدهکار،ننمايد
درآمد. ابرزيفروشميزانهمان132مادهنامهآيينيکمادهتبندطبقمالياتمشمول5

.باشدميشرکتهامالياتياظهارنامهدر
منظور. باشدميتمبرحقمالياتپرداختقبضهمانسرمايهافزايشرسيدشماراز6
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اشخاص حقیقی وحقوقی ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده اعالم شدند272در اجرای ماده 

مجلس شورای اسالمی، کلیه ی واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی زیرملزم به ارائه  31/4/1394قانون مالیاتهای مستقیم اصالحی مصوب 272ماده دراجرای 
ا و یصورتهای مالی حساب رسی شده توسطسازمان حسابرسی یامؤسسات حسابرسی عضو جامعه ی حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه ی  مالیاتی 

مالیات % 20جریمه ای معادل حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه  اظهارنامه میباشند و درصورت عدم انجام تکلیف مقرردرماده  فوق،مشمول 
.خواهند بودمتعلق 

قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران »ماده واحده ( د)و ( الف)شرکت های موضوع بندهای -الف
«  ذیصالح بعنوان حسابدار رسمی

.شرکت های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار-1
اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی7شرکت ها ومؤسسات موضوع بندهای الف و ب ماده -2

قانون مالیات ها در خصوص مشمولین این بند که شروع سال مالی آنها ازتاریخ 272با توجه به تاریخ اجرای اصالحیه قانون مالیات ها مستقیم، مقررات ماده 
.است، الزم االجرا است1/1/139

نوع فعالیتاشخاص حقیقی یاحقوقی براساس -ب
.، در ایران ثبت شده اند1376شعب و دفاتر نمایندگی شرکت های خارجی که در اجرای قانون اجازه ی ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب -1
ن هاشرکت های سهامی عام و شرکت های تابعه و وابسته به آ-2
مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت ها، سازمان ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آن ها-3

اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس حجم فعالیت-ج
و شامل شرکت های سهامی خاص و سایر شرکت ها و همچنین مؤسسات انتفاعی غیرتجاری، شرکت ها و مؤسسات تعاونی)حقوقی و حقیقی سایر اشخاص 

خود، یمی آخرین اظهارنامه ی تسلکه بر اساس ( می باشندمکلف به نگهداری دفاتر قانونی اتحادیه های آن ها و اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، 
در مورد شرکت های پیمانکاری، دریافتی آن ها بابت )میلیارد ریال  50بیش از آن ها ( فروش و یا خدمات اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی)جمع کل ناخالص درامد 

.ریال میباشدمیلیارد 80بیش از ( جمع ستون بدهکار ترازنامه)جمع دارایی های آن ها یا ( میلیارد ریال50پیمان های منعقد شده بیش از 

.، الزم الرعایه استو به بعد می باشد1396/1/1که شروع سال مالی آن ها از تاریخ ( ج)و ( ب)این اطالعیه در خصوص اشخاص موضوع بندهای مفاد 

اعالم می گردد و تکالیف اشخاص مذکور در اجرای قانون و مقررات 31/4/1394قانون مالیات های مستقیم مصوب 272فوق در راستای مقررات ماده مراتب 
.مربوط و همچنین اطالعیه های وزارت امور اقتصادی و دارایی کماکان به قوت خود باقی خواهد بود
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در این صفحه چنانچه دارای کارت بازرگانی هستید و می خواهید در محاسبات از درآمد مشمول مالی. ات 1
ت شما کسر گردد نسبت به درج اطالعات آن اقدام نمایید تا در صفحه جدول محاسبه مالیات بصور

.خودکار سه در هزار محاسبه و کسر گردد
گواهی محصول دانش بنیان وجود ندارد بلکه از طریق مراجع ذیصالح به سازمان امور مالیاتی اعال. م 2

.میگردد 36



اطالعاتمربوطبه
مديرعاملدر

دورانتصديگري
بصورتآنالين
واکشيميگرددو
قابلويرايشدر
اظهارنامهنيست

کليهاعضاهيات
همصاحب)مديره

(امضاوبدونآن
درپرداختبدهي
مالياتيمسئوليت

دارند

تنهااعضاييکه
صاحبامضامجاز
نيستنددرصورت
بدهيمالياتيممنوع
.الخروجنميشوند
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کد رهگیری داخل دفاتری که 
برای دفاتر 1394در سال 

