صورت حسابهای صادره میبایست منطبق با انواع صورتحساب مندرج در مشاده ( )4اصشالحی

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

آئین نامه اجرایی موضوع ماده ( )31قانون مالیاتهای مستقیم اصالحی مصوب  13/89/8931باشد.

براساس ماده  551قانون مالیات های مستقیم (ق.م.م) جمع درآمد ششرکت هشا ن درآمشد
ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خشارج از
ایران تحصیل میشود ،پس از نضع زیانهای حاصل از منابع غیر معاف نکسر معافیت های
مقرر در قانون ،به استثنای مواردی که طبق مقررات دارای نشر

جداگانشه ای مشی باششد،

مکمول مالیات به نر بیست ن پنج درصد ( )%51خواهند بود.

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

اصل( :)4پادنبیی ما هب اصل رازداری و حفظ حریم خصوصی ،حق مودی است.
اصل ( :)5مؤدی محترم حق اعتراض ،ش کایت و تجدید نظر خواهی دارد.
اصل (:)6مؤدی حق اظهار نظر آزاد و اراهئ پیشنهاد رد مورد تصمیمات و فرآینداهی مالیاتی و
اداری را دارد.

می بایست مالیشات مربوط را در هر پرداخت ،کسر ن تا پایشان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل


 چنانچه دفاتر ن اسناد ن مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مکمول مالیات ،به
نظر اداره امور مالیاتی ،غیرقابل رسیدگی تکخیص داده شود یا به علت عدم

نقوع ملک ،بپردازد ن رسید آن را به موجر تسلیم نمایند (اگر ملک بصورت رهن تصرف (بشدنن

اشخاص حقوقی پس از تأسیس ،مکلفند اقداماتی به شرح ذیل انجام دهند:
(دریافت شماره ناحد مالیاتی ن شماره کالسه پرننده) ن پرداخت حق تمبر .از ابتدای سال 5931

 )9حداکثر ظرف مدت چهار ماه شمسی پس از پایان سال مالی ،اظهارنامه ن ترازنامشه ن حشساب

سهام ن سهم الکرکه کلیه شرکت های ایرانی موضوع قانون تجارت به استثششنای ششرکت هشای

رسیدگی ن اظهارنظر در مورد امکان رسیدگی به دفاتر ،به هیأتی متککل از سه

سود ن زیان متکی به دفاتر ن اسناد ن مشدارک خشود را بشه همشراه فهرسشت هویشت ششرکاء ن

تعاننی ،بر اسشاس ارزش اسمی سهام یا سهمالکرکه به قرار نیم در هزار ،مکمول حق تمبر (پیش

سهامداران ن حسب مورد میزان سهمالکرکه یا تعداد سهام ن نکانی هر یک از آن ها را از طریشق

نفر حسابرس منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی ککور محول گردد.

از سال  5931به قرار دن در هزار) میباشد.
نکته  :1حق تمبر سهام ن سهم الکرکه شرکت ها باید ظرف مدت دن ماه از تشاری
سرمایه ن سهام اضافی از تاری ثبت افشزای

ثبشت قانونشی

سشرمایه در اداره ثبشت

تمبر ،معادل دن برابر آن جریمه خواهد شد.
نکته  :2شرکتهای پذیرفته شده در بورس انراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار
انراق بهادار که از محل آنرده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران افزای

سرمایه میدهند،

از پرداخت حق تمبر موضوع ماده ( )84قانون مالیاتهای مستقیم معاف میباشند.
 )2با مراجعه به سامانه عملیات الکترننیکی مؤدیان مالیاتی ( بشه نشکانی  ) tax.gov.irنشسبت بشه
ثبت نام الکترننیکی ن دریافت شماره اقتصادی اقدام نمایند .مؤدیان محترم مشی تواننشد پشس از
انجام ثبت نام مرحله انل ،نام کاربری ( )user nameن رمز عبور (  )passwordدریافت ن در

الکترننیکی به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی درآن ناقع است تسلیم ن

