


این کتاب الکترونیک به همت مجموعه آموزشی حسابنو

با مدیریت ابراهیم صدرایی مدرس و مشاور امور مالی و مالیاتی

گردآوری و به عنوان منبع اصلی مطالعه جهت حضور در

آزمونهــای ســاالنه سراســری تعییــن ســطح حســابداران،مدیران مالــی و 

فعــاالن حــوزه مالــی و مالیاتــی کشــور

ــن  ــرکت در ای ــام و ش ــت ن ــان جهــت ثب ــده و الزم اســت متقاضی ــه ش  تهی

ــد. ــه نماین ــی را مطالع ــع آموزش ــن منب ــون، ای آزم

؟ب؟ 

ــزاری  ــوه برگ ــورد نح ــتر در م ــات بیش ــب اطالع ــام و کس ــت ن ــت ثب جه

آزمــون  ایــن  در  شــرکت  مزایــای  و  ســطح  تعییــن  آنالیــن  آزمــون 

شــوید: زیــر  آدرس  وارد  میتوانیــد 

Hesabno.com/grade

این اثر به صورت کامال رایگان میباشد و

 بــه منظــور ارتقــاء دانــش مالیاتــی حســابداران، مدیــران مالــی 

و فعــاالن مالیاتــی گــردآوری شــده اســت.

بــا ســپاس ویــژه از معاونــت درآمدهــای مالیاتــی – دفتــر امــور 

ــور  ــی کش ــور مالیات ــازمان ام ــی در س ــات مالیات ــان و خدم مودی

کــه همــواره در جهــت انتشــار و توزیــع محتواهــای آموزشــی در 

زمینــه مالیــات همــت مینمایــد و ایــن اثــر نیــز بــا همیــن رســالت 

بــه صــورت کامــال رایــگان گــردآوری و تنظیــم شــده اســت و از آن 

بــه عنــوان منبــع جامعــی بــرای آزمــون سراســری تعییــن ســطح 

ــتفاده  ــات اس ــوع مالی ــه موض ــدان ب ــه من ــی عالق ــش مالیات دان

خواهــد شــد.

امیــد اســت کــه مــورد رضایــت دوســتان و همــکاران جامعــه 

مالــی و مالیاتــی کشــور باشــد.

      ابراهیم صدرایی – مدرس و مشاور مالی و مالیاتی

http://Hesabno.com/grade


فهرست

66 ............................................................................... ............................................................................... مالیات بر درآمد امالک اجاریمالیات بر درآمد امالک اجاری

2424 ..................................................................................... ..................................................................................... مالیات بردرآمدحقوقمالیات بردرآمدحقوق

4242 ............................ ............................ آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارك و روشهاي نگهداري آنهاآیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارك و روشهاي نگهداري آنها

7070 .......................................................................... .......................................................................... مالیات بردرآمدصاحبان مشاغلمالیات بردرآمدصاحبان مشاغل

9393 .................................................................................. .................................................................................. مالیات اشخاص حقوقیمالیات اشخاص حقوقی

118118 ............................................................ ............................................................ آئین نامه اجرایی موضوع تبصره)آئین نامه اجرایی موضوع تبصره)33(ماده(ماده169169

مالیات بر ارث مالیات بر ارث ............................................................................................ ............................................................................................ 140140

156156 ................................................................ ................................................................ آشنایی با ابالغ الکترونیکی اوراق مالیاتیآشنایی با ابالغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

167167 ..................................................................... ..................................................................... قانون دائمی مالیات برارزش افزودهقانون دائمی مالیات برارزش افزوده

261261 ........................................................... ........................................................... قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مٔودیانقانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مٔودیان



7

آشنایی با مقررات مالیات آشنایی با مقررات مالیات 

بر درآمد امالک اجاریبر درآمد امالک اجاری

 مالیات بر درآمد امالک اجاری

بر اســـاس قانون مالیاتهای مســـتقیم، درآمد شخص حقیقی 

یـــا حقوقی، ناشـــی از واگـــذاری حقوق خود نســـبت به امالک 

واقـــع در ایـــران پـــس از کســـر معافیت هـــای مقـــرر در قانون 

مالیاتهای مســـتقیم، مشـــمول مالیات بردرآمـــد اجاره امالک 

می باشـــد. درآمد مشـــمول مالیات امالکی که بـــه اجاره واگذار 

می شـــوند؛ عبارتســـت از لک مال االجاره، اعـــم از نقدی و غیر 

نقـــدی، پس از کســـر )25 %( بابـــت هزینه ها و اســـتهالکات و 

تعهدات مالک نســـبت به مـــورد اجاره.

بر اساس ماده 54 مکرر اصالحی مصوب 1399/09/05 

قانون مالیات های مستقیم، هر واحد مسکونی واقع در 

کلیه شـــهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که 

به اســـتناد ســـامانه ملی امالک و اسکان کشور، در هر 

ســـال مالیاتی بیش از 120 روز ســـاکن یا کاربر نداشته 

باشـــند به عنوان واحد خالی شناســـایی می شوند و با 

رعایت ســـایر مقررات مربوط، مشمول مالیات موضوع 

این ماده می شوند.

۱
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 تکالیف مٔودیان

۱- تســـلیم اظهارنامـــه مالیاتـــی اجاره امـــالک )موضوع مواد 

5۷ و ۸۰ قانـــون مالیات های مســـتقیم(

 اظهارنامـــه اجـــاره امـــالک مٔودیان هر ســـال باید تـــا پایان 

تیرماه ســـال بعد، به صـــورت الکترونیکی در ســـامانه عملیات 

الکترونیکـــی مٔودیـــان مالیاتی ســـازمان امـــور مالیاتی، بخش 

اظهارنامـــه الکترونیکـــی ثبت شـــود. بـــه این منظـــور مٔودیان 

می تواننـــد بـــا مراجعـــه بـــه درگاه ملـــی خدمـــات الکترونیک 

ســـازمان امور مالیاتی کشور به نشـــانی my.tax.gov.ir نسبت 

به تکمیـــل و ارســـال اظهارنامـــه مالیاتی و پرداخـــت مالیات 

متعلق طبق مقـــررات مربوط، اقدام نماینـــد. )صاحبان درآمد 

اجـــاره امالک می بایســـت قبـــل از تکمیل اظهارنامـــه مالیاتی 

از طریـــق درگاه مذکـــور در نظـــام مالیاتـــی ثبت  نـــام نمایند(. 

ســـازمان امـــور مالیاتـــی از طریق شـــماره تلفـــن ۱52۶ )بدون 

پیش شـــماره( پاسخگوی ســـٔواالت مٔودیان در خصوص ارسال 

اظهارنامـــه الکترونیکی می باشـــد.

2- تشکیل پرونده

مٔودیان مالیاتی می بایست با مراجعه به سامانه عملیات 

الکترونیکـــی در زمـــان تســـلیم اظهارنامه یـــا مراجعه حضوری 

بـــه ادارات امـــور مالیاتی ذیربـــط و ارائه مدارک ذیل، نســـبت 

 بـــه ثبت نام و تشـــکیل پرونـــده امالک اجاری اقـــدام نمایند.

✍ سند مالکیت و بنچاق

✍ مدارک هویتی مالک شامل شناسنامه و کارت ملی

✍ اجاره نامه رسمی یا عادی

✍ مـــدارک مربـــوط بـــه ملـــک شـــامل گواهـــی پایـــان کار، 

صورتمجلـــس تفکیکـــی، فیـــش عوارض ســـالیانه نوســـازی، 

مـــدارک کُدپســـتی ملـــک )ماننـــد فیـــش تلفن(

✍ وکالت نامه در صورت مراجعه وکیل

نکته ۱ : چنانچه مٔودیان چند واحد ملکی را )در سراسر 
کشور( به اجازه واگذار کرده باشند، می بایست اطالعات 

مربوط را از طریق یک اظهارنامه )به ترتیب اولولیت بندی 

 درخواست استفاده از معافیت های مربوطه( اعالم نمایند.

نکته ۲ : اشـــخاص حقوقی مکلف به تسلیم اظهارنامه 
مالیاتـــی جداگانه بـــرای درآمد امالک اجـــاری خود 

نمی باشند.

8



۱۱

 معافیت ها

♦ محل ســـکونت پدر یا مادر یا همســـر یا فرزنـــد یا اجداد 

یا افراد تحـــت تکفل مالک، اجاری تلقی نمی شـــود مگر اینکه 

بـــه موجب اســـناد و مـــدارک ثابت گـــردد که اجـــاره پرداخت 

می شـــود. ضمنـــًا یک واحـــد برای ســـکونت مالـــک و یک 

واحد مســـکونی برای هـــر یک از افراد مذکـــور به انتخاب 

مالک، مشـــمول مالیـــات بر درآمداجاره امـــالک نخواهندبود.

♦ مالـــکان مجتمع های مســـکونی دارای بیش از ســـه واحد 

اســـتیجاری کـــه با رعایت الگوی مصرف مســـکن بنـــا به اعالم 

وزارت راه و شهرســـازی ســـاخته شـــده یـــا می شـــوند در طول 

مـــدت اجـــاره، از ۱۰۰% مالیـــات بردرآمد امالک اجـــاری معاف 

. شد می با

در غیر اینصورت درآمد هر شـــخص ناشـــی از اجـــاره واحد یا 

واحد هـــای مســـکونی در تهران تـــا مجمـــوع ۱5۰ مترمربع زیر 

بنای مفید و در ســـایر نقاط تـــا مجموع 2۰۰ متر مربع زیر بنای 

مفیـــد از مالیات بردرآمد ناشـــی از اجاره امالک معاف اســـت. 

)درمـــواردی کـــه مالـــک دارای چندیـــن ملک باشـــد، می تواند 

بـــا انتخاب خـــود مجموعًا تا میـــزان حد نصاب هـــای تعیین 

شـــده، از امالک معرفی شـــده از این معافیت  برخوردار خواهد 

شـــد( عدم تســـلیم اظهارنامه اجـــاره امالک توســـط صاحبان 

درآمد امالک اجاری اشـــخاص حقیقـــی، مانع از تعلق معافیت 

مذکور نخواهد شـــد. 

وزارتخانه هـــا، مٔوسســـات و شـــرکت های دولتی و 

دســـتگاه هایی که تمام یا قســـمتی از بودجه آن ها به 

وسیله دولت تأمین می شود، نهاد های انقالب اسالمی، 

شهرداری ها و شـــرکت ها و مٔوسسات وابسته به آن ها 

و همچنین ســـایر اشخاص حقوقی مکلفند مالیات بر 

درآمد اجاره امالک را از اجاره هایی که پرداخت می کنند 

)اعم از اجاره دســـت اول یا دست دوم( کسر و تا پایان 

ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت 

و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند. چنانچه موجر از 

اشخاص موضوع ماده )2( قانون مالیات های مستقیم 

باشد، مکلف به کسر و پرداخت مالیات تکلیفی مذکور 

نمی باشد.

۱0
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چنانچه امالک مســـکونی برای استفاده تجاری و 

اداری به اجاره واگذار شوند، مشمول معافیت مذکور 

نمی باشند.

بـــر اســـاس مـــاده )5۷( قانـــون مالیات هـــای مســـتقیم، در 

مورد شـــخص حقیقی کـــه هیچگونه درآمدی نـــدارد تا میزان 

معافیـــت مالیاتـــی مقـــرر در قوانیـــن موضوعـــه )برای ســـال 

۱۴۰۰ تـــا میـــزان ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریـــال و بـــرای ســـال ۱۴۰۱ تـــا 

میـــزان ۳۹۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال( از درآمد مشـــمول مالیات ســـاالنه 

مســـتغالت از مالیات معـــاف و مازاد طبق مقررات، مشـــمول 

مالیـــات می گـــردد. به شـــرط این که ایـــن گونه افراد نســـبت 

بـــه تســـلیم اظهارنامـــه ای که مربـــوط به این موضوع اســـت، 

اقـــدام و اعـــالم نمایند کـــه هیچ گونه درآمد دیگـــری به غیر از 

اجاره دریافتـــی ندارند. در صورتی که ثابت شـــود اظهار مٔودی 

خـــالف واقع اســـت، مالیات متعلق بـــه اضافه یـــک برابر آن، 

بـــه عنـــوان جریمه وصـــول خواهد شـــد. بـــرای بهره مندی از 

ایـــن معافیت ضروری اســـت اظهارنامه مربـــوط در موعد 

مقرر قانونی تســـلیم شـــود.

در اجـــرای این مـــاده، حقوق بازنشســـتگی و وظیفٔه دریافتی 

و جوایـــز و ســـود ناشـــی از ســـپرده های بانکـــی، درآمـــد تلقی 

نخواهـــد شـــد. حکم این مـــاده در مورد فرزنـــدان صغیری که 

تحـــت والیت پدر باشـــند جـــاری نخواهد بود.