گرفته اید درج 1395سال 
گردد

با توجه به اینکه هیچ بخشنامه ای درخصوص دفاتر 
الکترونیکی موضوع آیین نامه تحریر دفاتر صادر نگردیده ، 
هیچ نرم افزاری نیز مورد تایید سازمان مالیاتی قرار نگرفته و

دفاتر الکترونیکی موضوعیت ندارد

کلیه شرکتها می بایست
1395بابت عملکرد سال 

دفاتر روزنامه و کل ارائه 
.نمایند

به تناسب انتخاب نوع بورس 
هایی که انتخاب میکنید 
امکان بخشودگی مالیاتی 

میسر 143موضوع ماده 
.میگردد

در صورت استفاده از 
مزایای سهام شناوربا در 

صد صحیح درج گردد

کلیه شرکتهای بورسی جهت دریافت بخشودگی ، نام آنها می بایست تنها از 
طریق سازمان بورس به ریس کل سازمان مالیاتی کشور معرفی گردند و هر نوع 

.معرفی نامه داخلی سازمانی قابل اعمال در بخشودگی نمی باشد
38



کليهسودهايحاصلازدرآمدهاييکهمالياتآنهادرزمانکسبمنفعتکسروپرداختگرديدهاستازس. ود1
.مشمولمالياتعملکردشرکتکسرميگردد

بهتناسبهزينههايمستقيموغيرمستقيممربوطبهدرآمدحاصلازمنابعمشمولمالياتمقطوع،ن. سبتبه2
.مالياتعملکردقابلقبولنميباشد

نقلوانتقالدرونسازمانيشرکتهايهلدينگنيزمالياتمربوطبهخودرادارد. 3.

حاصلجمعدرآمدهايمقطوعوسودآنبهجدولمعافيتهايمالياتيانتقالمييابد. 4.
39



توضيحات
صفحهبعد 40



نکات کلی مربوط به معافیتهای مالیاتی
زيانحاصلازدرآمدهايمعافقابلپذيرشنيستوردميگردد. 1.
درصورتکهزيانمنابعمعافبيشترازمنابعغيرمعافباشدمعادلزيانمنبعمعافبهس. ود2

.شرکتودرآمدمشمولمالياتاضافهميگردد
درصورتکتماندرآمدازمنابعمعاف،درآمدمذکوردرزمانشناساييمشمولمالياتميگردد. 3.
کليهمعافيتهايشرکتهادرصورتعدمدفاترواسنادومدارکقابلاعمالنميباشد. 4.
درمحاسبهمالياتبهنرخصفر،هزينهبرگشتيمعنيندارد،چراکهدرآمدمشمولماليات. در5

.نهايتبهنرخصفرمشمولمالياتميگردد
درآمدمشمولمالياتطبقبندتمادهيکآييننامهماده. همانميزانفروشدراظهارنامه6132

.مالياتيابرازيشرکتهاميباشد
درصورتعدمتسليماظهارنامهدرايرانهيچمعافيتوبخشودگيبهاشخاصقابلاعمالني. .ست7
سودحاصلازمنابعمعافدرجدولمحاسبهمالياتازدرآمدمشمولماليات. 4دررديفشرکت8

.کسرميگردد
درصورتزيانازمنابعمعافدررديفشماره. سودشرکتاضافهوياازجدولمحاسبهمالياتبه97

.زيانشرکتکسرميگردد
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مبلغاستهالکزيانسنواتيراميتواندراولينساليکهشرکتمنجربهسودميرسد،ازدرآمدمشمو. لماليات1
.آنسالبطوريکجاکسرنمود

درصورتتعديلزيانتوسطمامورانمالياتيواعتراضبهآنحتميدرموعدمقررقانونينسبتبهاعت. راضآن2
.اشداقدامنماينداماتازمانيکهشرکتبهسوددهينرسدقابلطرحدرهياتهايحلاختالفمالياتينميب

درصورتيکهزيانشرکتتوسطادارهمالياتيبرگشتدادهشودتاثيريدرثبتحسابداريشرکتن. مانند.دارد3
.سودحاصلمنابعمعافکهثبتحسابداريندارد