* پس از اجرای طرح جامع مالیاتی در ادارات امور مالیاتی (ظرف مدت سه
سال از تاری

مالیات متعلق را پرداخت نمایند.
 )4درصورت انحالل شخص حقوقی ،مدیران تصفیه مکلفند ،ظرف مدت  1ماه از تشاری

انحشالل

(ثبت انحالل در اداره ثبت شرکتها) اظهارنامه مالیاتی آخرین دنره عملیات شخص حقوقشی را

ابالغ اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم) درآمد مکمول مالیشات

بر اساس میزان سود دهی فعالیت ن مقررات مربوط تعیین خواهد شد.
بر اساس ماده  292اصالحی ق.م.م ن سایر مقررات مربوط ،برای عملکرد سشال 5931ن پشس از

تسلیم ن مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

آن ”شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس انراق بهادار“ ن” ششرکتها ن مؤسشسات
اظهارنامه مالیاتی میبایست به صورت الکترننیکی از طریق سامانه عملیات الکترننیکی مؤدیان مالیاتشی

موضوع بندهای (الف) ن (ب) ماده  9اساسنامه قانون سازمان حسابرسی مصوب  “ 1311ملزم بشه

اظهارنامشه

ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعشه

به نکانی tax.gov.ir

تسلیم گردد .مؤدیان محترم مالیاتی می توانند با مراجعه بشه بخش

الکترننیکی این سشامانه  ،نسبت به دریافت نرم افزار الکترننیکی ن راهنمای آن ،اقدام ن با استفاده از نام

حسابداران رسمی ایران می باشند.

کاربری ن رمز عبور که در مرحله ثبت نام دریافت کرده اند ،اظهارنامه مالیاتی خشود را تشسلیم نماینشد.

عالنه بر موارد فوق ،اشخاص زیر که شرنع سال مالی آنها از تاری  13/19191ن به بعشد باششد

نهایت مراحل ثبت نام خود را کامل نمایند .پس از تکمیل مراحل ثبت نام ،مؤدیان از تشسهیالت
خدمات الکترننیکی نظیر تسلیم الکترننیکی اظهارنامه های مالیاتی ،پرداخت الکترننیکی مالیات،

مالیاتی از طریق شماره تلفن (5156بدونپیششماره) پاسخگوی سؤاالت مؤدیان درخشصوص مراحشل



تسلیم الکترننیکی فهرست حقوق ن فهرست معامالت ن دریافت گواهیهای الکترننیکی برخوردار

تسلیم اظهارنامه های الکترننیکی میباشد.

 .1شعب ن دفاتر نمایندگی شرکت های خارجی که در اجرای قشانون اجشازه ثبشت ششعبه یشا

خواهند گردید.
در حال حاضر؛ با ارتباط سامانههای الکترننیکی سازمان امور مالیاتی ککور ن سازمان ثبت اسناد
ن امالک ککور ،پس از تأسیس اشخاص حقوقی ،اطالعات هویتی مربوط ،به سازمان امور مالیاتی
ککور ارسال شده ن در نظام مالیاتی به صورت خودکار پی

ثبت نام انجام میشود .پس از این

مرحله ،پیامک فعالسازی برای مؤدیان ارسال شده ن ادامه فرآیند ثبت نام در سامانه های مالیاتی

دریافت دفاتر را ثبت ن مراحل الزم برای دریافت دفاتر پلمپ ششده را براسشاس دسشتورالعمل
موجود در سامانه مذکور طی نموده ن کد رهگیری دریافت کنند.

نیشاز ارائه اظهارنامه الکترننیکی ،تکمیل مراحل ثبت نام توسط مؤدیان مشی باششد .سشازمان امشور

نیز ملزم به ارائه گزارش حسابرسی موضوع ماده  292ق.م.م میباشند:

پی

تکخیص درآمد مکمول مالیات اشخاص حقوقی

اشخاص حقیقی ن حقوقی بر اساس نوع فعالیت
نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب  ،1391در ایران ثبت شدهاند.