 نکتـــه ۱ : در چارچـــوب اظهارنامـــه الکترونیکی امالک،
بـــرای اســـتفاده از معافیت موضوع مـــاده )5۷( قانون 

 مالیات هـــای مســـتقیم نیازی بـــه تکمیـــل اظهارنامه 

جداگانه به شرح فوق نیست. کافی است در زمان تکمیل 

اظهارنامـــه امالک موضوع ماده )۸0( قانون  مالیات های 

مستقیم در بخش مربوط، به سٔواالت مطروحه پاسخ داده 

 شود و این امر به منزله تسلیم اظهارنامه ماده )5۷( می باشد.

نکتـــه۲: در صورتی کـــه مالک محل ســـکونت خود را 
بفروشد و در سند انتقال بدون تعیین اجاره بهاء مهلتی 

برای تخلیه ملک داده شود، در مدتی که محل سکونت 

انتقال دهنده می باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام 

کـــه طبق شـــرایط معامله مبیع در اختیار بایع شـــرطی 

است، اجاری تلقی نمی شود مگر اینکه به موجب اسناد 

و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود.
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 نحوه محاسبه مالیات امالک اجاری

مطابـــق مـــاده )5۴( اصالحـــی قانون مالیات های مســـتقیم 

از ابتـــدای ســـال ۱۳۹5، درآمـــد اجاره براســـاس قـــرارداد، اعم 

از رســـمی یا عـــادی مبنای تشـــخیص مالیـــات قـــرار می گیرد. 

در مـــواردی که قـــرارداد وجود نداشـــته باشـــد یـــا از ارائه آن 

خـــودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشـــتاد درصد 

)۸۰%( ارقـــام منـــدرج در جـــدول امالک مشـــابه )که هرســـال 

توســـط ســـازمان امور مالیاتی، تعیین و اعالم می شود( باشد، 

میـــزان اجاره بهـــاء بر اســـاس جـــداول اجاره امالک مشـــابه 

تعیین خواهد شـــد.

در صورتـــی کـــه مســـتأجر جزء مشـــمولین تبصـــره )۹( ماده 

)5۳( قانـــون مالیات های مســـتقیم باشـــد، اجـــاره پرداختی 

مســـتأجر مالک تعیین درآمد مشـــمول مالیـــات اجاره خواهد 

بـــود. در مواردی کـــه قراردادهای اجاره ملک بـــه صورت "رهن 

تصرف" و "رهن و اجاره" باشـــد، چنانچـــه مبلغ اجاره پرداختی 

در قـــرارداد کمتر از ۸۰% ارقام مندرج در جدول امالک مشـــابه 

باشـــد، تعیین ارزش اجاری بر اســـاس جدول امالک مشابه 

خواهدبود.

میـــزان اجاره دریافتی پس از کســـر 25درصـــد بابت هزینه ها 

و اســـتهالکات و تعهـــدات مالـــک نســـبت به مورد اجـــاره، به 

عنـــوان درآمد مشـــمول مالیات تلقی می شـــود. مالیات درآمد 

مذکور برای اشـــخاص حقیقی با اعمال نـــرخ مالیاتی موضوع 

مـــاده ۱۳۱ اصالحـــی قانـــون مالیات هـــای مســـتقیم مصوب 

۱۳۹۴/۴/۳۱ و برای اشـــخاص حقوقی به نرخ 25% محاســـبه 

می گردد.

هرگاه موجر مالک نباشـــد، 25% بابت هزینه ها، اســـتهالکات 

و تعهـــدات مالـــک، از درآمـــد مشـــمول مالیـــات قابل کســـر 

نخواهـــد بـــود و تفـــاوت اجاره بهـــای دریافتـــی و پرداختی به 

نـــرخ مربوطه، مشـــمول مالیـــات بردرآمد اجـــاره خواهد بود.

نکتـــه ۱ : در مواردی که درآمد اجـــاره واقعی کمتر از 
درآمد تعیین شده طبق مقررات ماده 54 ق.م.م بوده و 

مالیات تعیین شده مورد اعتراض مٔودی باشد، پرونده 

قابل رسیدگی در مراجع حل اختالف مالیاتی موضوع 

قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.
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نکته ۲ : چنانچه بر اســـاس اســـناد و مدارک مثبته 
معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ 

تشـــخیص درآمد مشـــمول مالیات قرار گرفته است، 

مالیـــات مابه التفاوت طبق مقـــررات قانون مالیات های 

مســـتقیم قابل مطالبـــه و در صورت اعتـــراض مٔودی 

پرونده قابل رســـیدگی در مراجع حل اختالف موضوع 

قانون مالیات های مستقیم می باشد.

نکته 3: معافیت مربـــوط به 150 مترمربع )در تهران( 
یا 200مترمربع )درسایرشـــهرها( صرفاً به امالک دارای 

کاربری مســـکونی که در عمل نیز برای ســـکونت مورد 

اســـتفاده قرار گرفته باشـــند، تعلق می گیرد. )امالک با 

ســـند مســـکونی که مورد بهره برداری اداری یا تجاری 

هستند، مشمول این معافیت نخواهد بود(.

در محاســـبه میـــزان معافیـــت، بایســـتی مال االجـــاره را بـــه 

نســـبت ۱5۰مترمربع یا حســـب مـــورد 2۰۰مترمربع محاســـبه 

نمـــود. به عنـــوان مثال اگر یک شـــخص حقیقـــی، یک واحد 

مســـکونی به مســـاحت زیربنـــای مفیـــد 2۰۰ مترمربع در 

تهـــران بـــه اجاره واگـــذار نمایـــد و مال االجـــاره آن مبلغ

۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در ســـال باشـــد )مشـــروط بـــر اینکه موجر 

صرفـــًا همیـــن یک واحد مســـکونی را بـــه اجاره واگـــذار کرده 

باشـــد و مبلغ اجـــاره از ۸۰ درصد ارزش اجاری امالک مشـــابه 

کمتر نباشـــد(، مبلـــغ ۴5۰.۰۰۰.۰۰۰ ریـــال از مال االجاره معاف 

و ۱5۰.۰۰۰.۰۰۰ ریـــال آن پـــس از کســـر 25% بابـــت هزینه ها، 

اســـتهالکات و تعهـــدات مالـــک بـــه مبلـــغ ۱۱2.5۰۰.۰۰۰ ریال 

مشـــمول مالیـــات خواهـــد شـــد. با در نظـــر گرفتـــن نرخ های 

مـــاده )۱۳۱( قانـــون مالیات هـــای مســـتقیم و بـــا اعمال نرخ 

۱5%، مالیـــات متعلقـــه ایـــن ملـــک، مبلـــغ ۱۶.۸۷5.۰۰۰ ریال 

می گردد. تعییـــن 

 نکاتـــی در مورد نحوه محاســـبه درآمد مشـــمول 
ت لیا ما

♦ درمـــورد امالکـــی که بـــا اثاثیه یا ماشـــین آالت بـــه اجاره 

واگذار می شـــود، درآمد ناشـــی از اجـــاره اثاثه و ماشـــین آالت 

نیز جزء درآمد ملک محســـوب و مشـــمول مالیات می شـــود.

♦ مســـتحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مســـتأجر در عین 

مســـتأجره بـــه نفـــع موجـــر ایجاد می شـــود، بر اســـاس 
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ارزش معامالتـــی روز تحویل مســـتحدثه به موجـــر، تقویم و 

پنجـــاه درصـــد )5۰%( آن جزء درآمد مشـــمول مالیـــات اجاره 

ســـال تحویل محســـوب می گردد.

♦ هزینه هایـــی کـــه بـــه موجب قانون یـــا قـــرارداد به عهده 

مالک اســـت و از طرف مســـتأجر انجام می شـــود و همچنین 

مخارجـــی که بـــه موجب قـــرارداد انجام آن از طرف مســـتأجر 

تقبل شـــده در صورتی که عرفًا به عهده مالک باشـــد، به بهای 

روز انجـــام هزینـــه تقویم و به عنوان مال االجـــاره غیرنقدی به 

جمـــع اجاره بهای ســـال انجام هزینه اضافه می شـــود

♦ هـــرگاه مالـــک، خانـــه یـــا آپارتمان مســـکونی خـــود را به 

اجـــاره واگـــذار نمایـــد و خود محـــل دیگری را برای ســـکونت 

خویـــش اجـــاره کند یا از خانه ســـازمانی که کارفرمـــا در اختیار 

او می گـــذارد اســـتفاده نمایـــد، در تعییـــن درآمـــد مشـــمول 

مالیـــات اجـــاره، میـــزان اجـــاره بهایـــی کـــه به موجب ســـند 

رســـمی یا قـــرارداد می پـــردازد یا توســـط کارفرمـــا از حقوق وی 

کســـر و یا برای محاســـبه مالیـــات حقوق تقویـــم می گردد، از 

لک مال االجـــاره دریافتـــی او کســـر خواهد شـــد.

♦ بـــه ازاء هـــر ده درصـــد )۱۰%( افزایش درآمـــد ابرازی 

مشـــمول مالیـــات )در اظهارنامـــه( نســـبت به درآمـــد ابرازی 

مشـــمول مالیات ســـال گذشـــته، مشـــروط بر تســـویه بدهی 

مالیاتی ســـال قبـــل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به ســـال 

جـــاری در مهلت مقـــرر قانونی، یک واحد درصـــد و حداکثر تا 

پنـــج واحـــد درصد، نـــرخ مالیاتـــی مربوط کاهـــش می یابد.

 نکاتی در مورد نحوه محاسبه درآمد مشمول

نرخ مالیات بر اجاره امالکشخص

%۲5 )به نرخ ماده ) ۱۰۵ ( قانون مالیاتهای مستقیم(حقوقی

حقیقی

نرختا مبلغاز مبلغ

۰2,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰%۱5

2,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰%2۰

25%و بیش از آن۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱
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 جرائم مالیاتی

اشخاص حقوقیاشخاص حقیقیموضوعردیف

۱
 عدم تسلیم

اظهارنامه امالک
 ۱۰% مالیات متعلق

مصداق ندارد

2

 اظهارنامه خالف

 واقع موضوع ماده

)5۷( ق.م.م

 یک برابر مالیات

متعلق

3

 درآمدهای کتمان

 شده در اظهارنامه

تسلیمی

 ۱۰% مالیات متعلق

غیرقابل بخشودگی

 ۳۰% مالیات متعلق

غیرقابل بخشودگی

4

 پرداخت مالیات

پس از سررسید

مقرر

 به ازای هر ماه 

2/5% مالیات 

متعلق

 به ازای هر ماه 

2/5% مالیات 

متعلق

 نحوه محاسبه مالیات برواحدهای مسکونی خالی

هر واحد مســـکونی واقع در شـــهرهای بـــاالی یکصد هزار نفر 

جمعیت که به اســـتناد ســـامانه ملی امالک و اســـکان کشـــور 

در هر ســـال مالیاتـــی در مجموع بیـــش از ۱2۰ روز ســـاکن یا 

کاربر نداشـــته باشـــد به عنوان خانه خالی شناسایی شده 

و بـــه ازاء هـــر ماه بیـــش از زمان مذکور ماهانه مشـــمول 

مالیاتـــی بـــر مبنـــای مالیات بر درآمـــد اجاره به شـــرح ضرایب 

زیر می شـــود : 

سال اول : معادل شش برابر مالیات متعلقه

سال دوم : معادل دوازده برابر مالیات متعلقه

سال سوم به بعد: معادل هجده برابر مالیات متعلقه 

واحدهای نوســـاز پـــس از ۱2 ماه و در طرح های انبوه ســـازی 

پس از ۱۸ ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی، 

مشـــمول مالیات فوق می شوند.

 دادرسی مالیاتی

از تاریـــخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ در مواردی که برگ تشـــخیص مالیات 

صـــادر و بـــه مـــٔودی ابـــالغ می شـــود، چنانچـــه مـــٔودی 

نســـبت بـــه آن معترض باشـــد می تواند ظرف ســـی روز 

توجه : بـــرای اطالع بیشـــتر از جزئیـــات مالیات بر 

واحدهای مســـکونی خالی، ضروری است به قوانین و 

مقررات مربوط مراجعه شود. )ماده 54 مکرر ق م م(
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از تاریـــخ ابالغ شـــخصًا یا به وســـیله وکیـــل تام االختیار خود 

بـــا ارائـــه دالیل و اســـناد و مدارک کتبـــًا از اداره امـــور مالیاتی 

تقاضای رســـیدگی مجدد نمایـــد. مسئول/مســـئوالن مربوط 

کـــه از طـــرف ســـازمان امـــور مالیاتـــی مشـــخص می شـــوند، 

موظفنـــد پـــس از ثبت درخواســـت مٔودی و ظـــرف مهلتی که 

بیـــش از چهـــل و پنـــج روز از تاریخ ثبت درخواســـت نباشـــد 

بـــه موضـــوع رســـیدگی و در صورتـــی کـــه دالیـــل و اســـناد و 

مـــدارک ابـــراز شـــده و بـــرای رد مندرجـــات بـــرگ تشـــخیص 

کافـــی دانســـتند، آن را رد و در صورتـــی کـــه دالیل و اســـناد و 

مـــدارک ابـــرازی را موثـــر در تعدیـــل درآمـــد تشـــخیص دهند 

 مـــوارد تعدیل درآمـــد مشـــمول مالیات را مشـــخص نمایند. 

