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الزامات پرداخت مالیات -1  
 192 ماده

 به مکلف مالیات پرداخت بابت از قانون این مقررات  موجب به که او نماینده یا مؤدی که مواردی کلیه در (1394/04/31 اصالحیه)
  معادل بخشودگی قابل غیر جریمه مشمول ،نکند اقدام مقرر موعد در آن تسلیم به نسبت چنانچه است مالیاتی اظهارنامه تسلیم

 برای متعلق مالیات (10%) درصد ده و قانون این موضوع مشاغل صاحبان و حقوقی اشخاص برای متعلق مالیات (30%) درصد سی
 .می باشد مؤدیان سایر
 .است جاری نیز واقعی غیر هزینه های یا و تسلیمی های اظهارنامه در شده کتمان درآمدهای درمورد ماده این حکم
 201 ماده

  برای که مدارکی و اسناد و دفاتر به یا زیان و سود حساب و ترازنامه به عمد و علم روی از مالیات از فرار قصد به مودی گاه هر
 تسلیم از متوالی سال سه برای یا نماید استناد است شده تنظیم و تهیه حقیقت برخالف و می باشد عمل مالک مالیات تشخیص
 کلیه از قانون این در مقرر مجازات های و جریمه ها بر عالوه کند خودداری زیان و سود حساب و ترازنامه و مالیاتی اظهارنامه
 .شد خواهد محروم مذکور مدت در قانونی بخشودگی های و معافیت ها

 156 ماده
  است شده تسلیم موعدقانونی در که منبع هر درآمد مورد در را درآمد بر مالیات مودیان اظهارنامه است مکلف مالیاتی امور داره

 برگ مذکور مدت ظرف که صورتی در . نماید رسیدگی اظهارنامه تسلیم برای مقرر مهلت انقضای تاریخ از سال یک ظرف حداکثر
  نکند ابالغ مودی به را مذکور درآمد تشخیص برگ فوق الذکر سال یک انقضای از پس ماه سه تا یا و ننماید صادر درآمد تشخیص
 تشخیص برگ ابالغ صدور و رسیدگی از بعد یا مالیاتی اظهارنامه شدن قطعی از پس هرگاه . می شود تلقی قطعی مودی اظهارنامه

  مالیات و داشته شده ای کتمان انتفاعی فعالیت های یا درآمد مودی شود معلوم باشد نرسیده یا رسیده قطعیت به که این از اعم
 .. . بود خواهد مطالبه قابل قانون این (157) ماده بارعایت فعالیت ها آن بردرآمد مالیات فقط باشد نشده مطالبه نیز آن به متعلق

 157ماده 
 این مقررات طبق اصوال یا نموده اند خودداری درآمد منبع اظهارنامه تسلیم از مقرر موعد در که بردرآمد مالیات مودیان به نسبت
 پرداخت سررسید تاریخ از سال پنج مالیاتی زمان مرور نیستند مالیات پرداخت سررسید در اظهارنامه تسلیم به مکلف قانون

   ، بود نخواهد مطالبه قابل متعلق مالیات مذکور سال پنج گذشتن از پس و می باشد مالیات
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الزامات پرداخت مالیات -1  
 274 ماده

 درجه های مجازات به مورد، حسب مرتکبان یا مرتکب و می شود محسوب مالیاتی زیرجرم موارد (1394/04/31 الحاقی)
 :می گردند محکوم شش

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

 آن از حاصل درآمد کتمان و اقتصادی فعالیت اختفای -2

 این (181) ماده اجرای در ثالث اشخاص یا خود اقتصادی و مالیاتی اطالعات به مالیاتی مأموران دسترسی از ممانعت -3
 امور سازمان به (مکرر 169) و (169) مواد موضوع مالی اطالعات ارسال  بر مبنی قانونی تکالیف انجام از امتناع و قانون

 .اقدام این با دولت به زیان کردن وارد و کشور مالیاتی
  مالیات کسر یا وصول با رابطه در افزوده ارزش بر مالیات و مستقیم مالیات های به مربوط قانونی تکالیف انجام عدم -

 .شده تعیین قانونی مواعد در مالیاتی امور سازمان به آن ایصال و دیگر مؤدیان
 .واقع برخالف خود نام به دیگر مؤدیان قراردادهای و معامالت یا دیگران، نام به خود قراردادهای و معامالت تنظیم -5
 در هزینه ای و درآمدی اطالعات حاوی مالیاتی اظهارنامه تسلیم و تنظیم درخصوص قانونی تکالیف انجام از خودداری -6

 متوالی سال سه

 مالیاتی فرار منظور به دیگر اشخاص بازرگانی کارت از استفاده -7

 فساد با مقابله و اداری نظام سالمت ارتقای قانون در مندرج محرومیت های اعمال نافی مجازات این اعمال -1 تبصره
 .نیست نظام مصلحت تشخیص مجمع 1390/08/07 مصوب
 و مالیاتی انتظامی دادستانی طریق از قضائی مراجع نزد مزبور جرائم مرتکبان علیه دعوا اقامه و جرائم اعالم -2 تبصره