 .2شرکتهای سهامی عام ن شرکتهای تابعه ن نابسته به آنها
 .3موسسات ن نهادهای عمومی غیر دنلتی ن شرکتها ،سازمان ها ن موسشسات تابعشه ن نابشسته بشه

بر اساس مهلت مقرر درتبصره ماده  /9ق.م .م ،برای عملکرد سالهای  5936،5931و
 ،5931درآمد مکمول مالیات در مورد اشخاصحقوقی ( به استثشناء درآمدهاییکشه
طبشق مقررات ق.م .م نحوة دیگری برای تکخیصآن مقرر شده است) از رنشهای

آنها



اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس حجم فعالیت

سایر اشخاص حقیقی ن حقوقی ( شامل شرکتهای سشهامی خشاص ن سشایر ششرکتها ن همچنیشن
موسسات انتفاعی غیرتجاری ،شرکتها ن موسسات تعاننی ن اتحادیه های آنها ن اششخاص حقیقشی

ذیل تکخیص میگردد:

که طبق مقررات قانونی مربوط ،مکلف به نگهداری دفاتر قانونی میباشند) که بر اساس آخرین

 -1تکخیص درآمد مکمول مالیات بر مبنای رسیدگی به دفاتر قانونی

اظهارنامه تسلیمی خود ،جمع کل ناخالص درآمد ( فرنش ن یا خدمات اعم از عملیشاتی ن غیشر
عملیاتی) آنها بی

از  15میلیارد ریال ( در مورد شر کتهای پیمانکاری ،دریافتی بابت پیمانهشای

همچنین در خصوص سایر دفاتر موضوع ماده ( )1آئین نامه اجرایی موضوع مشاده ( )31قشانون

اشخاص حقوقی ،مکلف به ثبت کلیه معامالت ن رنیدادهای مالی ن محاسباتی خشود

مالیاتهای مستقیم اصالحی مصوب  13/89/8931که به ناسطه مقررات قانونی مربوط ،اسشتفاده از

در دفاتر رنزنامه ن کل موضوع قانون تجارت هستند ن باید دفاتر ن اسناد مربشوط را

بی

مطابق استانداردهای پذیرفته شده حسابداری ،تحریر ن نگهداری نماینشد .چنانچشه

صورتهای مالی حسابرسی شده مذکور باید به همراه اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر سه ماه پس از

دفاتر ن اسناد ن مدارک این مؤدیان مورد قبول قرار گیرد درآمد مشکمول مالیشات

انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه ارائه گردد .صورتهای مالی حسابرسی شده ن مطالب مشذکور در

آنان مطابق ماده ( )/8ق.م.م به شرح زیر محاسبه میگردد:

گزارشهای حسابرسی ن بازرسی قانونی که در چارچوب مقررات ق.م.م تنظیشم ششده باششد،

آنها در راستای انجام امور شرکت الزامی شده است ،مقررات مذکور جاری میباشد.
 )8در اجرای ماده  563قانون مالیاتهای مستقیم ،ضمن صدنر صورتحساب برای معشامالت خشود،
شماره اقتصادی خود ن طرف معامله را در صورتحساب ها ،قراردادها نسایر اسناد مکابه درج ن
فهرست معامالت خود را به صورت فصلی تا یک ماه ن نیم پس از پایان هر فصل (قبشل از سشال
 13/1تا یک ماه پس از پایان هر فصل) طبق ترتیبات مورد نظر سازمان امور مالیاتشی کشکور از
طریق سامانه الکترننیکی مؤدیان مالیاتی ارسال نمایند.

1

میشود.

مدارک حساب در محل کار خود ،خودداری نماید.

 )1دریافت دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی از اداره کل امور مالیاتی مربوطه ،تشککیل پرننشده

میتوانند با مراجعه به سامانه جامع ثبت شرکت ها ن موسسات غیرتجاری ،درخواست خود جهت

اردتشهبی ماه 8931

 چنانچه مؤدی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط ،از ارائه دفاتر ن یا

االجاره منتفی است).