چنانچـــه مٔودی نظر مســـئول / مســـئوالن مربـــوط در تعدیل 

درآمد مشـــمول مالیات را قبول نماید، درآمد مشمول مالیات 

تعدیل شـــده، قطعی اســـت. در غیر این صورت برای رسیدگی 

بـــه مابه التفـــاوت تا مبلـــغ مورد اعتـــراض مـــودی، موضوع 

بـــه هیـــأت حل اختـــالف مالیاتی ارجـــاع می شـــود. همچنین 

هـــر گاه دالیـــل و اســـناد و مـــدارک ابـــرازی مٔودی را بـــرای رد 

برگ تشـــخیص یا تعدیـــل درآمد موثر تشـــخیص ندهند 

باید موضوع را مســـتداًل در پرونـــده منعکس و مراتب را 

 برای رســـیدگی به هیأت حـــل اختالف مالیاتـــی ارجاع نمایند.

رأی هیأت هـــای حـــل اختالف مالیاتی با اکثریـــت آراء قطعی و 

الزم االجـــراء اســـت. مگر اینکه ظرف مدت بیســـت )2۰( روز از 

تاریـــخ ابـــالغ رأی از طرف مأمـــوران مالیاتی مربـــوط یا مٔودی، 

مـــورد اعتـــراض کتبـــی قرار گیـــرد کـــه در این صـــورت پرونده 

جهت رســـیدگی به هیأت حـــل اختالف مالیاتـــی تجدید نظر 

محـــول خواهد شـــد. رأی هیأت حل اختـــالف مالیاتی تجدید 

نظر قطعی و الزم االجراســـت. 

مٔودیـــان محترم مالیاتی برای رٔویت اوراق مالیاتی 

مربوط به مالیات بر اجاره امالک یا مالیات بر واحد های 

مسکونی خالی؛ می بایســـت با مراجعه به درگاه ملی 

خدمات الکترونیک ســـازمان امور مالیاتی کشـــور به 

نشانی My.tax.gov.ir پس از انجام مراحل ثبت نام، 

اوراق مالیاتی مالیاتی مربوط به خود را رٔویت نمایند.

۲۲
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آشنایی باقانون و مقررات آشنایی باقانون و مقررات 

مالیات بردرآمدحقوقمالیات بردرآمدحقوق

 مالیات بر درآمد حقوق

)اعم  دیگر  شخص  خدمت  در  حقیقی  شخص  که  درآمدي 

بابت  خود  نیروي کار  تسلیم  قـبـال  در  یا حقوقی(  حقیقی  از 

اشتغال در ایران، بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طـور نقد 

یا غیر نقد تحصیل مـــی کند و نیز درآمد حقوقی که در مدت 

مأموریت خارج از )کشور از طرف دولت جمهوري اسالمی ایران 

یا اشخاص مقیم ایران( از منابع ایرانـی عـایـد شخص می شود، 

مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.

 درآمد مشمول مالیات حقوق

درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از:

یا حقوق  مزد،  یا  )مقرري  نقدي شامل حقوق  درآمد  الف(   

اصلی( و مزایاي مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر 

قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت هاي مقرر در قانون 

مالیات هاي مستقیم.

 ب( درآمد غیرنقدي به شرح زیر:

✍ مسکن با اثاثیه و یا بدون اثاثیه

2
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✍ اتومبیل اختصاصی با راننده و یا بدون راننده

✍ سایرمزایای غیرنقدی

 تکالیف مٔودیان 

پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن 

مکلف اند اقداماتی به شرح ذیل انجام دهند: 

را طبق مقررات مربوط، محاسبه و کسر و  ۱. مالیات متعلق 

تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی 

دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امورمالیاتی محل، 

دهند. صورت  را  تغییرات  فقط  بعد  هاي  ماه  در  و  پرداخت 

پرداخت کنندگان حقوق مکلف هستند با مراجـعه به سامانه 

نشانی  به  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  الکترونیکی  عملیات 

الکترونیکی  افزار تهیه لیست  نرم   salary.tax.gov.ir اینترنتی 

مالیات بر درآمد حقوق را دریافت و هر ماهه فهرست حقوق 

نمایند.  ارسال  الکترونیکی  را بصورت  به کارکنان  پرداختی 

از  غیر  طرف  از  که  پرداخت هایی  مورد  در   ۱۴۰۱ سال  در   .2

پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی، به عمل 

پرداخت،  هر  هنگام  مکلفند  کنندگان  پرداخت  می آید، 

به  مربوط  قانونی  هاي  معافیت  رعایت  با  را  متعلق  مالیات 

 )۸۴( ماده  موضوع  ساالنه  معافیت  اعمال  بدون  و  حقوق 

قانون مالیات هاي مستقیم، به نرخ هاي جزء )5( بند )الف(

صفحه  جدول  شرح  )به   ۱۴۰۱ سال  بودجه  قانون   ۱2 تبصره 

بعد( محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم 

فهرستی حاوي نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن، به 

پرداخت کنند. مربوط  مالیاتی  امور  اداره 

در مواردي که از اشخاص مقیم خارج که در ایران 

شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود، دریافت 

تاریخ  از  بعد  ماه  پایان  تا  مکلفند  حقوق  کنندگان 

دریافت حقوق، مالیات متعلق را طبق مقررات قانـونی 

به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و 

تا آخر تیرماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی مربوط به 

مزبور  مالیاتی  امور  اداره  به  را  خود  دریافتی  حقـوق 

تسلیم نمایند.

۲6
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 معافیت هاي مالیات بر درآمد حقوق 

برخی درآمدهاي حقوق که از پرداخت مالیات معاف هستند 

عبارتند از:

جمهوري  دولت  موافقت  با  که  خارجی  کارشناسان   -۱

اسالمـــی ایران از محل کمک هاي بـالعـوض فنی و اقتصادي و 

بـه  بین المـللی  مؤسسات  یا  و  خارجی  دول  فرهنگی  و  علمی 

از دول  آنان  به حقوق دریافتی  اعـزام می شوند نسبت  ایـران 

مذکور. بین المللی  مؤسسات  یا  متبوع 

2 - حقوق بازنشســـتگی و وظیفه و مستمری و پايان خدمت 

و خســـارت اخـــراج و بازخريـــد خدمت و وظیفه يا مســـتمری 

پرداختـــی بـــه وراث و حـــق ســـنوات و حقـــوق ایـــام مرخصی 

اســـتفاده نشده.  

۳ - هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل .

۴ - مسکن واگذاری در محل کارگاه يا کارخانه جهت استفاده 

کارگـــران و خانه هـــای ارزان قیمت ســـازمانی در خارج از محل 

 کارگاه يـــا کارخانـــه که مـــورد اســـتفاده کارگران قـــرار می گیرد.

5 - وجـــوه حاصـــل از بیمه بابت جبران خســـارت بدنی و 

معالجـــه و امثال آن .

۶ - عیدی ســـاالنه يا پاداش پايان ســـال جمعـــًا معادل يک 

دوازدهـــم معافیت مالیاتی حقـــوق موضوع ماده )۸۴( قانون 

مالیات های مستقیم )درســـال ۱۴۰۱ تا مبلغ 5۶,۰۰۰,۰۰۰ریال(. 

الزم بـــه ذکر اســـت؛ در ســـال ۱۴۰۱ عیدی پایان ســـال حقوق 

بگیـــران، پـــس از اعمال ایـــن معافیت؛ تا هفـــت )۷( برابر آن 

مشـــمول مالیات به نرخ ده )۱۰( درصد و نســـبت به مازاد آن 

مشـــمول مالیات به نرخ بیســـت )2۰( درصد می باشـــد.

۷- خانه هـــای ســـازمانی کـــه با اجـــازه قانونی یا بـــه موجب 

آیین نامه هـــای خـــاص در اختیـــار مأمـــوران کشـــوری گذارده 

. د می شو

معالجـــٔه  هزینـــه  بابـــت  کارفرمـــا  کـــه  وجوهـــی   -۸

کارکنـــان خـــود یـــا افـــراد تحـــت تکفـــل آن هـــا مســـتقیمًا 

یـــا بـــه وســـیله حقـــوق بگیـــر بـــه پزشـــک یـــا بیمارســـتان 

کنـــد. پرداخـــت  مثبتـــه  مـــدارک  و  اســـناد  اســـتناد   بـــه 

۹- مزایـــای غیرنقـــدی پرداختی به کارکنـــان حداکثر معادل دو 

دوازدهـــم معافیـــت مالیاتی حقـــوق مـــادٔه )۸۴( قانون  

مالیات هـــای مســـتقیم )درســـال ۱۴۰۱ حداکثـــر معادل 
۲8
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۱۱2.۰۰۰.۰۰۰ریال(.

نیروهـــای مســـلح جمهـــوری  پرســـنل  درآمـــد حقـــوق   -۱۰

اســـالمی ایران اعـــم از نظامـــی و انتظامـــی، مشـــموالن قانون 

اســـتخدامی وزارت اطالعات، جانبازان انقالب اســـالمی و جنگ 

تحمیلـــی و آزادگان، رزمنـــدگان با حداقـــل )۱2( ماه حضور در 

جبهـــه و فرزندان شـــهداء.

۱۱- پنجـــاه درصـــد )5۰%( مالیـــات حقوق کارکنان شـــاغل در 

مناطق کمتر توســـعه یافته طبق فهرســـت ســـازمان مدیریت 

و برنامه ریـــزی کشـــور )فهرســـت مناطـــق کمتر توســـعه یافته 

موضـــوع تصویب نامـــه شـــماره ۷۶25۴/ت ۳۶۰۹5 هــــ مورخ 

۱۳۸۸/۰۴/۱۰ هیـــأت وزیـــران کمـــاکان دارای اعتبـــار و مالک 

می باشـــد.( عمل 

۱2- حقـــوق پرداختـــی به کارگـــران ایرانی اعزامی بـــه خارج از 

کشـــور موضوع قراردادهای صـــدور خدمات فنی بـــه خارج از 

کشور به شـــرط داشتن گواهینامه شـــغلی از وزارت تعاون، کار 

و رفـــاه اجتماعی.

۱۳- پنجـــاه درصـــد )5۰%( حقـــوق و مزایـــا یا دســـتمزد 

مشـــمول مالیـــات یکـــی از اولیـــاء افـــراد دارای معلولیت 

خیلی شدید و شدید مادامی که مسؤولیت پرداخت هزینه هاي 

مترتب بر معلولیت فـرد بر عهده اولیاء )پدر، مادر یا سرپرست 

است. گـواهـی  معاف  مالیات  پرداخت  از  است،  فرد(  قانونی 

تأیید نوع و شدت معلولیت افراد مشمول این معافیت )ماده 

25 قانون حمایت از حقوق معلوالن( از سوي کمیسیون پزشکی 

تشخیص نوع و شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور ارائه 

خواهـد شد. همچنین هزینه مراقبت وتوانبخشی آنان نیز قابل 

کسر از درآمد مشمول مالیات حقوق فـرد معلول یا شخصی که 

تکفل او را عهده دار است، می باشد. 