 .می پذیرد صورت قانونی مراجع سایر
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الزامات پرداخت مالیات -1  
 275 ماده

 به سال دو تا ماه شش  مدت برای باشد، حقوقی شخص مالیاتی جرائم از یک هر مرتکب چنانچه (1394/04/31 الحاقی)
 :می شود محکوم زیر مجازات های از یکی

 شغلی فعالیت چند یا یک از ممنوعیت -1

 تجاری اسناد از برخی اصدار از ممنوعیت -2

 .نمی باشد جرم مرتکب حقیقی شخص کیفری مسؤولیت از مانع حقوقی شخص کیفری مسؤولیت - تبصره
 277 ماده

  قانون، این (276) تا (274) مواد در مقرر مجازات های بر عالوه مالیاتی جرائم مرتکبان یا مرتکب (1394/04/31 الحاقی)
  و باشد نشده مطالبه قانون این (157) ماده در مقرر مهلت تا که قانونی متعلق های جریمه و مالیات اصل پرداخت مسؤول

 .باشند می قضائی صالح مراجع حکم با دولت به وارده زیان و ضرر همچنین

 

 

5 



 مالیات بر درآمد مشاغل -2

93ماده   
  غیر دیگر عناوین به یا  مشاغل به اشتغال طریق از حقیقی شخص که درآمدی

  کسر از پس کند تحصیل ایران در  قانون این فصل های سایر در مذکور موارد از
 .می باشد مشاغل درآمد بر مالیات  مشمول قانون این در مقرر های معافیت

 

  همچنین و ( قهری یا اختیاری از اعم) مدنی شرکت های درآمد ـ تبصره
 یا ( مضارب)  عامل که صورتی در مضاربه فعالیت های از ناشی درآمدهای

 .می باشد فصل این  مقررات تابع باشد حقیقی شخص سرمایه صاحب
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درآمد مشمول مالیات مشاغل-3  

 94ماده 
کل فروش کاال درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل  عبارت است از 

به اضافة سایر درآمدهای  آنان که مشمول مالیات فصول دیگر و خدمات 
شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهالکات مربوط طبق مقررات فصل 

 . هزینه های قابل  قبول و استهالکات
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آیین نامه اجرایی نگهداری و ارائه اسناد-4  

 95ماده 
 مدارک و اسناد یا و دفاتر موظفند فصل این موضوع مشاغل صاحبان (1394/04/31 اصالحیه)

 دفاتر تنظیم به مربوط ضوابط و اصول جمله از مربوط ضوابط و اصول رعایت با که را مورد حسب
 مشمول درآمد تشخیص برای گردد می تنظیم تجار خصوص در تجارت قانون موضوع تجاری

 .کنند تنظیم آنها اساس بر را خود مالیاتی اظهارنامه و نگهداری مالیات،
  ماشینی از اعم آنها نگهداری روشهای و مدارک و اسناد دفاتر، نوع به مربوط اجرایی آیین نامه

 برای مورد حسب فعالیت حجم و نوع به توجه با مالیاتی اظهارنامه نمونه و دستی و (مکانیزه)
 مراجع به مالیات مشمول درآمد تشخیص و رسیدگی برای آنها ارائه نحوه نیز و مذکور مؤدیان

 امور سازمان توسط قانون این شدن االجراء الزم تاریخ از ماه شش مدت ظرف حداکثر ذی ربط،
 .می رسد دارایی و اقتصادی امور وزیر به تصویب و می شود تهیه کشور مالیاتی
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آیین نامه اجرایی نگهداری و ارائه اسناد-4  
 

 مشاغل صاحبان مؤدیان بندی گروه - دوم فصل

 می بندی گروه ذیل شرح به فعالیت حجم یا و نوع قبیل از معیارهایی و ها شاخص براساس مشاغل صاحبان -2 ماده
   :شوند

  سوم گروه -3        دوم گروه -2              اول گروه -1    

 :فعالیت حجم -الف 
  (معافیت کسر از قبل) شده قطعی مالیات مشمول درآمد برابر ده یا قبل سال خدمات و کاال فروش مبلغ مجموع :اول گروه
  از قبل سال ماه دی پایان تاریخ تا که بعد به و 1391 سال عملکرد (متمم و اصلی مجموع) قطعی مالیات برگ آخرین طبق

   .باشد ریال میلیارد سی مبلغ از بیشتر کدام هر باشد، شده ابالغ مالیاتی سال شروع
  معافیت کسر از قبل) شده قطعی مالیات مشمول درآمد برابر ده یا قبل سال خدمات و کاال فروش مبلغ مجموع :دوم گروه

  قبل سال ماه دی پایان تاریخ تا که بعد به و 1391 سال عملکرد ( متمم و اصلی مجموع) قطعی مالیات برگ آخرین طبق (
 .باشد ریال میلیارد سی تا و میلیارد ده مبلغ از بیشتر کدام هر .باشد شده ابالغ مالیاتی سال شروع از