امکانپذیر خواهد بود.

معاونت مالیاتهای مستقیم
دفتر خدمات مؤدیان

 چنانچه تا موعد مقرر ،ترازنامه ن حساب سود ن زیان تسلیم نکده باشد.

پرداخت مال االجاره) ناگذار شده باشد ،کسر ن پرداخت مالیات به تبشع عشدم پرداخشت مشال

 )3ثبت ن پلمپ دفاتر رنزنامه ن کل باید قبل از شرنع سال مالی انجام شود .مؤدیشان محشترم

سازمان امور مالیاتی کشور

شد.

رعایت موازین قانونی ن آئین نامه مربوط ،مورد قبول ناقع نکود که در این

شرکت ن در مورد افزای

اصل( :)8مؤدی محترم حق ربخورداری از رفتار عادالهن  ،منصفاهن و اقنونمند را دارد.
اصل ( :)2مؤدی محترم حق کسب اطالع و راهنمایی را دارد.
اصل ( :)9مؤدی محترم حق ربخورداری از خدمات مطلوب مالیاتی را دارد.

را صورت دهند .تسلیم فهرست حقوق ن پرداخت مالیات از طریشق سشامانه الکترننیکشی انجشام

در موارد زیر ،درآمد مکمول مالیات به صورت علی الرأس تشکخیص داده خواهشد

صورت مراتب باید با ذکر دالیل کافی کتشب ًا به مؤدی ابالغ ن پرننده برای

شرکت ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود .در غیر این صورت ،متخلف عالنه بر اصشل حشق

منشور حقوق مؤدیان مالیاتی

کنندگان حقوق ن میزان آن به اداره امور مالیاتی محل ،پرداخت ن در ماههای بعد فقط تغییرات

 )1اشخاص موضوع تبصره  /ماده (19اشخاصحقوقیو ،)...در صورت پرداخت مال االجشاره،

تکالیف اشخاص حقوقی در قانون مالیات های مستقیم

آشنایی با قانون و مقررات

 )1پرداخت کنندگان حقوق ،هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبشق
مقررات محاسبه،کسر ن » تا پایان ماه بعد« ضمن تسلیم فهرستی متضمن نشام ن نشکانی دریافشت

 -2تکخیص درآمد مکمول مالیات از طریق علی الرأس*

2

منعقد شده بی

از  15میلیارد ریال) یا جمع داراییهای آنها (جمع سشتون بشدهکار ترازنامشه)

از  4/میلیارد ریال باشد.

می تواند برای تکخیص درآمد مکمول مالیات اشخاص یاد شده توسط ادارات مالیشاتی مشورد
(استهالکات  +هزینههای قابل قبول) ( -سایر درآمدها  +فرنش کاال ن خدمات)= درآمد مکمول مالیات

3

استفاده ن استناد قرار گیرد.

4

هزینه های قابل قبول (در صورت قبولی دفاتر)
هزینههایی برای تکخیص درآمد مکمول مالیات ،قابل قبول خواهند بود که:
 -1در حدند متعارف ،متکی به مدارک باشند.



هاازابتدایماهبعدازبهرهبرداریمیباشد.


مبدأمحاسبهاستهالکدارایی



هزینهتأسیسدرسالتأسیسبهمیزانصددرصدقابلاستهالکاست.



هزینههایقبلازبهرهبرداری(بهاستثناءهزینههاییکهطبقاستانداردهایحسااباداری

 -2منحصراً مربوط به تحصیل درآمد در دنره مالی مربوط ،با رعایت حد نصابهای مقرر قانونی باشند.

شدهداراییهایاستهالکپذیرباشد)درسالانجامهزیناه

قاابلاحتساابدربهایتمام

نکته :1هزینه های مربوط به درآمدهایی که از پرداخت مالیات معاف یا مکمول مالیات بشا نشر

بهحسابهزینهدورهمنظورمیگردد.