و  حقیقی  اشخاص  کارکنان  به  پرداختی  حقوق 

فعالیت  تـجـاري-صنعتی  آزاد  مناطق  در  که  حقوقی 

دارند از تاریخ 1399/02/30 مشمول پرداخت مالیات 

بر درآمد حقوق بوده و پرداخت کنندگان حقوق در 

این مناطق مکلف به رعایت کلیه مقررات مربوط اعم 

از کسر و واریز مالیات حقوق و ارسال فهرست ماهیانه 

مربوط از طریق سامانه الکترونیکی می باشند.
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 نرخ مالیات بر درآمد حقوق 

۱- براســـاس قانـــون بودجه ســـال ۱۴۰۱، حقوق و دســـتمزد، 

ســـالیانه تا مبلغ ۶۷2,۰۰۰,۰۰۰ ریال )ماهیانه مبلغ 5۶,۰۰۰,۰۰۰ 

بردرآمد  مالیات  است.  برخوردار  مالیاتی  ازمعافیت   ) ریال 

حق  شغل،  حق  )شامل  غیردولتی  و  دولتی  کارکنان  حـقـوق 

شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق الـعـاده مستمر و غیر مستمر 

و سایر پرداختی ها و کارانه به استثناء عیدي پایان سال و نیز 

کـمـک هزینه مهد کودك، یارانه غذا، هزینه ایاب و ذهاب، هزینه 

مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه(با رعایت 

موارد ذیل و به شرح جدول، مشمول پرداخت مالیات می شود:

 ۱. وجوه پرداختی به افراد بازنشسته که از سازمانهاي مختلف 

حقوق بازنشستگی دریـافـت مـــی نمایند و مجددًا به طور تمام 

وقت یا نیمه وقت به عنوان حقوق بگیر با مراکز دیگر همکاري 

وضـعیت  به  توجه  بدون  بگیران  حـقوق  سایر  همـانند  دارند 

 )۸۴( ماده  در  مقرر  معافیت  از کسـر  پس  آنان،  بازنشستگی 

از  استـفاده  عدم  به  )مشروط  مستقیم  مالیاتهاي  قانون 

معافـیـت مذکور براي درآمد حـقوق از محل دیگر( مـشمول 

طبق  باید  آن  مالیات  و  بوده  حقـــــوق  بـردرآمد  مـالیات 

مقررات فوق محاسبه، کسر و به حساب سازمان امورمالیاتی 

واریز گردد. کشور 

 2. پرداختهاي دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی، 

پژوهشی و فناوري که داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش 

عالی وزارتخانه هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی قانونی 

داراي مجوز رسمی از وزارتین فوق الذکر می باشند، به اشخاص 

حقیقی اعم از کارکنان و غیرکارکنان خود در قالب حق التدریس 

مالیات  مشمول   )۱۴۰۰ سال  پایان  تا   ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ تاریخ  )از 

مقطوع به نرخ ده درصد )۱۰%( و حق التحقیق، حق پژوهش و 

قراردادهاي پژوهشی و تحقیقاتی مشمول مالیات مقطوع به 

نرخ پنج درصد )5%( با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره )۱(

ماده ۸۶ ق.م.م )از جمله اعطاي معافیت هاي قانونی مربوط 

به استثناء معافیت ماده ۸۴ ق.م.م( خواهدبود. الزم به ذکر 

است در سال ۱۴۰۱ حق التدریس پرداختی مشمول مالیات به 

نرخ ده )۱۰( درصد مذکور نبوده و پرداختی دانشگاه ها و مراکز 

مذکور در قالب حق التدریس مشمول مالیات به نرخ هاي 

مندرج در جدول زیر خواهد بود.
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 نکته۱: در سال 1401 براي درآمد مشمول مالیات 
حقوق اعضاي رسمی هیأت علمی دانشگاه ها موضوع 

احکام  قضات،  دریافتی  حقوق  نیز  و  مربوط  قانون 

خاصی پیش بینی نشده و حقوق این افراد با رعایت 

مستقیم،  مالیاتهاي  قانون  در  مقرر  هاي  معافیت 

زیر  جدول  در  مندرج  نـرخـهـاي  به  مالیات  مشمول 

خواهند بود. 

مشـابه  پرداخت هاي  کلیه   1401 سال  در  نکته۲:   
حقوق و دسـتمزد مانند حـق الـتـدریـس، حقا لزحمه، 

حل اختالف  شوراهاي  پاداش  و  نظارت  حق  ساعتی، 

)از سوي کلیه اشخـاص( بـه شرح نرخ هاي مندرج در 

جدول زیر مشمول مالیات خواهند بود.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1401 )ماهیانه(

نرخنسبت به مازادتا )ریال(از )ریال(طبقه

--۰5۶,۰۰۰,۰۰۰معاف

۱۰%5۶,۰۰۰,۰۰۱۱5۰,۰۰۰,۰۰۰5۶,۰۰۰,۰۰۰طبقه اول

۱5%۱5۰,۰۰۰,۰۰۱25۰,۰۰۰,۰۰۰۱5۰,۰۰۰,۰۰۰طبقه دوم

2۰%25۰,۰۰۰,۰۰۱۳5۰,۰۰۰,۰۰۰25۰,۰۰۰,۰۰۰طبقه سوم

۳۰%۳5۰,۰۰۰,۰۰۰به باال۳5۰,۰۰۰,۰۰۱طبقه چهارم

 نکات مهم در مورد پرداخت مالیات بر درآمد حقوق

در  لذا  مـــی باشند،  مؤدي  درحکم  حقوق  کنندگان  پرداخت 

در  را  متعلق  مالیات  حقوق،  کنندگان  پرداخت  که  مواردي 

موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، 

مالیات متعلق، به انضمام جرایم مربوط، محاسبه و به موجب 

برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در مادٔه )۱5۷( قانون 

شد. خواهد  مطالبه  آنان  از  مستقیم  مالیاتهاي 
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یا  و  اقامت  پروانه  تمدید  یا  کشور  از  خروج  پروانه  صدور 

اشتغال براي اتباع خارجه، به استثناي کسانی که طبق مقررات 

این قانون از پرداخت مالیات معاف مـــی باشند، موکول به ارائه 

مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد کتبی کارفرماي اشخاص حقوقی 

ایرانی طرف قرارداد با کارفرماي اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی 

ثالث ایرانی است.

درآمد غیرنقدي مشمول مالیات حقوق به شرح زیرمحاسبه 

می شود: 

درصد  پنـج  و  بیست  معادل  اثـــــاثیه  با  مسکن  ـ  الف 

)25%( و بدون اثاثیـــــه بیست درصـد)2۰%( حقوق و مـزایاي 

موضوع  معـاف  نقـدي  مزایاي  استثناي  )به  نقدي  مستمر 

مادٔه )۹۱( قانون مالیـاتهاي مستقیم( در مـــــاه پس از وضع 

مـــی شود.  کسر  کارمـنـد  حقوق  از  بابت  این  از  که   وجوهی 

)%۱۰( درصد  ده  معـادل  راننـده  با  اختـصاصی  اتومبـیل  ـ  ب 

مزایاي  و  حقـوق   )%5( درصد  پـنـج  معادل  راننـده  بدون  و 

موضوع  معاف  نقدي  مزایاي  استـــــثناي  )به  نقدي  مستمر 

از کسر  پس  ماه  در  مستقیم(  مالیاتهاي  قانون   )۹۱( مـاده 

از حقوق کارمـنـد کسر می شود.  بابت  این  از   وجوهی که 

ج ـ ســـایر مزایـــای غیرنقدی معـــادل قیمت تمام شـــده برای 

حقوق. پرداخت کننـــدٔه 

 نحوه محاسبه مالیات بردرآمد حقوق

پرداخت کنندگان حقوق می توانند براي محاسبه مالیات بر درآمد 

حقوق با مراجعه به سـامانه اطالع رسانی سازمان امور مالیاتی 

کشور بـه نـشانی www.intamedia.ir آخریـن بخشنامه مربوط 

به معافیت مالیاتی حقوق، نرخ مالیاتی و نحوه محاسبه مالیات 

را دریافت و با در نظر گرفتن میزان معافیت بر درآمد حقوق و روش 

 محاسباتی آن، مالیات حقـوق کارکنـان خود را محاسبه نمایند. 

 جرائم مالیاتی

جریمه موضوعردیف

1

عدم تسلیم فهرست حقوق کارکنان به اداره 

امور مالیاتی در موعد مقرر قانونی )ارسال 

فهرست به روش الکترونیکی انجام می شود(

۲% حقوق پرداختی

2

عدم پرداخت مالیات متعلق یا پرداخت 

مالیات کمتر از میزان واقعی مالیات بر 

حقوق متعلقه در مهلت مقرر قانونی. 

۱0% مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر 

و ۲/5% مالیات به ازای هر ماه نسبت به 

مدت تأخیر از سررسید پرداخت
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 دادرسی مالیاتی

تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ در مواردي که برگ تشخیص مالیات  از   

صادر و به مؤدي ابالغ می شود، چنانچه مؤدي نسبت به آن 

ابالغ شخصًا  تاریخ  از  روز  می تواند ظرف سی  باشد  معترض 

اسناد  و  دالیل  ارائه  با  خود  تام  االختیار  وکیل  وسیله  به  یا 

مجدد  رسیدگی  تقاضاي  مالیاتی  امور  اداره  از  مدارك کتبًا  و 

امور  سازمان  طرف  از  که  مربوط  مسؤوالن  مسوول/  نماید. 

ثبت درخواست  از  مالیاتی مشخص میشوند، موظفند پس 

تاریخ  از  روز  پنج  و  چهل  از  بیش  مهلتی که  ظرف  و  مؤدي 

صورتی که  در  و  رسیدگی  موضوع  به  نباشد  درخواست  ثبت 

برگ  مندرجات  رد  براي  را  ابرازشده  مدارك  و  اسناد  و  دالیل 

و  دالیل  صورتی که  در  و  رد  را  آن  دانستند،  تشخیص کافی 

تشخیص  درآمد  تعدیل  در  موثر  را  ابرازي  مدارك  و  اسناد 

 دهند موارد تعدیل درآمد مشمول مالیات را مشخص نمایند. 

چنانچه مؤدي نظر مسئول/ مسووالن مربوط در تعدیل درآمد 

مشمول مالیات را قبول نماید، درآمد مشمول مالیات تعدیل 

شده، قطـعی است. در غیر این صـورت براي رسیدگی به مابه 

التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مودي، موضوع به هیأت حل 

اختالف مالیاتی ارجاع می شود. همچنین هرگاه دالیل و اسناد و 

مدارك ابرازي مؤدي را براي رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر 

تشخیص ندهند باید موضوع را مستداًل در پرونده منعکس و 

 مراتب را براي رسیدگی به هیأت حل اختالف مالیاتی ارجاع نمایند.

قطـعی  آراء  اکثریت  با  مالیاتی  اختالف  حل  هاي  هیأت  رأي 

روز   )2۰( بیست  مدت  ظرف  اینکه  مگر  است.  االجراء  الزم  و 

یا مؤدي،  از طرف مأموران مالیاتی مربوط  رأي  ابالغ  تاریخ  از 

مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت 

محول  نظر  تجدید  مالیاتی  اختالف  حل  هیأت  به  رسیدگی 

خواهد شد. رأي هیأت حل اختالف مالیاتی تجدید نظر قطعی 

االجراست.  الزم  و 
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مورد  حسب  کارفرما  که  مواردي  در  مهم:  نکته 
معافیتهاي  و  قـانـونـی  مـقـررات  گرفتن  نظر  در  با 

واریز  و  کسر  به  نسبت  حقوق،  درآمد  به  مربوط 

نموده  اقدام  مالیاتی  امـور  اداره  بـه  حقوق  مالیات 

در  خدمت  ترك  مانند  دالیلی  به  بگیر  حقوق  لیکن 

درآمد  بر  مالیات  بابت  پرداختی  اضـافـه  سال،  طی 

حقوق داشته باشد، اضافه پرداختی مطابق با مقررات 

قانون مالیاتهاي مستقیم مسترد خواهد شد مشروط 

آخر  تـا  بعد  سال  تیرماه  انقضاي  از  بعد  که  این  بر 

آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از اداره امور 

گیرد.  قرار  مطالبه  مـورد  سکـونـت،  محل   مالیاتی 

هرگاه اضافه پرداختی بعلت عدم آگاهی ازمقررات و یا 

اشتباه در محاسبه )اعم از عـدم رعایت معافیت هاي 

قانونی( ازطرف کارفرما صورت گرفته باشد، درخواست 

استرداد، مقیـد به محدوده زمانی خاصی نمی باشد. در 

این حالت اداره امور مالیاتی ذیربط براي اسـتـرداد، همان 

 اداره اي است که مالیات به حساب آن واریز شده است. 

اداره امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه 

را  از تاریـخ تسـلـیـم درخـواسـت، رسیدگی هاي الزم 

معمول و درصورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن 

بدهی قطعی دیگر درآن اداره امور مالیاتی، نسبت به 

از محل وصولیهاي  پرداختی  اضافه  استرداد 

کننده  درخواست  که  صورتی  در  کند.  اقدام  جاري 

پرداختی  اضافه  باشد  داشته  مالیاتی  قطعی  بدهی 

بـه حساب بدهی مزبور، منظور و مـازاد برآن مسترد 

خواهد شد. 
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آیین نامه اجرایی مربوط به آیین نامه اجرایی مربوط به 

نوع دفاتر، اسناد و مدارك نوع دفاتر، اسناد و مدارك 

و روشهاي نگهداري آنهاو روشهاي نگهداري آنها

 فصل اول: تعاریف

ماده ۱- در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح 

ذیل به کار مـــی روند: 

سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. 