 .شوند می محسوب سوم گروه جز گیرند، نمی  قرار دوم و اول های درگروه که مؤدیانی :سوم گروه
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آیین نامه اجرایی نگهداری و ارائه اسناد-4  
 

 .باشد می عمل مالک شده تعیین مبالغ (50%) باشد، خدمات ارائه صرفاً که مواردی در -1 تبصره 

  مالک شرکاء کلیه شده قطعی مالیات مشمول درآمد یا و خدمات و کاال فروش مبلغ جمع مدنی مشارکت در -2 تبصره
 .باشد می عمل

   .باشد می قبل سال در مؤدی فعالیت اساس بر قبل سال خدمات و کاال فروش مبلغ مجموع -3 تبصره
   :فعالیت نوع -ب

  اول گروه مؤدیان جزء نامه آیین این موضوع تکالیف انجام لحاظ از فوق الف بند موضوع فعالیت حجم از فارغ ذیل اشخاص
   .شوند می محسوب

 ؛(صادرکنندگان و واردکنندگان) بازرگانی کارت دارندگان -1
 وزارتخانه از برداری بهره پروانه و تأسیس جواز دارای معادن برداران بهره و تولیدی واحدهای و ها کارخانه صاحبان -2

 ربط؛ ذی

 باالتر؛ و ستاره سه های هتل صاحبان -3

 تخصصی؛ های کلینیک ها، زایشگاه ها، بیمارستان صاحبان -4

 صرافی؛ مشاغل صاحبان -5

 ربط؛ ذی وزارتخانه از فعالیت مربوط دارای ای زنجیره های فروشگاه -6
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آیین نامه اجرایی نگهداری و ارائه اسناد-4  
 

 تر پایین طبقات در قانونی تکالیف انجام نظر از بعد، سال سه تا گیرند می قرار گروه هر در که مالیاتی مؤدیان -1 تبصره
   .گرفت نخواهند قرار

 می قرار اول گروه در فعالیت نوع براساس که مؤدیانی استثناء به مشاغل صاحبان فعالیت شروع اول سال دو در -2 تبصره
   .بود خواهد مؤدی انتخاب به مربوط قانونی تکالیف انجام و گروه انتخاب گیرند،
 انجام به نسبت مالیاتی سال هر در توانند می گیرند، می قرار سوم یا دوم های گروه در که مشاغلی صاحبان -3 تبصره

   .بود خواهند مربوط مقررات رعایت به مکلف صورت این در .نمایند اقدام باالتر گروه تکالیف

 مدارک و اسناد یا و دفاتر نگهداری درخصوص مؤدیان تکالیف -پنجم فصل

 6 ماده
 معامالت به مربوط مدارک و اسناد مالیاتی سال هر برای مکلفند گیرند می قرار دوم گروه در که مشاغلی صاحبان -ب

  اسناد سایر و دارایی و خدمات کاال، خرید اسناد و درآمدها سایر و خدمات ارائه یا کاال فروش درآمدی اسناد قبیل از خود
  هزینه و درآمد صورت و نگهداری مالی رویدادهای از یک هر وقوع تاریخ ترتیب به و تفکیک به را شده انجام های هزینه

   .نمایند تنظیم آن اساس بر (2) پیوست فرم شرح به ماهانه را خود
  معامالت به مربوط مدارک و اسناد مالیاتی سال هر برای مکلفند گیرند می قرار سوم گروه در که مشاغلی صاحبان -پ

 هزینه اسناد سایر و خدمات و کاال خرید اسناد و درآمدها سایر و خدمات ارائه یا کاال فروش درآمدی اسناد قبیل از خود
  .نمایند تنظیم آن براساس (2) پیوست فرم شرح به را خود سازنه هزینه و درآمد خالصه و نگهداری را شده انجام های

  به) نمایند می نگهداری و ثبت (الکترونیکی -مکانیزه) ماشینی صورت به را خود مالی رویدادهای که مؤدیانی - ت
  صورت به حساب مدارک و اسناد نگهداری .ندارند دستی صورت به دفاتر ارائه به نیازی ،(اول گروه مودیان استثنای
   .است الزامی دستی یا ماشینی
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آیین نامه اجرایی نگهداری و ارائه اسناد-4  
 

 مدارک و اسناد و دفاتر ارائه نحوه - نهم فصل

  درخواست با مورد حسب مدارک و اسناد و ساالنه هزینه و درآمد خالصه ماهانه، هزینه و درآمد صورت دفاتر، -15 ماده
  مدارک و اسناد یا و دفاتر ارائه درخواست برگ در شده تعیین محل و روز در رسیدگی گروه یا و مالیاتی امور اداره کتبی

  امور اداره محل یا و است شده اعالم مالیاتی امور اداره به مکتوب بصورت قبالً که محلی یا و مؤدی قانونی اقامتگاه محل)
  .گردد می مجلس صورت مالیاتی امور اداره توسط و تحویل (مالیاتی حسابرسی نوع به توجه با مورد حسب مالیاتی