زيانحاصلازفعاليتهايشرکتدرصورتتهاترباحسابجاريشرکاء،بهعنواندرآمدمشمولمالياتش. رکت4
.محسوبگرديدهوازآنمالياتگرفتهميشود

درصورتيکهتازمانارسالاظهارنامهمالياتي،رسيدگيمالياتيشرکتبابتزيانسالقبلصورتن. گرفتهزيان5
.ابرازيمالکمحاسبهخواهدبود

زيانمورداعتراضشرکتدررديفموردنظردرجگردد. 6.
42



بخشودگيهايمالياتيبهمالياتدرآمدهايمشمولمالياتقابلاعمالميباشدودرمنابعمعافبخشودگيقابلاعم. النيست1

دراعمالبخشودگيمالياتينسبتبهمالياتمنبعدرآمدمشمولمالياتهربخشبصورتجداگانهاعمالميگردد. 2.

راي. موثرميباشد96/3/3مورخ200/96/35مالياتيبخشنامهشورايعاليمالياتيدرخصوصنحوهاعمالبخشودگياکثريت3

نرخبخشودگيهايموضوعماده. .ازجداولمربوطهفراخوانميگردند138وماده4143
43



جدولتوسعهونوسازيوبازسازيواحدهايصنعتيتنهامربوطبهاشخاصموضوعماده. 1380/11/27اصالحيه1138
.مکرراينجدولربطيندارد138ميباشدودراصالحيهجديدحذفشدهاستوبهماده

کمکهايماليپرداختيدرراستايموضوعماده. قانونمالياتهايمستقيمبهعنوانهزينهقابلقبولمالياتي2172
.شرکتاضافهميگردددرآمدمشمولمالياتميباشدومازادپرداختيدرجدولمحاسبهدرآمدمشمولمالياتبه 44



توضيحات
صفحهبعد
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نکات کلی مربوط به تکمیل ترازنامه
چنانچهاقالميازترازنامهشرکتبااقالمصورتهايماليشرکتهمساننباشندميتوانآن. هارا1

.بخشسايردرجنمودوعدمتطابقطبقهبنديحسابهاموجبرديدفاترنميگردد
اقالماظهارنامهراروندهزاروياميليونريالوواحدپوليغيرازريالدرجننماييد. 2.
جهتشروعثبتاطالعاتارقامماليشرکتازاظهارنامهشروعنماييد،چونتمامجداولپيوس. ته3

.ومرتبطبهصورتخودکارازآنشروعوبهآنختمميگردد
تطابقترازنامهجديدباصورتهايمالينمونهبيشترشدهوقابليتمقايسهنسبتهايم. اليبهتري4

(اقالمجاريوغيرجاري.)پيداکردهاست
چنانچهاطالعاتيبابتدرجهررديفاظهارنامهنداريد،پيشنهادميگرددعددصفردرجنماي. يدتا5

کنترلبراطالعاتاصليشرکتداشتهباشيد
دقتنماييددوفيلدجديدمربوطبهخريدداراييهايثابتمشهودوسايرداراييشماصح. يحدرج6

.اقالمفروشآنهادرسودزيانآمدهاست(169اشارهبهماده.)گردد
ترازنامهصفروياترازنشدهقابلارسالنميباشدوارسالاظهارنامهصفردرحکمعدمتس. ليم7

.ترازنامهميباشد
ازازحسابجاريشرکاسعيکنيداستفادهننماييدچراکهشخصيتحقوقيشرکتمنفک8.

.اشخاصمالکشرکتميباشند
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توضيحات
صفحهبعد
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سود زیاننکات کلی مربوط به تکمیل 

کليهفروشهاودرآمدخدماتپيمانيمعافومشمولدرجدولسود. 1
.زياندرجميگردد

درجهرگونههزينهنيازمندرعايتالزاماتقانونيمربوطهميباشد. انندم)2
(حقوقدستمزدواجارهمحل

سايردرآمدهايعملياتيوسايرهزينههايعملياتيتفکيکگردي. دهاند3
(قبالترکيبيازهردوبوده)

هرگونهکتماندرآمددرسودزيانابرازي،مالياتآندرسنواتآتي. 4
توسطسازمانمالياتيقابلدريافتميباشد

اقالماطالعاتيسودزيانباگزارشاتفصليآتيدرارتباطخواهدب. .ود5

فروشداراييهاومواداوليهو. ازمواردجديددرسودزيانبودهو...6
(تآتيدرسنوا)قابليتارتباطباگزارشاتفصليدرآيندهخواهندداشت
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پاداشهياتمديرهازسودبعدازکسرمالياتعملکردباکسرمالياتحقوقمربوطهقابلپرداختميب. .اشد1

هرگونهاندوختهپسازکسرمالياتقابلاعمالميباشد. 2.