و   ۱۳۶۶ سال  مصوب  مستقیم  مالیاتهاي  قانون  قانون: 

آن.  بعدي  هاي  اصالحیه 

معامالت  کلیه  که  است  دفتري  روزنامه  دفتر  دفترروزنامه: 

ضوابط  و  اصول  رعایت  با  محاسباتی  و  مالی  رویدادهاي  و 

اصـول  تجـارت،  قانون  موضوع  دفاترتجاري  تنظیم  به  مربوط 

و ضـــــــوابط و اسـتانداردهاي حسابداري، درآن ثبت می گردد. 

دفترمذکور مـــی توانـد بـه صـورت دسـتی یـا ماشـینی )مکـانیزه 

باشد. الکترونیکی( 

دفترلک: دفتري است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر 

روزنامه برحـسب سرفـصل یـا کدگـذاري حساب ها در صفحات 

مخصوص آن ثبت مـــی شود. به ترتیبی که تنظیـم صـورتهاي 

مـــی تواند  مذکور  دفتر  باشد.  پذیر  امکان  آن  از  الزم  مـالی 

باشد.  -الکترونیکی(  )مکانیزه  ماشینی  یا  بصورت دستی 
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دفترروزنامه ولک مشترك: دفتري است که داراي ستون هائی 

براي سرفصل حسابهاي متفاوت باشد، به طوري که اشخاص 

طبـق  بـر  مـذکور  دفـتر  نگهـداري  و  ثبت  با  حقیقی  و  حقوقی 

نتایج  بتوانند  استانداردهاي حسابداري،  و  ضـوابط  و  اصـول 

عملیات خود را از آن استخراج و صورتهاي مالی الزم را تهیـه 

نمایند. 

)مکانیزه  ماشینی  یا  دستی  است  دفتري  دفترمعین: 

-الکترونیکی( که براي تفکیک و مجزا ساختن هر یک ازحسابهاي 

است  ممکن  حساب  شرایط  و  مقتضیات  برحسب  دفترلک 

نگهـداري شـود. کـارت هـاي حساب در حکم دفاتر معین است. 

از  مربوط  قانونی  مقررات  استناد  به  دفاتري که  سایر دفاتر: 

جمله قـانون محاسـبات عمومی و قـانون شهرداري ها به عنوان 

دفاتر، مورد استفاده قرار مـــی گیرند.

به  فرمـــی است  مالیاتی  اظهارنامه  مالیاتی:  اظهارنامه   

دارایی ها، بدهی ها، سرمایه،  درآمدها، هزینه ها،  اظهار  منظور 

معافیتها، درآمد مشمول مالیات، مالیات، بخشودگی مالیاتی 

که  مورد  حسب  مکانی  و  هویـتی  اطالعـات  همچنیـن  و 

براي صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع قانون 

مالیاتهاي مستقیم، بـر حسب نوع و حجم فعالیت اشخاص 

اعالم  و  تهیه  سازمان،  توسط  هایی که  نمونه  مطابق  مذکور 

می شود. 

 - )مکانیزه  یا ماشینی  فرمـــی است کاغذي  سند حسابداري: 

مـالـی و محاسباتی طبق  رویداد  یا چند  الکترونیکی( که یک 

اصول و ضوابط حسابداري در آن ثبت و حاوي تجزیه حسابها 

و توضیحـات مـربـوط، متکی به مدارك بوده و با تأیید اشخاص 

مجاز، قابل ثبت در دفاتر مـــی باشد. 

مدارك حساب: عبارت از مستنداتی است، دستی یا ماشینی 

)مکانیزه - الکترونیکی( که بیانگر وقوع یک یا چند فعالیت یا 

رویداد مالی یا محاسباتی بوده و اسناد حسابداري یا دفاتر بر 

مبناي آنها تـنـظـیـم و تحریر مـــی گردد.

داراي  صورتحساب فروش کاال یا ارائه خدمات: فرمـــی است 

آن،  الکترونیکی  نوع  در  که  مالیاتی  فرد  به  منحصر  شماره 

و  مشخصات  می شود.  ذخیره  مالیاتی  حافظه  در  اطالعات 

و کار  نوع کسب  با  متناسب  اطـالعـاتـی صورتحساب،  اقـالم 

توسط سازمان تعیین و اعالم مـــی شود. در مواردي که از 

دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به 
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عنوان پایانه فروشگـاهـی اسـتـفـاده مـــی شود، رسید یا گزارش 

الکترونیکی پرداخت خرید صادره در حکم صورتحساب است.   

مصرف کننده نهایی: شخص حقیقی است که کاال و خدمات 

را متناسب با نیاز خود براي مصـارف شخصی خریداري کند و 

از آن براي عرضه کاال ها  و خدمات به دیگران استفاده ننماید. 

شماره منحصر به فرد مالیاتی: شماره اي شامل بیست و دو 

کاراکتر و داراي چهار بخـش اسـت؛ شناسه حافظه مالیاتی )شش 

کاراکتر(، تاریخ صورتحساب )پنج کاراکتر(، سریال صورتحـسـاب  

)ده کاراکتر( و ارقام کنترلی )یک کاراکتر( که به هر صورتحساب 

اختصاص داده می شود.   

 ،)pos( بانکی  کارتخوان  دستگاه  رایانه،  فروشگاهی:  پایانه 

درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگري که امکان اتصال 

الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مؤدیان  به شبکه 

را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار 

باشد. 

سامانه مؤدیان: سامانه اي است تحت مدیریت سازمان که 

و  یافته  اختصاص  ویـژه  اي  به هر مؤدي کارپوشه  آن  در 

تبادل اطالعات میان مؤدیان و سازمان منحصرًا از طریق 

آن کارپوشه انـجـام مـــی شود. مؤدیان مـــی توانند با استفاده از 

هرگونه سخت افزار یا نرم افزار اعم از رایانه شخـصـی، پایانه 

فروشگاهی، سامانه هاي ابري یا هر وسیله دیگري که حافظه به 

آن متصل شده باشـد، بـه سامانه مؤدیان متصل شوند. مرجع 

نهایی ثبت، صدور و استعالم صورتحساب الکترونیکی سامانه 

مؤدیان است.   

و متصل  فروشگاهی  پایانه اي  سامانه ثبت برخط معامالت: 

برخی  سازمان،  اعالم  اسـاس  بر  است که  مؤدیان  سامانه  به 

آن هستند. از  استفاده  به  ملزم  مؤدیان 

 فصل دوم : گروه بندي مؤدیان صاحبان مشاغل

ماده۲- صاحبان مشاغل براساس شاخص ها و معیارهایی از 

قبیل نوع و حجم  فعالیت به شـرح ذیل گروه بندي می شوند:

۳-گروه سوم  دوم            2- گروه  اول           ۱- گروه 

الف- گروه اول: 

آیین  این  موضوع  تکالیف  انجام  لحاظ  از  ذیل  اشخاص 

مـــی شوند.  مـحـسـوب  اول  گـروه  مؤدیان  جزو   نامه 

۱- کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان. 
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بهره برداران  و  تولیدي  واحدهاي  و  کارخانه ها  صاحبان   -2

معادن داراي پروانه بـهـره بـرداري از وزارتخانه  یا مراجع ذیربط. 

۳- صاحبان هتل هاي سه ستاره و باالتر. 

۴- صاحبان بیمارستانها، زایشگاهها، درمانگاه ها، کلینیکهاي 

تخصصی.

5- صاحبان مشاغل صرافی. 

۶- صاحبان فروشگاه هاي زنجیره اي داراي مجوز فعالیت از 

وزارتخانه و یا مراجع ذیربط. 

دفترداري،  و  حسابداري  حسابرسی،  مؤسسات  صاحبان   -۷

خدمات مالی و ارائه دهندگان خـدمـات مدیریتی، مشاوره اي، 

انفورماتیک و طراحی سیستم.

۸- صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوري، زمینی، دریایی و 

هوایی اعم از مسافري و یا باربري.

)فروش  ابرازي  درآمد  حرفی که  و  سایر صاحبان مشاغل   -۹

بر اساس اظهارنامه  ارائـه خدمت(  و  توأم کـاال  یا فروش  کاال 

خرداد  تسلیمی  )اظهارنامه  قبل  سال  دو  عملکرد  مالیاتی 

ماه هر سـال مبناي تعیین گروه بنـــدی سال بعد از تسلیم 

اظهارنامه عملکرد مـــی باشد. به عنوان مـثـال، مـبـلـغ فروش و 

سایر درآمدهاي مندرج در اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۷ 

مبناي گروه بندي سـال ۱۳۹۹ می باشد )یا آخرین درآمد قطعی 

شده )فروش کاال یا فروش توأم کاال و ارائه خدمت( آنها بیش 

از مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد ریال باشد.( مشروط به ابالغ 

برگ قطعی حداکثر تا پایان دي ماه سال قبل به شخص مؤدي 

یا نماینده قانونی وي(.

ب- گروه دوم: 

سایر صاحبان مشاغل و حرفی که درآمد ابرازي )فروش کاال یا 

فروش توأم کاال و ارائه خـدمـت( دوسال قبل آنها و یا آخرین 

درآمد قطعی شده آنها )فروش کاال یا فروش توأم کاال و ارائه 

خدمت( بیش از پنجاه میلیارد ریال و مساوي یا کمتر از مبلغ 

یکصد و پنجاه میلیارد ریال باشد. )مشروط به ابالغبرگ قطعی 

حداکثر تا پایان دي ماه سال قبل  به شخص مؤدي یا نماینده 

قانونی وي.(

ج- گروه سوم:

قرار  دوم  و  اول  هاي  گروه  در  که  مشاغلی  صاحبان 

می شوند. محسوب  سوم  گروه  جزو  نمیگیرند 
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تا  تشخیص ضرورت  در صورت  مـــی تواند  سازمان  تبصره۱- 

پایان دي ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به گروه 

در  آگهی  درج  طریق  از  و  تهیه  را  فعالیت  نوع  براساس  اول 

روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه هاي کثیراالنتشار و یا از 

طریق تشلک هاي صنفی و حرفه اي ذیربط به مؤدیان مالیاتی 

اعالم نماید. مودیان اخیرالذکر از ابتداي سال مالیاتی بعد از 

اعالم مکلف به اجراي تکالیف تعیین شده مربوط به گروه اول 

خواهند بود. 

تبصره۲-  در مواردي که مودیان صرفا به فعالیت ارائه خدمت 

اشتغال داشته باشند، پنجاه درصد  )5۰%( نصاب هاي تعیین 

شده، مبناي گروه بندي می باشد.

تبصره3- در مشاغل مشارکتی اعم از اختیاري یا قهري، درآمد 

ابرازي و یا قطعی شده مشارکت مالك عمل می باشد. 

تبصره 4- صاحبان مشاغل و حرف موضوع این آیین نامه در 

اولین سال ایجاد )تأسیس( به استثناء مؤدیانی که بهواسطه 

موضوع فعالیت جزو گروه اول طبقه بندي شده اند، جزو گروه 

سوم محسوب و از سال سوم فعالیت  به بعد می بایست 

بر اساس نصاب هاي مقرر طبقه بندي شده و نسبت به 

انجام تکالیف قانونی عمل نمایند.

صاحبان  توسط  باالتر  گروه هاي  اظهارنامه  تسلیم  تبصره5- 

مشاغلی که در گروه هاي پایین تر قرار دارند )صاحبان مشاغل 

گروه سوم اظهارنامه گروه اول یا دوم ارائه نمایند یا صاحبان 

منعی  نمایند(  تسلیم  اول  اظهارنامه گروه  دوم  مشاغل گروه 

ندارد، لکن صرف انجام این امر مؤدي را در گروه هاي باالتر قرار 

داد. نخواهد 

 فصل سوم - اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه آن 

ماده3-  فرم اظهارنامه هاي مالیاتی براي اشخاص حقوقی 

و صاحبان مشاغل )گروه هاي اول دوم و سوم( موضوع این 

آیین نامه باید حداقل شامل موارد زیر باشد:
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گروه سوم گروه  دوم اشخاص حقوقی وگروه اول 

۱- اطالعات هویتی : 

۱-۱- اطالعات هویتی و مکانی 

2-۱- مجوزهای فعالیت  اقتصادی

2- درآمد مشمول مالیات، 

بخشودگی های مالیاتی، 

معافیت های قانونی و مالیات 

متعلق. 