 
1394-12-15: د     تاریخ /230-46753: شماره بخشنامه    

 مالیاتی شهر و استان تهران امور 
 ادارات کل امور مالیاتی 

 باسالم و احترام
قانون مالیاتهای  95موضوع ابالغ آیین نامه اجرایی ماده  1394-12-9مورخ  200-94-118پیرو بخشنامه شماره     

الزم االجراء   95 13، نظر به اینکه آیین نامه اجرایی یاد شده از ابتدای عملکرد سال 1394-4-31مستقیم اصالحی مصوب 
برای  ( دفتر مشاغل)دفتر درآمد و هزینه  95 13می باشد، بنابراین با توجه به مقررات آیین نامه مذکور برای عملکرد سال 

   .ضرورتی به ثبت دفتر مذکور در ادارات امور مالیاتی نمی باشدصاحبان مشاغل موضوعیت نداشته و 
 مالیاتهای مستقیممعاون                     
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آیین نامه اجرایی نگهداری و ارائه اسناد-4  
 

96/02/18مورخ  200/50/504بخشنامه )دستور العمل رسیدگی بیمارستانها و پزشکان   
 

 نحوه شناسایی و ثبت درآمدها و محاسبه درآمد مشمول مالیات: ب 

 تنظیم گردیده باشدقرار داد مشارکت درآمد حاصل از سرویسهای تشخیصی و درمانی در صورتی که بین بیمارستان و پزشک  -1

در موارد ارائه سرویسهای تشخیصی و درمانی که بین بیمارستان و پزشک قرارداد مشارکت منعقد و بیمارستان با توجه به قرارداد منعقده    
نسبت به شناسایی درآمد خود به نسبت تعیین شده در قرار داد اقدام و سهم پزشک را به حساب پزشک منظور یا پرداخت می کند، در این 

 .صورت به نسبت سهم درآمد خود بشرح قرارداد مشمول مالیات خواهد بود
 قالب قرار داد خدمات پزشکیدرآمد حاصل از سرویسهای تشخیصی و درمانی بیمارستان با کمک سایر پزشکان در  -2  

در مورد ارائه سرویسهای تشخیصی و درمانی توسط بیمارستان با استفاده از خدمات سایر پزشکان در قالب قرارداد حق الزحمه ای، کل   
در این صورت در موارد . درآمد ارائه خدمات تشخیصی و درمانی بعنوان درآمد بیمارستان با رعایت مقررات مشمول مالیات خواهد بود

رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ، هزینه خدمات ارائه شده توسط پزشکان مذکور با رعایت مقررات بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی می 
 .  باشد

 (حقوق بگیران)پزشکان مستخدم درآمد حاصل از سرویسهای تشخیصی و درمانی بیمارستانها با کمک  -3
، کل درآمد ارائه ( حقوق بگیر) در موارد ارائه سرویسهای تشخیصی و درمانی توسط بیمارستان با استفاده از خدمات پزشکان مستخدم    

خدمات تشخیصی و درمانی بعنوان درآمد بیمارستان با رعایت مقررات مشمول مالیات خواهد بود و هزینه حقوق نیز بعنوان هزینه قابل 
 .  قبول مالیاتی بیمارستان خواهد بود

 سایر درآمد های بیمارستانها و مراکز تشخیصی و درمانی -4

سایر درآمد های بیمارستانها شامل درآمد کترینگ ، هتلینگ ، آزمایشگاه و داروخانه  و سایر بخشهای خدماتی  و بازرگانی نیز با رعایت     
مقررات جزء درآمد های مشمول مالیات می باشند و چنانچه بخشی از خدمات  به صورت قرارداد اجاره صورت پذیرد ، درآمدهای  مذکور 

 .  طبق مفاد قرارداد محاسبه و با رعایت مقررات مشمول مالیات خواهد بود
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آیین نامه اجرایی نگهداری و ارائه اسناد-4  
 

96/02/18مورخ  200/50/504بخشنامه )دستور العمل رسیدگی بیمارستانها و پزشکان   
 

 :رسیدگی حقوق 
 .پرداختی می باشندتسلیم فهرست مالیات حقوق مکلف به ( حقیقی و حقوقی )از اشخاص بیمارستانی هر دو گروه  -1
 .می باشدمشمول مالیات حقوق بیمارستان پزشکان معالج مستخدم صورت گرفته به هر نحو به کلیه پرداختهای  -2
 

 

 رسیدگی به درآمد پزشکان معالج دارای مطب یا قرارداد با بیمارستانها و سایر مراکز درمانی: د

صاحبان مشاغل مکلف به  31/04/1394قانون مالیاتهای مستقیم اصالحی مصوب  169ماده  3آیین نامه موضوع تبصره  3در اجرای ماده    
   3نام نمایند و همچنین در اجرای  تبصره یک ماده ثبت نام، می بایست برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، جداگانه در نظام مالیاتی ثبت