دراينبخشدرصورتزيانشرکت،رقمزيانواقعيکهدردفاترابرازنموده،درجومحاسبهميگردد. 3. 49



اينجدولتوسطکارفرمايانتکميلميگردد. 1.

اطالعاتقرادادهاتنهاباتوجهبهسرفصلهايمربوطهدرجگرددونيازيبهدرجکليهاطالعاتقراردادهانمي. .باشد2

طبقهبندياطالعاتپيمانهادراينجدولبصورتسرجمعبهتفکيکنوعارزوموضوعقراردادميباشد. 3.

درمبلغناخالصپرداختي،مبلغارزشافزودهنيزدرآنلحاظگرديدهاست. 4

تنهااطالعاتمربوطقراردادهاييکه. گرديدهانددراينجدولدرجگردندواطالعاتمربوطبهوجهآنپرداخت5
.قراردادهاييکهتعهدپرداختشدهدرجنگردد

50



اينجدولتوسطپيمانکارانتکميلميگردد. 1.

اطالعاتقرادادهاتنهاباتوجهبهسرفصلهايمربوطهدرجگرددونيازيبهدرجکليهاطالعاتقراردادهانميب. .اشد2

طبقهبندياطالعاتپيمانهادراينجدولبصورتسرجمعبهتفکيکنوعارزوموضوعقراردادميباشد. 3.

درمبلغناخالصپرداختي،مبلغارزشافزودهنيزدرآنلحاظگرديدهاست. 4

تنهااطالعاتمربوطقراردادهاييکه. گرديدهانددراينجدولدرجگردندواطالعاتمربوطبهوجهآندريافت5
.قراردادهاييکهتعهددرپرداختشدهدرجنگردد
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فقطاطالعات. يباواحد)نماييدوازارسالمعامالتفصليشعبمستقلخودواردمربوطبهمعامالتفصليخودرا1
.خودداريفرماييد(شخصيتمستقل

چنانچههيچموردارسالينيزنداشتهايدپيشنهادميگرددمواردتکميلگردد. (ردددرجگکدهيچشمارهصفر)2
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گردشموجوديموادوکاالدراينبخشتکميلميگردد. 1.

ذخيرهکاهشارزشموجود. جزهزينههايقابلقبولميباشدهاوسرمايهگذاريها2
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دراينجدولاطالعاتمربوطبهسهامدارانعمدهشرکتدرجميگردد. 1

دراينجدولميتوانبهنوعيبينحسابهايپرداختنيودريافتنيوجاريشرکاروابطتجاريخاصراشن. اسايي2
.نمود
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توضيحات
صفحهبعد
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نکات مربوط به جدول فروش و بهای تمام شده

اطالعاتمربوطبهفروشبهتفکيکداخليوخارجيميباشدودر. 1
.دشناساييدرآمدهايمعافواعتباراتارزشافزودهبهنوعيمتاثرميباش

تخفيفهاييکهدرفاکتورهابهصورت. ندمندرجشدهباشارقاممشخص2
.قابلپذيرشميباشند

.تخيفهايکاالييبهنرخصفردرفاکتورهاصحيحنميباشند3.

تنها. رگيرشرکتهايتوليدياغلبباکليهاطالعاتجدولبهايتمامشدهد4
.ميباشند

شرکتهايبازرگانيبافيلدهايکاالهايخريداريشدهدرگيرند. 5.

دربخشفيلدسايرعمومابهايهزينهآزمايشگاهيوتستنمونهدرج. 6
.ميگردد
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اطالعاتمربوطبهکليهپيمانهايداخليوخارجيدراينجدولتوسطپيمانکارانتکميلميگردد. 1.