۳- موجودی مواد و کاال در اول 

پایان دوره.

۴- واردات و صادرات کاالها و 

خدمات.

5- صورت حساب ود و زیان.

۶- ترازنامه.

۷- اطالعات شرکاء.

۸- اطالعات حساب های بانکی 

مربوط به فعالیت شغلی.

۱- اطالعات هویتی :

۱-۱- اطالعات هویتی و مکانی

2-۱- مجوزهای فعالیت اقتصادی 

2- درآمد مشمول مالیات، 

بخشودگی های مالیاتی، معافیت های 

قانونی و مالیات متعلق.

۳- موجودی مواد و کاال در اول و 

پایان دوره.

۴- صورت درآمد و هزینه )اطالعات 

خرید و فروش کاال و خدمات و 

هزینه های مربوط(.

5- اطالعات اموال و دارایی ها 

مربط به فعالیت شغلی.

۶- اطالعات شرکاء.

۷- اطالعات حساب های بانکی 

مربوط به فعالیت شغلی.

۱- اطالعات هویتی : 

۱-۱- اطالعات هویتی و مکانی

2-۱-۱ مجوزهای فعالیت اقتصادی.

2- درآمد مشمول مالیات، 

بخشودگی های مالیاتی، معافیت های 

قانونی و مالیات متعلق.

۱-2- خالصه درآمد و هزینه 

)اطالعات خرید و فروش کاال و 

خدمات و هزینه های مربوط(.

2-2- اطالعات شرکاء.

۳-2- اطالعات حساب های بانکی 

مربوط به فعالیت شغلی.

تبصره: در مواردي که هر یک از اقالم اطالعاتی فرم اظهارنامه 

از  براي هر یک  مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل 

به  خللی  آن  تکمیل  عدم  باشد،  موضوعیت  فاقد  مؤدیان 

وارد نخواهد کرد. اظهارنامه  اعتبار 

اظهارنامه  مکلفند  نامه  آیین  این  مؤدیان موضوع  ماده4-  

یا  انفرادي  )بصورت  مالـیـاتـی  سال  هر  براي  را  خود  مالیاتی 

مشارکت( در موعد مقرر قانونی به صورت الکترونیکی از طریـق 

درگـاه هـاي الکترونیکی سازمان تسلیم نمایند. سازمان می تواند 

در مواردي که مقتضی بداند تسلیم اظهارنامه غیرالکترونیکی 

را بپذیرد.

مورد  قانون   ۱۷۸ ماده  اجراي  در  اظهارنامه  تسلیم  تبصره: 

پذیرش می باشد. 

 فصل چهارم - مشخصات دفاتر:

ماده 5- انواع دفاتر موضوع این آیین نامه عبارتند از:

۱- دفتـــر روزنامه. 2- دفتر لک. ۳-دفتر روزنامه و لک مشـــترک. 

۴-دفتر معین.5- ســـایر دفاتر.

 فصل پنجم - تکالیف مؤدیان درخصوص نگهداري 

دفاتر و یا اسناد و مدارك 

و  دفاتر  نگهداري  روش هاي  به  مربوط  مقررات  ماده6- 

مدارك:  و  اسناد 
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الف - صاحبان مشاغلی که درگروه اول قرار مـــی گیرند و کلیه 

اشخاص حقوقی  مکلف به نگهداري دفاتر روزنامه و لک یا سایر 

الکترونیکی( )مکانیزه  ماشینی  یا  دستی  مورد  حسب  دفـاتر 

متکی  به  اسناد و مدارك با رعایت موارد زیر مـــی باشند:

۱- رویدادهای مالی باید بر اســـاس استانداردهای حسابداری 

و روزانـــه بـــه ترتیـــب تاریخ وقـــوع در دفتـــر رزونامـــه ثبت و 

حداکثـــر تـــا پانزدهم ماه بعد بـــه دفتـــر لک منتقل گردد.

2- مٔودیانـــی که دفاتر دســـتی نگهداری می نماینـــد، مکلفند 

برای هر ســـال مالیاتی فقـــط از دفاتری که طی ســـال مالیاتی 

قبل نـــزد مراجع قانونی ذیرربط ثبت شـــده اســـتفاده نمایند. 

در مـــواردی کـــه دفاتـــر ثبت شـــده مذکـــور در هر ســـال برای 

ثبـــت عملیات مالـــی مٔودیان تا پایان ســـال مالیاتـــی کفایت 

ننمانـــد، مجـــاز به اســـتفاده از دفاتر ثبت شـــده طـــی همان 

می باشند. ســـال 

۳- مٔودیان برای اســـتفاده از سیســـتم الکترونیکی )نرم افزار( 

جهـــت ثبت رویدادهای مالـــی خود، مکلفند از نـــرم افزارهای 

مـــورد قبـــول کـــه دارای ویژگی هـــا، معیارهـــا و ضوابـــط 

اعالمی ســـازمان باشد اســـتفاده نمایند. ســـازمان موظف 

اســـت ویژ گی هـــا، معیارهـــا و ضوابط اعالمی ســـازمان باشـــد 

اســـتفاده نمایند. ســـازمان موظف اســـت ویژگی هـــا، معیارها 

و ضوابطـــی که نرم افزار باید دارا باشـــد را اعـــالن عمومی کند.

۱-۳- اســـتفاده از نرم افزارهای قبلی تا مدت ســـه ســـال پس 

از الزم االجـــرا شـــدن اصالحیـــه قانـــون )۱۳۹5/۰۱/۰۱( مجاز 

خواهـــد بـــود. اســـتفاده از نرم افزارهای مذکور بعـــد از مهلت 

فوق  الذکـــر منـــوط به مطابقـــت آن بـــا ویژگی هـــا، معیارها و 

ضوابط اعالمی از ســـوی ســـازمان است.

مٔودیـــان مکلفنـــد تـــا قبـــل از مطابقـــت نـــرم افـــزار مـــورد 

اســـتفاده بـــا ویژگی هـــا، معیارهـــا و ضوابط اعالمی از ســـوی 

ســـازمان، حداقل ماهـــی یکبار خالصه عملیات داده شـــده به 

ماشـــین های الکترونیکـــی را در دفتر روزنامـــه ثبت و حداکثر تا 

پانزدهـــم مـــاه بعد به دفتـــر لک منتقـــل کنند.

در اجـــرای ایـــن بنـــد، ســـازمان می توانـــد به منظور بررســـی 

انجام وظایـــف محوله از ظرفیت علمی و تخصصی اشـــخاص 

حقوقـــی دولتـــی و غیردولتی اســـتفاده نماید. 

۴- نگهـــداری دفتـــر روزنامـــه واحـــد بـــرای ثبـــت کلیه 

عملیـــات و یـــا دفاتر روزنامـــه متعدد برای هـــر بخش از 
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عملیـــات مجاز اســـت.

5- اشـــتباه در شـــماره گذاری صفحات و همچنین اشتباهات 

ناشـــی از ثبت دفاتر در مراجع قانونی ذیربـــط در صورت احراز، 

خللـــی به اعتبار دفاتـــر وارد نخواهد کرد.

۶- نوشـــتن دفاتر با وســـایلی که به ســـهولت قابل محو است 

)مانند مواد گرافیت( در دفاتر دســـتی ممنوع است.

۷- دفاتر و اســـناد حســـابداری می باید بر اســـاس واحد پول 

رایج کشـــور و همچنیـــن به زبان فارســـی تحریر گردد.

۸- در مـــواردی کـــه دفاتـــر موضـــوع ایـــن آئین نامه توســـط 

مقامـــات قضایی یا ســـایر مراجـــع قانونی و یا بـــه عللی خارج 

از اختیار مٔودی از دســـترس مٔودی خارج شـــود، صاحب دفاتر 

می بایـــد از تاریـــخ وقوع ایـــن امر حداکثر ظرف مـــدت دو ماه 

دفاتـــر جدیـــد ثبـــت و عملیـــات آن مـــدت را در دفاتـــر جدید 

تحریـــر کنـــد و تاخیـــر تحریر عملیـــات در این مدت بـــه اعتبار 

دفاتـــر خللـــی وارد نخواهد کرد.

۹- تأخیر تحریر دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدید التأسیس 

از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از 

تاریخ شروع فعالیت تا دو ماه مجاز خواهد بود.

به  توجه  با  مکلـفند  هستند  شعبه  داراي  اشخاصی که   -۱۰

روشـهاي حسابداري مورد عمل، خالصه عملیات شعبه یا شعب 

خود را در صورتی که داراي دفاتر ثبت شده باشند، الاقل سالی 

یکبار )تا قبل از بستن حسابها(  و در غیر این صورت عملیات 

هر ماه را تا پایان ماه بعد در دفاتر مرکز ثبت کنند.

تاریخ  تا  اینکه  بر  مالی مشروط  دفاتر، ضمن سال  ثبت   -۱۱

باشد،  نگرفته  صورت  پولـی  و  مـالی  فعالیـت  هیچگونه  ثبت 

مجازاست.

دفاتر  ارائه  عدم   درحکم  نانویس  و  سفید  دفاتر  ارائه   -۱2

محسوبمی شود.

۱۳- مؤدیان مکلف به نگهداري دفاتر، باید نسبت به نگهداري 

اداره  درخواست  صورت  در  و  اقـدام  مدارك  و  اسناد  و  دفاتر 

و  اسناد  و  دفاتر  نگهداري  مورد  در  نمایند.  ارائه  امورمالیاتی، 

مدارك بصورت ماشینی، اطالعات باید به همان قالبی)فرمتی( 

که تولید، ارسال یا دریافت شده، نگهداري شود.

 ب- صاحبان مشاغلی که درگروه دوم  قرار مـــی گیرند 
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مکلفند براي هرسال مالیاتی اسناد و مدارك مربوط به معامالت 

خود از قبیل اسناد درآمدي  فروش کاال یا ارائه خدمات و سایر 

درآمدها و اسناد  خرید کاال، خدمات و دارایی و سایر اسناد 

هزینه هاي انجام  شده را به تفکیک و به ترتیب تاریخ وقوع 

هریک از رویدادهاي مالی، نگهداري و صورت درآمد و هزینه خود 

 را به صورت ماهانه در چارچوب فرم هاي مربوط تنظیم نمایند. 

پ- صاحبان مشاغلی که درگروه سوم قرار مـــی گیرند مکلفند 

معامالت  به  مربوط  مدارك  و  اسناد  مالیاتی  سال  هر  براي 

و  خدمات  ارائه  یا  کاال  فروش  درآمدي  اسناد  قبیل  از  خود 

سایراسناد  و  خدمات  و  کاال  خرید  اسناد  و  درآمدها  سایر 

را نگهداري و خالصه درآمد و هزینه  انجام شده  هزینه هاي 

ساالنه  هزینه  و  درآمد  ”خالصه  فرم  شرح  به  را  خود  ساالنه 

مؤدیان گروه سوم“ تنظیم نمایند. ت- مؤدیانی که رویدادهاي 

الکترونیکی(  )مکانیزه-  ماشـینی  صورت  به  را  خود  مالی 

اول(  استثناي مؤدیان گروه  به  مـــی نمایند   نگهداري  و  ثبت 

اسناد  نگهداري  ندارند.  به صورت دستی  ارائه دفاتر  به  نیازي 

الزامـــی است. دستی  یا  ماشینی  صورت  به  حساب  مدارك   و 

از  که  مشاغلی  صاحبان  تکالیف   - ششم  فصل      
سامانه صندوق فروش )صندوق ماشینی   مکانیزه(

می نمایند: استفاده  فروش( 

ماده ۷- این ماده و فصل بر اساس اصالحیه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/22 

حذف گردیده است.  

  فصل  هفتم- صورتحساب فروش و نحوه صدور 
و ارائه آن:

ماده ۸- کلیه مؤدیانی که به عرضه کاال  یا ارائه خدمات اشتغال 

دارند مکلفند صورتحساب معامالت خود را به شرح زیر صادر 

و نگهداري نمایند:  

۱- صورتحساب الکترونیکی:  صورتحسابی است داراي شماره 

منحصر به فرد مالیاتی که در سه  قالب زیر صادر مـــی شود:

با  ”  صورتحساب  یا  اول:  نوع  الکترونیکی  ۱-۱- صورتحساب 

قبیل  از  مواردي  )شامل  فروش  نوع  شامل  کامل“  اطالعات 

دولت،  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  انرژي،  بورس  بورس کاال، 

حق العمل کاري، پیمانکاري، داخلی، صادراتی و نظیر آن(، نوع 

اقتصادي( فعال  یا  حقیقی  نهایی  کننده  )مصرف  خریدار 

ثانیه( و حداقل  و  تاریخ و زمان صدور )ساعت، دقیقه 
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نام  یا  نام خانوادگی  نام،  برگیرنده اطالعات هویتی شامل  در 

شخص حقوقی، شماره اقتصادي، شناسه یاکد ملی یا شناسه 

فراگیر اتباع خارجی، نشانی کامل و شماره پستی، شماره شعبه، 

یا  و مشخصات کاال  خریدار  و  فروشنده  دو شخص  هر  براي 

خدمات ارائه شده، شامل شناسه کاال یا خدمت، شرح کاال یا 

)فی( و  واحد  تعداد، مبلغ  یا  خدمت، واحد سنجش، مقدار 

مبلغ لک، تخفیفات، مالیات بر ارزش افزوده، شرح سایر عوارض 

و مبلغ سایر عوارض آن و مقدار پرداخت نقدي و مقدار نسیه 

آن حسب مورد، باشد.