برای صالح، بیش از یک محل فعالیت بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذینامه مذکور چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آیین
ها، بعنوان از این محلبنا بر اعالم مؤدی یکی ها فقط یک ثبت نام صورت خواهد گرفت و همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محل

در صورت عدم انتخاب مؤدی، تعیین محل اصلی فعالیت به . ها به عنوان شعبه منظور خواهد شدمحل اصلی فعالیت مشخص و سایر محل
از داخل و خارج پزشکان معالج ضمن رعایت آیین نامه مربوط می بایست درآمد مطب های خصوصی شان در  .تشخیص سازمان خواهد بود

ل بیمارستانها  وکلیه درآمد های حاصل از قراردادها را در اظهارنامه مالیاتی خود ابراز نموده و ماموران مالیاتی  می بایست درآمد مشمو
 .نمایندو مالیات مربوطه را مطالبه آدرس بیمارستان طرف قرار داد ابالغ معالج و یا آدرس قانونی پزشک مالیات آنها را محاسبه و به 
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 31/04/1394مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ( 169)ماده(  5) ابالغ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 
 

 د-230-41997:شماره
   5 139-11-02: تاریخ

 

ماده  (  5) نامه اجرایی موضوع تبصره بدینوسیله آیین 
مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  ( 169)

که  5 29/10/139مورخ  203829به شماره  31/04/1394
به تصویب وزیران محترم دادگستری و امور اقتصادی و  
دارایی رسیده است، به منظور اطالع و اقدام الزم ابالغ  

 میگردد
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 آیین نامه اجرایی نگهداری و ارائه اسناد-4
 24/02/1396: تاریخ 505/96/200:بخشنامه شماره 
 موضوع نحوه بررسی و   04/02/1395مورخ  505/95/200اصالح دستورالعمل شماره  

   بانکی مشکوکتراکنش های به رسیدگی 
  
می باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از  بیش از یک پرونده در نظام مالیاتی بوده که دارای شخص حقیقی چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به -2 

اصله و  ی ودریافت اطالعات تراکنش های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، ضمن اخذ توضیحات کتبی ایشان در ارتباط با تراکنش های بانک
رسیده باشد، حسب  ین ارتباط آنها با هر یک از پرونده های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات الزم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای طرف

چنانچه در اجرای این بند مؤدی از امضای فرم شماره یک استنکاف  . دستور مدیرکل امور مالیاتی می بایستی این اطالعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد
دی فراهم نشد، مراتب در  مؤ نمود، یا حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ دعوت نامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننمود و یا به هر دلیلی امکان دسترسی به

 . متن فرم شماره یک قید و به امضای مأمور یا مأموران مالیاتی ذیربط خواهد رسید

 .  سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطالعات تراکنش های بانکی واصله، حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد

کشور باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به -3
شماره دو  رم اطالعات تراکنش های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات الزم و با دعوت صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت ایشان و تکمیل ف

سپس اطالعات تراکنش های بانکی  . پیوست اقدام و مطابق دستورالعمل های مربوط نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکورحسب مورد اقدام شود
در صورتی که این اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده از طرف  . واصله، طبق دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد

آوری اطالعات   جمعادارات اطالعات و خدمات مالیاتی از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی ظرف مدت پنج روزکاری خودداری نمایند، ادارات مذکور مکلفند با 
اتی اطالعات  الیالزم و تنظیم فرم شماره دو پیوست، نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب دستور مدیرکل امور م

 . تراکنش های بانکی رادر اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند

شخص دیگری بوده، حداکثر ظرف مدت دو  خود عضو هیأت مدیره، مدیرعامل یا کارمند باشد که شخص حقیقی چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به -4
ه،  اصلهفته پس از دریافت اطالعات تراکنش های بانکی، ضمن دعوت کتبی از صاحب حساب و اخذ توضیحات کتبی وی در خصوص ماهیت تراکنش های بانکی و

  سمیچنانچه حسب اظهارات مکتوب صاحب حساب، تراکنش های بانکی واصله مرتبط با فعالیت های شخص دیگری باشد و این موضوع مورد تأیید کتبی و ر
ل امور  یرکشخص مذکور نیز قرار گیرد، با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای طرفین رسیده است، اطالعات تراکنش های بانکی واصله حسب دستور مد

در صورتی که شخص  . مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرارخواهدگرفت و یا به اداره کل امور مالیاتی ذیصالح حسب مورد جهت اقدام مقتضی، ارجاع شود
توجه به اظهارات  با ثالث مذکور ادعای صاحب حساب مبنی بر ارتباط تراکنش های بانکی با فعالیت خویش را تأیید ننماید و یا اساساً تراکنش های بانکی واصله،

 .  فوق الذکر حسب مورد اقدام مقتضی به عمل آید  3و  2،  1مکتوب صاحب حساب به خود شخص حقیقی تعلق داشته باشد، مطابق بندهای 
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رسیدگی مالیاتی و علی الراس-5  