صفر بوده یا با نر مقطوع محاسبه می شود ،به عنوان هزینه های قابل قبشول مالیشاتی ششناخته



نکته :2از تاری 59313535به بعد پذیرش هزینههای پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع ق.م.م



نمیشوند.
که به شیوه تهاتری انجام نکود ،از مبلغ 15میلیون ریال به باال منوط به پرداخت یا تسویه نجه آن
از طریق سامانه بانکی می باشد .لذا در صورتی که هزینه های پرداختی نقدی بیش

از پنجشاه

میلیون ریال که از طریق سیستم بانکی انجام نکده باشد ،از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بشود.
این حکم به سایر هزینه های انجام شده که از سایر طرق تسویه ن یا تهاتر میگردد ،قابل تشسری



برخی از هزینههای قابل قبول ،بر اساس ماده ( )184ق.م.م عبارتند از:









قیمت خرید کاالی فرنخته شده ن یا قیمت خرید مواد مصرفی در کاال ن خدمات فرنخته شده.
هزینه های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی ن به شرح بند ()2
ماده ( )184ق.م.م.
کرایه محل مؤسسه ،اجاره بهای ماشین آالت ن ادنات مرتبط در صورتی که اجاری باشد.



روشهایخطمستقیم،ماندهنزولیوتعدادتولیدیاکارکرد،برایمحاسبهاستهالکقابل
چنانچهقیمتتمامشدهیکداراییتحصیلیاایجادشده،کمترازدهدرصدحد نصااب

اسناد ن مدارک موضوع ماده ( )31ق.م.م در موعد مقرر قانونی ،شرط برخشورداری از

معامالتکوچکموضوعقانونبرگزاریمناقصاتدرآنسالباشد،درسالتحصیال یاا

نر صفر ن هرگونه معافیت ن مکوق مالیاتی بشرای اششخاص حقوقشی (اعشم از فعشاالن

ایجاد،قابلاستهالکخواهدبود.

اقتصادی مناطق آزاد ن یا سایر مناطق ککور ) میباشد.

داراییهاییکهقیمتتمامشدهآنهابطورکاملمستهلکشده،تازمانیکهدرمالاکایات

دارایینامشهود(یکداراییقابلتشخیصغیرپولیوفاقدماهیتعینی)باعمرمفایاد
بهلحاظمالیاتیقابلاستهالکنمیباشد.

نامحدود،

یک از معافیتهای زیر حسب مورد منوط به اخذ مجوز از مراجع ذیربط ن رعایت سایر

نماید .در صورتی که مسئول مربوط ،دالیل ن اسشناد ن مشدارک ابشرازی را در تعدیشل

قابل قبول مالیاتی تلقی میشود .برخی از نکات قابل توجه در محاسبه استهالک داراییها
به شرح ذیل میباشد:

درآمد مکمول مالیات مختومه تلقی میگردد.



درصورتیکهبراثرفروشمالقابلاستهالکیامسلوبالمنفعهشدنماشینآالت،زیانی

 هرگاه دالیل ن اسناد ن مدارک ابرازی در رد یا تعدیل درآمد مندرج در برگ تکخیص

متوجهموسسهگردد،زیانحاصلمعادلارزشمستهلکنشدهداراییمنهاای حااصال

مؤثر ناقع نگردد ،پرننده به هیأت حل اختالف مالیاتی ارجاع خواهشد گردیشد ن رأی

فروش(درصورتفروش)یکجاقابلاحتسابدرحسابسودوزیانهمانسالاست.

هیأت با اکثریت آراء قطعی ن الزم االجرا است .مگر اینکه ظرف مدت  2/رنز از تاریش

اساسیداراییهایثابتکهپسازپایانعمرمفیدداراییانجاممیشود،درسالاناجاام
مخارج،قابلاستهالکاست.

5

5

599

0

591

0

591مکرر

2

6

7

این صورت پرننده جهت رسیدگی به هیأت حل اختالف مالیاتی تجدیشد نظشر محشول
مهلت مقرر ،پرداخت ن نسبت به مازاد بر آن ،اعتراض خود را تسلیم نماید.