نهایی  کننده  مصرف  خریدار  نوع  که  صورتی  در    -۱ تبصره 

الزامـــی نبوده و لک  است، درج کامل اطالعات هویتی خریدار 

می شود.  تلقی  نقدي  صورتحساب  مبلغ 

تبصره ۲-  در خصوص انواع معامالت طال، جواهر و پالتین و 

امثال آن، عالوه بر اقالم صورتحساب الکترونیکی، ارزش اصل 

طال، جواهر و پالتین، اجرت ساخت، حق العمل و سودفروشنده 

به تفکیک به اقالم الزامـــی صورتحساب اضافه می شود.

اقالم  بر  عالوه  کاري  العمل  حق  فعالیت  در    -3 تبصره 

قرارداد حق  ثبت  یکتاي  الکترونیکی، شماره  صورتحساب 

العمل کاري در سامانه مؤدیان، هنگام ارسال صورتحساب به 

می شود.  اضافه  ارسالی  اطالعات 

تبصره 4- موارد زیر در حکم صورتحساب تلقی می شود:

قبوض آب، برق، گاز و مخابرات )تلفن(؛ درج شماره یکتاي قبض 

)شماره اشتراك یا شناسه قبض( در این نوع صورتحسابها 

الزامـــی است. بلیط هواپیما؛ در این حالت نوع پرواز )داخلی/

خارجی( و شماره گذرنامه مسافر براي پروازهاي خارجی، باید 

در صورتحساب درج شود.

  بارنامه؛ در این نوع صورتحسابها اقالم مرتبط با بارنامه به 

صورتحساب اضافه می شود. در مواردي که بنا بر اقتضاي شغل، 

یا عرضه خدمات صادر  براي فروش کاال  صورتحساب خاصی 

می شود، صورتحسابهاي مزبور با تشخیص سازمان امور مالیاتی 

شد.  خواهد  تلقی  الکترونیکی  صورتحساب  حکم  در   کشور، 

تبصره 5-  در مواردي که صورتحساب با مبالغ ارزي صادر میشود 

)از جمله صادرات(، مبلغ ارز، نوع ارز، نرخ برابري آن با ریال به 

اقالم صورتحساب اضافه می شود. چنانچه براي صادرات پروانه 

گمرکی وجود داشته باشد، شماره پروانه گمرکی و کد گمرك 

محل اظهار به اقالم صورتحساب اضافه می شود. 
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تبصره 6- در حالت هایـــی که صورتحساب به قرارداد مربوط 

به  قرارداد ثبت شده در سامانه مؤدیان  یکتاي  است، شماره 

می شود.  اضافه  صورتحساب  اقالم 

تبصره 7- در صورتی که اقالم تعیین شده صورتحساب، بنابر 

در  آن  درج  الزامـــی به  ندارد،  موضوعیت  مؤدي  فعالیت  نوع 

ندارد. صورتحساب 

با  صورتحسابی  دوم:  نوع  الکترونیکی  صورتحساب   -2-۱

اطالعات کامل فروشنده و اطالعات کامل کاال و خدمات و بدون 

اطالعات خریدار است. این صورتحساب نقدي تلقی شده، از 

بابت آن اعتبار مالیاتی براي خریدار قابل احتساب نمی باشد.

۱-۳- صورتحســـاب الکترونیکـــی نـــوع ســـوم : ایـــن نـــوع از 

صورت حســـاب ها همـــان ''رســـید پرداخـــت وجـــه'' صادره از 

که  پرداخت  الکترونیکی  درگاه  یا  و  بانکی  کارتخوان  دستگاه 

حسب مقررات اعالمـــی سازمان امور مالیاتی کشور، به عنوان 

پایانه فروشگاهی فروشنده )مؤدي( پذیرفته می شوند،میباشد. 

در این نوع صورتحساب صرفًا مبلغ پرداختی و شماره سوییچ 

پرداخت، شماره پذیرنده فروشگاهی، شماره پایانه، شماره 

مشخصات  حداقل  و  پرداخت  زمان  و  تاریخ  پیگیري، 

فروشنده وجود داشته باشد و از بابت آن اعتبار مالیاتی براي 

باشد. نمی  احتساب  قابل  خریدار 

نـــوع  ایـــن  )کاغـــذی(:  غیرالکترونیـــک  صورتحســـاب   -2

صورتحساب برای اشخاصی که حســـب مقررات قانونی امکان 

صدور صورتحساب غیر الکترونیکی را دارند موضوعیت داشته 

و اقالم اطالعاتی آن شامل کلیه اقالم صورتحساب الکترونیکی 

است به استثناي اقالم اطالعاتی که از طریق سامانه مؤدیان 

اضافه  صورتحساب  به  مالیاتی  فرد  به  منحصر  شماره  نظیر 

استثناي صورتحسابهاي  به  نوع صورتحساب  این  مـــی شود. 

اطالعات  و  شده  تلقی  نقدي  بند،  این   )2( تبصره  موضوع 

ندارد.  وجود  ها  این صورتحساب  در  نسیه  پرداخت 

تبصره ۱- چنانچه فروشنده حق العمل کار است، ارسال شماره 

امور مالیاتی  به سازمان  العمل کاري  قرارداد حق  یکتاي ثبت 

الزامی است.  کشور 

تبصره ۲- به منظور پوشش حوادث و موارد نقص فنی و سایر 

موارد ذکر شده در مواد )۱2( و )۱۳( قانون پایانههاي فروشگاهی 

و سامانه مؤدیان، در ابتداي هر دوره مالی، با تشخیص 

به  منحصر  شماره  تعدادي  مالیاتی کشور،  امور  سازمان 
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فرد مالیاتی صورتحساب در اختیار مؤدي قرار مـــی گیرد. مؤدي 

مـــی تواند درخواست افزایش شماره منحصر به فرد در اختیار 

را از طریق کار پوشه یا شرکت معتمد به سازمان امور مالیاتی 

کشور ارائه نماید. اقالم اطالعاتی این نوع از صورتحساب هاي 

کاغذي منطبق با صورتحساب الکترونیکی بوده و شماره فوق 

بر روي آن درج مـــی گردد تا پس از امکان پذیر شدن صدور 

اقدام  آنها  ارسال  و  ثبت  به  نسبت  الکترونیکی  صورتحساب 

شود.

 فصل هشتم- سایر مقررات

ماده۹- تغییر روش نگهداري دفاتر، اسناد حسابداري از ماشینی 

)مکانیزه الکترونیکی( به دستی و بالعکس طی سال مالیاتی یا 

دوره مالی حسب  مورد مجاز نخواهد بود. 

ماده۱۰- هر یک از دفاتر مزبور مـــی تواند به صورت ماشینی (

مکانیزه -الکترونیکی) و دستی نگهداري شود و مؤدیانی که از 

هر یک از روشهاي فوق استفاده مـــی نمایند مکّلف به رعایت 

روشهاي  از  یک  هر  در  نامه  آیین  این  طبق  مربوط  الزامات 

مذکور حسب مورد مـــی باشند. 

ماده ۱۱- سازمان مـــی تواند تمام یا برخی از مؤدیان موضوع 

حداکثر  ذیربط  مؤدي  به  کتبی  اعالم  راطبق  نامه  آیین  این 

از  اجراء  جهت  مالیاتی  سال  هر  پایان  از  پس  ماه  شش  تا 

به نگهداري دفاتر و اسناد حسابداري  ابتداي سال مالی بعد 

نماید. مکلف  الکترونیکی(   - )مکانیزه  ماشینی  صورت   به 

ماده۱2- اشخاصی که دفاتر و اسناد حسابداري خود را به صورت 

مکلفند  مـــی نمایند  نگهداري  الکترونیکی(  )مکانیزه  ماشینی 

حسب درخواست کتبی ماموران مالیاتی ذیربط، هنگام رسیدگی 

ضمن ارائه دستورالعمل نحوه کار با نرم افزار مالی و حسابداري 

مربوط، رمز دسترسی به اطالعات نرم افزار را ارائه نمایند، در غیر 

این صورت در حکم عدم تسلیم دفاتر خواهد  بود. 

ماشینی  حسابداري  اسناد  و  دفاتر  از  که  مؤدیانی  ماده۱۳- 

حسب  مکلفند  مـــی نمایند  استفاده  )مکانیزه-الکترونیکی( 

نیاز  مورد  اطالعات  ذیربط،  مالیاتی  ماموران  درخواست کتبی 

 براي رسیدگی را در لوح فشرده، به مأموران یاد شده ارائه نمایند.

ماده۱۴- مؤدیانی که از دفاتر و اسناد حسابداري دستی استفاده 

مـــی نمایند مکلفند حســـب درخواست کتبی ماموران مالیاتی 

ذیربط، دفاتر و اسناد و مدارك را براي رسیدگی به مأموران 
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مالیاتی یاد شده ارائه نمایند.

 فصل نهم - نحوه ارائه دفاتر و اسناد و مدارك

 ماده ۱5- دفاتر، صورت درآمد و هزینه ماهانه، خالصه درآمد و 

هزینه ساالنه و اسناد و مدارك حسب مورد با درخواست کتبی 

تعیین  و محل  روز  در  رسیدگی،  یا گروه  و  مالیاتی  امور  اداره 

شده در برگ درخواست ارائه دفاتر و یا اسناد و مدارك )محل 

اقامتگاه قانونی مؤدي و یا محلی که قباًل بصورت مکتوب به 

اداره امور مالیاتی اعالم  شده است و یا محل اداره امور مالیاتی 

حســـب مورد با توجه به نوع حسابرسی مالیاتی(  تحویل و 

توسط  اداره امور مالیاتی صورت مجلس مـــی گردد.

 فصل دهم - موارد رد دفاتر

مـــاده ۱۶- تخلـــف از تکالیف مقرر در ایـــن آئین نامه در موارد 

زیـــر موجب رد دفاتر می باشـــد : 

۱- در صورتـــی کـــه دفاتـــر ارائه شـــده نـــزد مراجـــع ذیربط به 

ثبـــت نرســـیده باشـــد یا فاقـــد یک یـــا چند برگ باشـــد.

2- عـــدم ثبـــت یک یـــا چند فعالیـــت مالـــی در دفاتر به 

احراز. شرط 

۳- تاخیـــر تحریر دفاتر روزنامـــه بیش از ۱5 روز و تاخیر تحریر 

دفتـــر لک، زائد بر حد مجاز منـــدرج در این آئین نامه.

۴- عـــدم ثبت عملیات شـــعبه یا شـــعب در دفاتـــر مرکز طبق 

آئین نامه. ایـــن  مقررات 

5- در مـــواردی کـــه دفاتر مزبـــور به ادعای مٔودی از دســـترس 

وی خارج شـــده باشـــد و غیر اختیـــاری بودن موضـــوع مورد 

تائیـــد باالترین مســـئول اداره امور مالیاتـــی ذی ربط قرارنگیرد.

۶- عدم تطبیـــق مندرجات دفاتر قانونی بـــا اطالعات موجود 

در سیســـتم های ماشـــینی )مکانیزه الکترونیکی و یا ســـامانه 

ثبـــت بر خط معامالت در مورد اشـــخاصی که از سیســـتم های 

مذکور اســـتفاده و یا مکلف به اســـتفاده از ســـامانه یاده شده 

شند. می با

۷- جـــای ســـفید گذاشـــتن بیـــش از حـــد معمـــول در دفتر 

روزنامه.

۸- عـــدم ارائه یک یـــا چند جلد از دفاتر ثبت شـــده اعم از 

تحریر شـــده و نانویس.

66



69

۹- تغییـــر نرم افزار حســـابداری مورد اســـتفاده در طی ســـال 

مالیاتی بـــدون اطالع قبلـــی اداره امور مالیاتـــی ذیرربط.

۱۰- تغییر روش نگهداری دفاتر، اســـناد حسابداری از ماشینی 

)مکانیـــزه - الکترونیکـــی( بـــه دســـتی و بالعکـــس طی ســـال 

مالیاتی یـــا دوره مالی.