 96ماده 
 مالیاتی اظهارنامه تسلیم به مکلف که قانون این موضوع حقیقی اشخاص مالیات مشمول درآمد (1394/04/31 اصالحیه)

  گرفته قرار پذیرش مورد و شده ارائه و تنظیم مربوط مقررات رعایت با که مؤدی مالیاتی اظهارنامه استناد به باشند می
 از تعدادی و قبول رسیدگی بدون را دریافتی مالیاتی های اظهارنامه تواند می کشور مالیاتی امور سازمان .بود خواهد باشد،

 .دهد قرار رسیدگی مورد مقررات برابر و انتخاب نمونه طور به یا و شده تعیین های شاخص و معیارها اساس بر را آنها
 مالیاتی امور سازمان کند، خـودداری مقررات با مطابق و قانونی مهلت در مالیاتی اظهارنامه ارائه از مؤدی درصورتیکه

 جامع طرح از مؤدیان شده کسب اقتصادی اطالعات و فعالیت براساس برآوردی مالیاتی اظهارنامه تهیه به نسبت کشور
  مدت ظرف چنانچه مؤدی اعتراض درصورت .کند می اقدام مالیات تشخیص برگ موجب به متعلق مالیات مطالبه و مالیاتی

  اعتراض کند، اقدام مربوط مقررات مطابق مالیاتی اظهارنامه ارائه به نسبت مالیات، تشخیص برگ ابالغ تاریخ از روز سی
 عدم مجازات های اعمال و ها جریمه تعلق از مانع حکم این گیرد، می قرار رسیدگی مورد قانون این مقررات طبق مؤدی

 .نیست قانونی مقرر موعد در مالیاتی اظهارنامه تسلیم
 .است جاری ماده این اجرای در قانون این (239) ماده تبصره موضوع حکم

  اطالعات بانک ،قانون این ابالغ تاریخ از سال سه مدت ظرف حداکثر است موظف کشور مالیاتی امور سازمان - تبصره
  نظام که مالیاتی امور ادارات در مدت، این طی در .نماید فعال و مستقر کشور سراسر در را مالیاتی جامع نظام به مربوط
  های مالیات قانون (271) و (154) ،(153) ،(152) ،(98) ،(97) مواد است، نیامده در اجراء به کامل صورت به مالیاتی جامع

 .بود خواهد مجری 1380 سال مصوب مستقیم
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رسیدگی مالیاتی و علی الراس-5  

 (شده حذف) 97 ماده
   :شد خواهد تشخیص الرأس علی طریق از مؤدی مالیات مشمول درآمد زیر موارد در (1380/11/27)
  حسب زیان، و سود حساب و هزینه و درآمد حساب یا و زیان و سود حساب و ترازنامه مقرر موعد تا که صورتی در -1

  .باشد نشده تسلیم مورد،
  خود کار محل در حساب مدارک یا و دفاتر ارایه از مربوط مالیاتی امور اداره کتبی درخواست به مؤدی که صورتی در -2

  مؤدی که این مگر باشد می ها آن قانونی اقامتگاه همان نیز حقوقی اشخاص کاردرمورد محل از منظور) .نماید خودداری
  اجرای در .(باشد نموده اعالم مربوط مالیاتی امور اداره به کتباً مدارک و اسناد و دفاتر ارایه برای را خود عملیات مرکز قبالً
  جزء آن احتساب از باشد هزینه به مربوط چنانچه نماید خودداری حساب مدارک از قسمتی ارایه از مؤدی هرگاه بند این

  طریق از قسمت این مالیات مشمول درآمد باشد درآمد به مربوط که صورتی در و شود می خودداری قبول قابل های هزینه
   .شد خواهد تعیین الرأس علی

 
 (حذف شده) 98ماده 

  اطالعات کسب و الزم های بررسی و تحقیقات از پس باید امورمالیاتی اداره ،الرأس علی تشخیص درموارد (1380/11/27)
  و وضعیت با متناسب که را قانون این در مذکور قرائن یا و قرینه ابتدا غیردولتی یا ازدولتی اعم مختلف مراجع از نیاز مورد

  رسیدگی گزارش در کافی توجیه با را ها آن رقم و قرائن یا قرینه نوع انتخاب دالیل و انتخاب باشد مؤدی فعالیت موضوع
 .نماید تعیین را مؤدی مالیات مشمول درآمد انتخابی قرائن یا قرینه در مقرر ضرایب یا ضریب اعمال با سپس و نماید قید
  مالیات مشمول درآمد آید می دست به ضریب اعمال نتایج از که معدلی شود ضریب اعمال قرینه چند به که صورتی در

 .دبو خواهد
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نرخ مالیات-6  

 131ماده 
  نرخ دارای قانون این مقررات طبق که مواردی استثنای به حقیقی اشخاص درآمد بر مالیات نرخ (1394/04/31 اصالحیه)