رعايتاستانداردهايشماره. .حسابداريپيمانکاريازمواردالزاميميباشد29

درآمدشناساييشدهدراينجدولطبقاستانداردهايحسابداريميباشد. (نقديوتعهدي.)3 57



جدولبهايتمامشدهمتشکلازهزينههاييميباشدکهمتاثرازسايرمنابعمالياتيميباشد. قوقمانندح)1
(دستمزدوکرايهماشيناالتواستهالکان

جدولپرسنلنيزمتاثردرفهرستحقوقودستمزدميباشد. 2. 58



.ددراينجدولاطالعاتفهرستصادراتومابهازاءدريافتيدرجميگرددوباجدوالديگراطالعاتيمرتبطنميباش
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درصورتداشتنملکاجارهايکهنسبتبههزينهاجارهآنمبلغيپرداختميگرددميبايستتبصره. 53ماده19
.رعايتگردد

مبلغرهنپرداختشدهتوسطمستاجرمشمولمالياتتکليفيموضوعتبصره. .نميباشد53ماده29

مالياتتکليفياجارهچنانچهموجرشخصحقوقيباشد،. وبرايموجرشخص105درصدمبلغاجارهبهنرخماده375
.ميباشد131درصداجارهبهنرخماده75حقيقي 60



اطالعاتمربوطبهسرمايهگذارهايخارجيدراينبخشدرجميگرددوبههيچجدولديگروابستهنميباشد. 1

اينبخشميتواندازمادهاي. .مکررمتاثرگردد138و2132
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توضيحات
صفحهبعد
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نکات مربوط به جدول محاسبه مالیات
اطالعاترديفهاييکهازسايرجداولبهاينقسمتانتقالدادهشدهاندراحتميبررسينماييدتامواردو. 1

...(مانندهجدولمعافيتهاوزيانوبخشودگيهاو.)اشتباهاتمحاسباتيصورتنپذيرفتهباشد
درقسمتتعديالتسنواتيتنهااعداديرادرجنماييدکهدرراستايبخشنامه. باشد1391/10/25مورخ23234
دررديفاضافهوکسرميگرددنيزسايرموارديکهدرجداولپيشبينينگرديدهوبراساسقوانيني. اميبايست3

انندم(اختالفاتمالياتيواستانداردهايحسابداري.)بهسودشرکتجهتمالياتاضافهگرددوياکمترگردد
استهالکداراييهايتجديارزيابيويانحوهمحاسباتاستهالکوسايرموارديکهدرهرصورتبادرجعدد

.مثبتبهدرآمدمشمولمالياتاضافهودرصورتدرجعددمنفيکسرميگردد
دررديفدهنيزدرخصوصخسارتهايواردهبهشرکتهاطبقماده. مانندحادثهپالسکوواحدهاييکه4165

.شرکتهادرآنجاداشتهاند
ميزانسهماتاقبازرگانينيزدرصورتتکميلاطالعاتمجوزهااعمالميشود. 5.
تخفيفدرنرخمالياتيرديف. النيزدرصفحهاطالعاتاختصاصيمتناسبباافزايشفروشمنابعغيرمعافس616

.جاريتانمحاسبهميگردد
ظرفمهلتدهروزنسبتبهپرداختمالياتابرازيخوداقدامنماييد. رتاززمانتسليموابرازمالياتدرصو.7

ليتعدمپرداختمشمولدونيمدرصدجريمهبهازايهرماهديرکردميگرديدوعملياتاجراييبرايشرکتقاب
.اجراييدارد
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مشخصاتتهيهکننده. عموماميباشداظهارنامهمديرعاملشرکت1

مواردالزاماتقانونيمسوليتاظهارنامهمالياتيراحتميمدنظرقراردهيد. 2.

مشخصاتاطالعاتموسسهحسابرسيرادرراستايماده. الزمبهذکرحسابداررسميشاغل.درجنماييد3272
.گزارشاتحسابرسيماليراتهيهنمايد272انفرادينميتوانددرراستايماده

طبقاصالحاتقانوندرسال. ديگرتهيهگزارشحسابرسيمالياتيبرايهيچموسسهحسابرسيوجاهت41394
.قانونيندارد
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درصورتارسالاظهارنامه،وضعيتارسالبهحالتارسالشدتبديلميشود. 1

کدرهگيرياظهارنامهارساليراحتميدرجاييامننگهداري. کنيد2

نسخهبرنامهاظهارنامهوچاپشدهآنوتاييدشدهآنرادرچندنسخهبعدارسالبررويسيديدرم. حل3
امننگهداريکنيد 65
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