6

صد درصد (  )%133درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشقاورزی و هقمقنقنقیق
شرکت های تعاونی روستایی عشایری کشاورزی صیادان کقارگقری کقارمقنقدی
دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیههای آنها
درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی آموزشگاههای فنی و حقرفقه ای
آزاد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی و مهد کودک در منقاققق کقمقتقر
توسعه یافته و روستاها و درآمد موسسات نگهداری معلولی ذهنی و حرکتی و همننی
درآمد باشگاهها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی
معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد معادل حداقل سود مورد انتظار عققود مشقارکقتقی
مصوب شورای پول و اعتبار برای تأمی کنندگان آورده نقدی جهت تامی مالی پروژه-
قرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی در قالب عقود مشارکتی

515

 % 133درآمد حاصل از صادرات خدمات و کاالهای غیر نفقتی و محصقوالت بقخقش
کشاورزی و  % 53صادرات مواد خام ( مشروط بر بازگرداندن ارز حاصلقه بقه خقرخقه
اقتصادی کشور)

4

معافیت از %8/جرایم متعلقه مقرر
در ق.م.م

پرداخت علی الحساب بابت مالیات بر عملکرد در هر سال مالی قبشل از
سررسید مقرر در ق.م.م

جایزه ای معادل  %1مبلغ پرداختی
به ازای هر ماه تا سررسید مقرر

درآمد ابرازی مکمول مالیات نسبت به درامد ابرازی مکشمشول

به ازاء هر ده درصد ( )%1/افزای

،

مالیات سال گذشته مکرنط بر تسویه بدهی مالیاتی سال قبشل ن ارائشه

یک ناحد درصد ن حداکثر تا پنج

اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت مقرر قانونی

ناحد درصد از نر مالیاتی مربوط

موضوع

1

پرداخت مالیات پس از سر رسید مقرر

5

عدم تسلیم اظهارنامه

0

0
2
6
7

جریمه متعلقه
تا پایان سال 5931

اظهارنامه تسلیمی

 %03مالیات متعلق

 %03مالیات متعلق
) غیر قابل بخشودگی(

 %03مالیات متعلق به درآمد
کتمان شده یا هزینه غیر واقعی
) غیر قابل بخشودگی(

عدم تسلیم ترازنامه ن حساب سود ن زیشان یشا

رد دفاتر قانونی
عدم تسلیم فهرست دریافت کنندگان حقشوق
ظرف مهلت مقرر
عدم ارسال صورت یا فهرست یا قراردادهشای
پیمانکاری ( ماده  1/8ق.م.م)

8

( موضوع تبصره  /ماده  ،19تبصره  2ماده1/3

 %03مالیات متعلق به درآمد کتمان
شده یا هزینه غیر واقعی
) غیر قابل بخشودگی(

 %53مالیات برای هریک از

 %53مالیات برای هریک از موارد
مذکور

 %13مالیات متعلق

—

موارد مذکور

عدم ارائه دفاتر

از تاری

59313535به بعد

به ازاء هر ماه  %5/2مالیات
) غیر قابل بخشودگی(

کتمان درآمد یا ابراز هزینههای غیر ناقعی در

جریمه متعلقه

به ازاء هر ماه  %5/2مالیات

 %5حقوق پرداختی

 %5حقوق پرداختی

 %1مبلغ کل قرارداد

—

عدم پرداخت مالیات حقوق ن مالیات تکلیفشی

 %53مالیات پرداخت نشده

ن ماده  ) 1/9ظرف مهلت مقرر

 %13مالیات پرداخت نشده در
موعد مقرر و  %5/2مالیات به ازای
هرماه تاخیر از سررسید پرداخت