 :است زیر شرح به می باشد جداگانه ای
 (15%) درصد پانزده نرخ به ساالنه مالیات مشمول درآمد ریال (500.000.000) میلیون پانصد میزان تا -1
  مالیات مشمول درآمد ریال (1.000.000.000) میلیارد یک میزان تا ریال (500.000.000) میلیون پانصد مازاد به نسبت -2

 (%20) درصد بیست نرخ به ساالنه
 (25%) درصد پنج و بیست نرخ به ساالنه مالیات مشمول درآمد ریال (1.000.000.000) میلیارد یک مازاد به نسبت -3

  ابرازی درآمد به نسبت ماده این موضوع اشخاص مالیات مشمول ابرازی درآمد افزایش (10%) درصد ده هر ازای به -تبصره
  شرط .شود می کاسته مذکور های نرخ از درصد واحد پنج تا حداکثر و درصد واحد یک آنها، گذشته سال مالیات مشمول

  سوی از شده اعالم مهلت در مربوطه مالیاتی اظهارنامه تسلیم و قبل سال مالیاتی بدهی تسویه تخفیف این از برخورداری
 است مالیاتی امور سازمان
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اظهارنامه مالیاتی مشاغل-7  

 100ماده 
  خود شغلی فعالیت های به  مربوط مالیاتی اظهارنامة اند مکلف قانون این فصل این موضوع مؤدیان (1394/04/31 اصالحیه)

  کشور مالیاتی امور  سازمان وسیلة که نمونه ای طبق جداگانه محل هر برای یا شغلی واحد هر برای مالیاتی سال یک در را
  نرخ به را  متعلق مالیات و تسلیم خود شغل محل مالیاتی امور ادارة به بعد  سال ماه خرداد آخر تا و تنظیم شد خواهد تهیه

 .نمایند پرداخت قانون این (131) مادة در مذکور
 خدمات و کاال فروش میزان که را آنان از گروههایی یا مشاغل از برخی می تواند کشور مالیاتی امور سازمان - تبصره
  و اسناد نگهداری قبیل از تکالیف از بخشی انجام از باشد قانون این (84) ماده موضوع معافیت برابر ده حداکثر آنها ساالنه

  وصول و تعیین مقطوع به صورت را مذکور مؤدیان مالیات و کند معاف مالیاتی اظهارنامه ارائه و قانون این موضوع مدارک
  اشتغال مدت به نسبت متعلق مالیات باشد داشته اشتغال فعالیت به مالی سال یک از کمتر مؤدی که مواردی در .نماید

 .می شود وصول و محاسبه
 .بود نخواهد مقرر موعد در شده تسلیم مالیاتی های اظهارنامه به رسیدگی از مانع تبصره این حکم
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معافیت مالیاتی-8  

 101ماده 
 در فصل این مقررات طبق را خود مالیاتی اظهارنامة که  فصل این موضوع مؤدیان مالیات مشمول ساالنه درآمد  (1394/04/31 اصالحیه)

  مادة مذکوردر نرخ های به آن مازاد و معاف مالیات پرداخت از قانون این (84) مادة موضوع معافیت میزان تا کرده اند تسلیم مقرر موعد
 بعد به 1382 سال عملکرد به نسبت فوق معافیت از برای استفاده اظهارنامه تسلیم شرط .بود خواهد مالیات مشمول قانون این (131)

 . جاری است
  مساوی طور به معافیت مبلغ و کرد خواهند استفاده معافیت دو از حداکثر شرکا قهری و اختیاری از اعم مدنی مشارکت های در -1 تبصره

 از  استفاده لحاظ از دارند زوجیت رابطة هم با که شرکایی .بود خواهد  مالیات مشمول جداگانه شریک هر سهم ماندة باقی و تقسیم آنان بین
  از قانونی مقام  قائم عنوان به وی وراث شرکا از احد فوت صورت در .می گردد  اعطا زوج به مقرر معافیت و تلقی شریک یک حکم در معافیت
 سهم درآمد از و تقسیم آنان بین مساوی  طور به معافیت این و نموده استفاده  فوق شرح به مشارکت در متوفی سهم مالیاتی معافیت
 .شد خواهد کسر هرکدام
 یک فقط کسر با وی شغلی واحدهای درآمد مجموع باشد، شغلی واحد یک از بیش دارای حقیقی شخص هر که صورتی در -2 تبصرة

 .شود می قانون این (131) ماده در مذکور های نرخ به مالیات مشمول ماده این موضوع معافیت
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مالیاتیمعافیتها و بخشودگی های -8  

 تبصره افزایش درآمد ابرازی -  131ماده 

 هزینه درمانی و بیمه های عمر و زندگی – 137ماده 
 صندوق مکانیزه 2تبصره  – 169ماده 
 توافق نامه-168ماده 
 تامین مالی عقود مشارکتی -138ماده 
 حق اختراع و اکتشاف -144ماده 
 خسارت وارده -165ماده 
 سود و جوایز -145ماده 
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زمان ارسال مجدد اظهارنامه و پرداخت مالیات-9  
 