عدم پرداخت مالیات تکلیفی موضشوع مشاده

9

 1/8ق .م .م ( پشیش

از اصشالحشیشه مشور

 %53مالیات پرداخت نشده

—

 ) 13/89/8931ظرف مهلت مقرر
عدم صدنر صورتحساب یا عدم درج ششمشاره

519

 % 13مالیات بر درآمد حاصل از فروش کاالها در بورس کاال و  % 13مالیات بر درآمقد
شرکتهایی که سهام آنها در بورسهای داخلی یا خارجی پذیرفته شدهاند و همننی % 2
مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها در بازار خارج از بورس داخلی یقا خقارجقی
پذیرفته شدهاند

11

511

سود دریافتی از سپردهها اوراق مشارکت اوراق قرضه دولتی و خزانه

7

مقرر در ق.م.م

ظرف مدت یک ماه از تاری ابالغ برگ قطعی مالیات

ردیف

13

515

معافیت از  %4/جرایم متعلقه

اهم جرایم مالیاتی

درآمد کارگاههای فرش دستباف و صنایع دستی و شرکتهای تعاونی و اتقحقادیقه هقای
تولیدی مربوط

خواهد شد .در این مرحله مؤدی مکلف است مقدار مالیات مشورد قبشول را در همشان
9

درآمد ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقققوققی غقیقر دولقتقی
درآمدهای خدماتی بیمارستانها هتلها و مراکز اقامتی گردشگری

593

ابالغ رأی ،از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدی ،مورد اعتراض کتبی قرار گیرد .در
8

برخی از درآمدهای معاف از مالیات (ن یا مالیات با نر صفر)

موقوفات نذورات پذیره کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی اماک متبرکه
به تشخیص سازمان اوقاف و امور خیریه کمکها و هققدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی
جمعیت هالل احمر صندوق های پس انداز بازنشستگی و سازمانها و صندوقهای بیقمقه
مدارس علوم اسالمی نهادهای انقالب اسالمی درامد اشخاص از مقحقل وجقوهقات
شرعی فعالیتهای مذهبی فعالیت موسسات خیریه و عام المنفه که به ثبت رسقیقدهانقد
انجمنهای مذهبی وابسته به اقلیتهای دینی فعالیتهای انتشاراتی مطبوعاتی و قرآنی

امور مالیاتی مراجعه ن با ارائه دالیل ن اسناد ن مدارک ،کتباً تقاضشای رسشیدگی مجشدد

تکخیص ،منعکس ن به امضاء مسئول مربوط ن مؤدی رسیده ن پرننده امر از لحاظ مشیزان

ودرطولباقیماندهعمرمفیددارایی،قابلاستهالکخواهدبود.مخارجمربوطبهتعمایار

1

595

ظرف مدت سی رنز از تاری ابالغ ،شخص ًا یا به نسیله نکیل تام االختیار خود بشه اداره

همچنین هزینه های تأسیس ،قابل استهالک بوده ن هزینه استهالک آنها جزء هزینه های

مخارجمربوطبهتعمیراساسیداراییدرزمانانجامهزینهبهارزشدفتریدارایی،اضافه

ردیف

ماده قانونی

دریافت است.

درآمد ،موثر تکخیص دهد ن نظر ان مورد قبول مؤدی قرار گیرد ،مراتشب پشکت بشرگ



شرایط مندرج در ماده قانونی مربوط میباشد.

توجه :اطالعات تکمیلی در خصوص محاسبه استهالکات ،نحوه اعمال تغییرات ن
جدانل مربوط از نبگاه سازمان امور مالیاتی ککور به نکانی  intamedia.irقابل

3

پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات توسط مؤدیان ردیف  1فوق الذکشر

افزای

ق .م .م که برخی از آنها در جدنل زیر درج شده است ،استفاده نمایند .استفشاده از هشر

نکته  :افزایشبهایناشیازتجادیدارزیابیداراییهایاشاخاصحقوقی ،باا رعاایات

2

کتمان شده تعلق نمیگیرد.
اشخاص حقوقی با توجه به نوع فعالیت خود حسب مورد می توانند از معافیتهای مالیاتی

 در مواردی که مؤدی نسبت به برگ تکخیص مالیات ابالغ شده معترض باشد ،می تواند

یا گذشت زمان یا سایر عوامل ن بدنن توجه به تغییر قیمت ها ،ارزش آن تقلیل می یابد ن

 مالیات با نر صفر صرفاً شامل درآمدهای ابراز شده مشیباششد ن بشه درآمشدهای

ودفاترمؤسسهنشاندادهشود.

مراجع حل اختالف مالیاتی

مکهود ن نامکهود ،سرمایه گذاری بلند مدت ن دارایی زیستی مولد) که براثر به کارگیری

موقع دفاتر ن اسناد ن مدارک خود اقدام نموده انشد ،هشرگشاه بشرگ

مالیاتی (شامل ترازنامه ن حساب سود ن زیان طبق نمونه سازمان امور مالیاتی) ن دفاتر ن

مخارج حمل ن نقل ن هزینه های ایاب ن ذهاب ،پذیرایی ن انبارداری.

آن قسمت از دارایی های استهالک پذیر ( شامل دارایی هایی از قبیل دارایی های ثابت



1

طبق اظهارنامه یا تراز نامه ن حساب سود ن زیان ن حسب مورد ،ارائه بشه

نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت آن اقدام نمایند.

مخارج سوخت ،برق ،رنشنایی ،آب ،مخابرات ن ارتباطات.

محاسبه استهالک داراییها

تکالیف مالیاتی مکابه سایر مؤدیان ،عمل نموده ن سازمان امور مالیاتی پس از تعیین

ترازنامه ن حساب سود ن زیان ن پرداخت یا ترتیب پرداخت مشالشیشات

قبولهستند.

نجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات ن دارایی مؤسسه.

ن بخکنامههای مربوط مراجعه شود.

مالیات به نر

صفر جایگزین شده است .در این رنش مؤدیان مکمول معافیت ،به کلیه

مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یشا

طبق بند (ت) ماده  132ق.م.م ن تبصره ( )1ماده ( )181مکرر ق.م.م تشسلیم اظهارنامشه

ازافزایشتجدیدارزیابینیزبهعنوانهزینهقابلقبولمالیاتیتلقینمیشود.

برای اطالع از مکرنح هزینه های قابل قبول ،به ماده  184ق.م.م ،آئین نامهها

از تاری

 59313535رنیکرد معافیت های مالیاتی تغییر یافته ن در اغلب موارد معافیت ها با

موضوع

ردیف

تکویقات مالیاتی

تکخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند ن

استانداردهایحسابداری،مشمولپرداختمالیاتبردرآمدنیستوهزینهاستهالکناشی

هزینه های انجام شده در جهت احداث ن تجهیز ن توسعه ن مناسب سازی

صد درصد ()%1//
تمامی مراکز توانبخکی ،نگهداری ن مراقبتی ،حرفه آموزی ،آموزشی ،کارآفرینی ،رفاهی ن
مسکن مورد نیاز افراد دارای معلولیت با تائید سازمان بهزیستی ککور

معافیت های مالیاتی

درآمد مکمول مالیات ،مالیات را با نر صفر محاسبه میکند.

مؤسسه باشندبایدبهایتمامشدهومیزاناستهالکانباشتهآنهابهطورکاملدرحسابها

نمیباشد.

اهم تکویقات مالیاتی

اقتصادی خود ن طرف معامله ،یا استشفشاده از
شماره اقتصادی خود برای معامالت دیگران یا

 %5مبلغ مورد معامله

 %5مبلغ مورد معامله

شماره اقتصادی دیگران برای معامالت خود
عدم ارائه فهرست معامالت انشجشام ششده ن
قراردادها در سامانه مربوط در مهلت مشقشرر

 %1مبلغ معامالت

 %1مبلغ معامالت

(موضوع ماده  11/ق.م.م)

15

عدم ارائه گزارش حسابرسی مالی مشوضشوع

-

ماده 292در مهلت مقرر

8

 %53مالیات متعلق