 226ماده 
 عدم موجب هستند زیان و سود حساب و ترازنامه و اظهارنامه تسلیم به مکلف که  مؤدیانی طرف از مقرر موعد در اظهارنامه تسلیم عدم

 نخواهد قانون این (156) مادة در مذکور مهلت در است شده تسلیم قانونی مقرر موعد در که  آنها زیان و سود حساب و ترازنامه به رسیدگی
 .بود خواهد قطعی تسلیمی زیان و سود حساب یا درترازنامه مذکور درآمد صورت، این غیر در .بود

 نظر از زیان تسلیمی و سود حساب یا ترازنامه یا اظهارنامه در انحاء از  نحوی به که صورتی در می شود داده اجازه مالیاتی مؤدیان به ـ تبصره
  و اقدام  اشتباه رفع به نسبت اظهارنامه تسلیم مهلت انقضای تاریخ از ماه یک ظرف الزم  مدارک ارائة با باشد، شده اشتباهی محاسبه

 تسلیم تاریخ  مؤدی اظهارنامة تسلیم تاریخ حال هر در و نماید تسلیم مورد حسب را اصالحی  زیان و سود حساب یا ترازنامه یا اظهارنامه
 .می باشد اول اظهارنامة

 
 210 ماده

 به اجرایی برگ موجب به مالیاتی امور ادارة ننماید پرداخت قطعی برگ ابالغ تاریخ از روز ده  ظرف را خود شدة قطعی  مالیات مؤدی هرگاه
 .بدهد مالیاتی  امور ادارة به را آن پرداخت ترتیب یا بپردازد را خود بدهی کلیه ابالغ تاریخ از ماه یک ظرف می کند ابالغ او

 متعلق جریمة و قبلی شدة پرداخت مبلغ ، مالیاتی سال ، بدهی قطعی  تشخیص مدارک ، مالیات مبلغ و نوع باید اجرایی برگ در ـ1 تبصرة
 .گردد درج

 طریق از و می شود تلقی قطعی مالیات عنوان به تسلیمی ترازنامة یا اظهارنامه در مذکور مؤدی قبول مورد مالیات از قسمت آن ـ2 تبصرة
 . است وصول قابل اجرایی عملیات
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169-فصلیارسال معامالت -10  

 تکالیف مؤدیان در خصوص ارسال فهرست معامالت: فصل چهارم
 :اشخاص زیر مشمول ارسال فهرست معامالت می باشند( 9ماده 

 کلیه اشخاص حقوقی؛ ( الف
آیین نامه  2صاحبان مشاغلی که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول موضوع ماده ( ب

 قانون محسوب می شوند؛ 95اجرایی ماده 
 صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده؛ ( ج

کاال، خدمت و یا دارایی از اشخاص حقیقی موضوع موارد خرید مشمولین ارسال فهرست معامالت در ( 11ماده
، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور،   ، دامداری ، دامپروری فعالیت های کشاورزی)قانون  81ماده 

و یا از  ( ، احیای مراتع و جنگلها، باغات  اشجار از هر قبیل و نخیالت ، نوغان داری صیادی و ماهیگیری
اشخاصی که مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی نیستند، الزامی به درج شماره اقتصادی فروشنده در فهرست 

 . معامالت ارسالی نخواهند داشت و می توانند این گونه خریدها را به صورت مجموع اعالم نمایند
مبلغ حد نصاب معامالت کوچک موضوع  % 5تا میزان اشخاص حقیقی از صورتحساب خرید در هر  -14ماده 

قانون برگزاری مناقصات، الزامی به درج شماره اقتصادی فروشنده در فهرست خرید ( 3)تبصره یک ماده 
%  5معامالت کمتر از » خریداران، اطالعات خریدهای مذکور را در فهرست معامالت خرید با عنوان. باشدنمی

 .نماینددرج و ارسال « حد نصاب
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ارزش افزوده-11  
   12ماده

عرضه کاالها و ارائه خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت  
 :  مالیات معاف می باشد

(  انسانی ، حیوانی و گیاهی)انواع دارو ، لوازم مصرفی درمانی ، خدمات درمانی ـ 9
 و خدمات توانبخشی و حمایتی؛ 

1392/8/6:د تاریخ/260/ 3376: شماره   
مورخ 79337/14284،در راستای اجرای نظریه شماره  6/7/92مورخ 2685بخشنامه شماره پیرو 

»:معاونت حقوقی رئیس جمهور،که مقرر می دارد16/6/1390 ویتامین ها و مکمل های غذایی بنا به  
فهرستی که وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تایید واعالم می نماید 

، به پیـوست فهرست تکمیلی «.قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد 12ماده ( 9)مـشمول بند 
وزارت 23/7/1392مورخ  665/ 260349منضم به نامه شماره ویتامین ها و مکمل های غذایی 

جهت اطالع واقدام الزم (درقـالب یـک عـدد لوح فشرده)بهداشت،درمان وآموزش پـزشکی
.ارسال می گردد  
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