۱۱- تحریر دفاتر به غیر از پول رایج کشور وزبان فارسی.

۱2- حذف برخی از عملیات در دفاتر الکترونیکی.

تبصره- در مـــورد بنـــد ۸ ایـــن مـــاده چنانچه ســـفید ماندن 

بـــرای ثبت تراز افتتاحی باشـــد موجب رد دفاتـــر نخواهد بود 

و همچنیـــن ســـفید ماندن ذیل صفحات دفتـــر در آخر هر روز 

یـــا هـــر هفته یا هـــر ماه به شـــرطی که اســـناد دارای شـــماره 

ردیف بوده و قســـمت ســـفید مانده با خط بســـته شـــود، به 

اعتبـــار دفتر خللـــی وارد نمی آورد. 

ماده ۱۷- هیأت ســـه نفری حسابرسان موضوع بند۳ ماده ۹۷ 

قانون  مالیات های مســـتقیم )اصالحیه مـــورخ ۱۳۸۰/۱۱/2۷( 

در صورتـــی که بـــا توجه بـــه دالیـــل توجیهی مـــٔودی و نحوه 

تحریر دفاتر و رعایت اســـتانداردهای حســـابداری و درجه 

اهمیـــت ایرادات مطروحه از ســـوی اداره امور مالیاتی و رعایت 

واقعیـــت امر، احراز نمایند کـــه ایرادات مزبور بـــه اعتبار دفاتر 

خللـــی وارد نماینـــد، مکلف اســـت نظر خود را مبنـــی بر قبولی 

دفاتر و اســـناد و مـــدارک اعالم نمایند.

تبصره- در اجـــرای مقررات تبصره مـــاده ۹۷ قانون، مفاد این 

فصل به مدت ســـه سال ) عملکرد ســـال ۱۳۹5 لغایت ۱۳۹۷( 

و صرفـــًا در ادارات امـــور مالیاتی کـــه طرح جامـــع مالیاتی به 

صورت کامل اجرا نشـــده اســـت، جاری می باشـــد.

متن این آئین نامه بر اساس آخرین اصالحیه )مورخ 

1401/01/22( تدوین شده است. بر این اساس تعاریف      

"سامانه صندوق فروش" و " سامانه بر خط معامالت" 

و مـــاده )1۷( آئین نامه قبلی حذف شـــده و ماده )۸( 

آن تغییر کرده اســـت. تاریخ اجـــرای این اصالحیه از 

1401/1/1 بوده و مادامی که قانون پایانه های فروشگاهی 

و سامانه مٔودیان اجرایی نشده است، مفاد ماده )۸( 

آئین نامه قبل از اصالحیه و ماده )۷( و تعاریف حذف 

شده از ماده )1( آن جاری خواهد شد.
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 مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل

کســـبه، اصنـــاف، پیشـــه وران )صاحبـــان حـــرف( صاحبـــان 

کارخانه هـــا، کارگاه های تولیدی و ســـایر افـــرادی که به صورت 

شـــخص حقیقی بابت درآمد حاصل از اشـــتغال به مشـــاغل 

آزاد و بـــه طـــور انفرادی یا مشـــارکت مدنی فعالیـــت  دارند، یا 

بـــه عناویـــن دیگری غیـــر از مـــوارد مذکور در ســـایر فصل های 

قانون مالیات های مســـتقیم در ایـــران درآمدی تحصیل کنند، 

مشـــمول مالیات بر درآمد مشـــاغل می باشـــند.

 تکالیف مٔودیان

۱- صاحبان مشـــاغل مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ شـــروع 

فعالیت، نســـبت به ثبت نام در نظام مالیاتـــی اقدام نمایند.

2- صاحبان مشـــاغل مکلفنـــد با مراجعه بـــه درگاه خدمات 

 )my.tax.gov.ir الکترونیکی ســـازمان امور مالیاتی )به نشانی

نســـبت به ثبت نام در نظـــام مالیاتی اقـــدام نمایند. مٔودیان 

محتـــرم پس از ثبت نـــام، می توانند از خدمات نظیر تســـلیم 

الکترونیکـــی اظهارنامه های مالیاتـــی، پرداخت الکترونیکی، 

صـــدور الکترونیـــک گواهی هـــای مالیاتـــی و ... برخوردار 

آشنایی باقانون و مقررات آشنایی باقانون و مقررات 

مالیات بردرآمدمالیات بردرآمد

صاحبان مشاغلصاحبان مشاغل
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گردند.

۳- تمامی صاحبـــان مشـــاغل بایـــد اظهارنامـــه  مالیاتـــی )یا 

حســـب مـــورد فرم مالیـــات مقطـــوع تبصره مـــاده ۱۰۰ قانون 

مالیات های مســـتقیم( مربوط به فعالیت های شـــغلی عملکرد 

هر ســـال خود را تا پایان خرداد ماه ســـال بعد بـــا مراجعه به 

درگاه خدمـــات الکترونیکـــی ســـازمان امور مالیاتـــی به صورت 

الکترونیکـــی، تســـلیم و مالیـــات متعلـــق را به نـــرخ ماده ۱۳۱ 

اصالحـــی قانون مالیات های مســـتقیم پرداخـــت نمایند. الزم 

بـــه توجه هســـت مهلت زمانـــی تســـلیم اظهارنامـــه مالیاتی 

عملکرد ســـال ۱۴۰۰ مشـــاغل تـــا پانزدهم تیرماه ســـال ۱۴۰۱ 

شد. تمدید 

۴- اظهارنامـــه مالیاتـــی صاحبان مشـــاغل برای هـــر گروه از 

صاحبان مشـــاغل موضوع آئین نامه اجرایی مـــاده ۹5 قانون 

مالیات های مســـتقیم، حســـب مورد شـــامل اطالعات هویتی 

و درآمـــدی از جمله ترازنامه و حســـاب ســـود و زیان یا صورت 

درآمد و هزینه یا خالصه درآمد و هزینه اســـت. عدم تســـلیم 

اظهارنامـــه مالیاتی، دفاتر و یا اســـناد و مـــدارک الزم، در هر 

ســـال موجـــب تعلـــق جرایـــم مربـــوط و نیـــز محرومیت 

مـــٔودی از معافیت هـــای مقرر در قانون مالیات های مســـتقیم 

بـــرای آن عملکرد خواهد شـــد.

اولویت هـــای  اســـاس  بـــر  کـــه  مشـــاغلی  صاحبـــان   -5

اعالمی ســـازمان امـــور مالیاتی، ملزم به اســـتفاده از ســـامانه 

صنـــدوق فـــروش »صنـــدوق ماشـــینی )مکانیزه( فـــروش« و 

تجهیـــزات مشـــابه شـــده اند، کمـــاکان مکلـــف بـــه بکارگیری 

ســـامانه مذکور هســـتند. در ســـال ۱۴۰۱ کلیـــه صاحبان حرف 

و مشـــاغل پزشکی،پیراپزشـــکی، داروســـازی و دامپزشـــکی و 

فروشـــندگان تجهیزات پزشـــکی که مجوز آن ها توســـط وزارت 

بهداشـــت، درمان و امور پزشـــکی و یا ســـازمان نظام پزشـــکی 

ایـــران صـــادر می شـــود و کلیه اشـــخاص شـــاغل در کســـب و 

کارهـــای حقوقی اعم از وکالت و مشـــاوره حقوقـــی و خانواده، 

مکلفنـــد از پایانـــه فروشـــگاهی اســـتفاده نمایند.

۶- صاحبـــان مشـــاغل گـــروه اول، مکلفند مطابـــق آئین نامه 

اجرایـــی موضـــوع تبصـــره)۳( مـــاده ۱۶۹ قانـــون مالیات های 

مســـتقیم، ضمن صادر نمودن صورتحســـاب بـــرای معامالت 

در  معاملـــه،  طـــرف  و  خـــود  اقتصـــادی  شـــماره  درج  و 

تمامی صورتحســـابها، فرم هـــا و ســـایر اســـناد مشـــابه، 
7۲
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فهرســـت معامـــالت خـــود را به صـــورت فصلی تا یـــک ماه و 

نیـــم پـــس از پایان هر فصـــل از طریـــق ســـامانه الکترونیکی 

 ارســـال صورت معامـــالت مٔودیـــان مالیاتـــی ارســـال نمایند.

۷- پرداخـــت کنندگان حقوق، هنـــگام هر پرداخت یا تخصیص 

آن مکلفنـــد مالیات متعلق را طبق مقررات محاســـبه و کســـر 

و »تاپایـــان ماه بعد« ضمن تســـلیم فهرســـتی متضمن نام و 

نشـــانی دریافت کننـــدگان حقوق و میـــزان آن بـــه اداره امور 

مالیاتـــی محـــل پرداخت نمایند. ارســـال فهرســـت و پرداخت 

مالیـــات از طریق ســـامانه الکترونیکی ســـازمان امـــور مالیاتی 

می گیرد. انجـــام 

تکالیف مؤدیان درخصوص نگهداري شرحگروه
دفاتر و یا  اسناد و مدارك

اول

ابـرازي )فروش  صاحبان مشاغل و حرفی که درآمـد 

اساس  بر  خدمات(  ارائه  و  کاال  توأم  فروش  یا  کاال 

آخرین  یا  قبل  سال  دو  عملکرد  مالیاتی  اظهارنامه 

یـا فروش توأم کاال  درآمد قطعی شده )فروش کـاال 

از مبلغ یکصد و پنجاه  آنها بیـش  ارائه خدمات(  و 

قطعی  برگ  ابالغ  بر  )مشروط  باشد.  ریال  میلیارد 

حداکثر تا پایان دي  مـاه سال قبل به شخـص مـؤدي 

یـا نـمـایـنـده قانونی وي(. بطور مثال؛ مبلغ فروش و 

سـایـر درآمدهاي مندرج در اظهارنامه مالیاتی عملکرد 

سال 1398  مبناي گروه بـنـدي سـال 1400می باشــد

نگهداري دفاتر روزنامه و لک یا سایر دفاتر حسـب 

مورد، متکی به اسناد و مدارك، با رعایت مقـررات 

مندرج در ماده )6( آیین نامه اجرایی مربـوط بـه 

نوع دفاتر، اسناد و مدارك و روشهاي نگـهـداري آنها 

موضوع ماده 95 اصالحی مصوب ۱۳۹۴/4/۳۱ 

قانون مالیات هاي مستقیم. مؤدیان براي ثبت و 

پلمب دفاتر روزنامه و لک باید قبل از شروع سال 

جامع  سامانه  بـه   مراجعه  با  )شمسی(   مالیاتی 

ثبت شرکت ها و  موسسات غیرتجاري، درخواست 

مراحل  و  ثـبـت  را  دفاتر  دریافت  جهت  خود 

براساس  را  شـده  پلمـب  دفاتر  دریافت  براي  الزم 

دستورالعمل موجود در سامانـه مـذکـور  طی  و کد 

کنند.  دریافت  رهگیري 

اشخاص ذیل فارغ از حجم فعالیت از لـحـاظ انجام 

اول محسوب می شوند: مؤدیان گروه   تکالیف، جزء 

1( کلیه وارد کنـندگان و صـادرکـنـنـدگـان.

2( صاحبان کارخانه ها و واحدهاي تـولـیـدي و بهره 

بـرداران مـعـادن داراي  پـروانـه بهره برداري ازوزارتخانه 

یا مـراجـع ذیـربـط

3( صاحبان هتل هاي سه سـتـاره و بـاالتـر. 

4(صاحبان بـیـمـارسـتـان هـا، زایشـگـاههـا،درمانگاه ها 

، کلینیک هاي تخصصی. 

5( صاحبـان مشاغل صرافی.

6( صاحبـان فـروشـگـاه هـاي زنجیره اي داراي مجوز 

فعالیت از وزارتخانه و یا مراجع ذیربط

و  حسابداري  حسابرسی،  مؤسسات  صاحبان   )7

ارائـه دهندگان خدمات  دفتر داري، خدمات مالی و 

طراحی  و  انفورماتیک  مشـاوره اي،  مـدیـریـتـی، 

سیستـم. 

8( صـاحـبـان مؤسسات حمل و نقل موتوري زمینی، 

دریایی و هوایی اعم از مسافري و یا باربري

دوم

ابـرازي )فروش  صاحبان مشاغل و حرفی که درآمـد 

کاال یا فروش توأم کاال و ارائه خدمات( دوسال قبل 

آنها و یا آخرین درامد قطعی شـده آنها )فروش کاال 

یا فروش توأم کـاال و ارائـه خدمات( بیش از پنجاه 

میلیارد ریال و مساوي یا کمتر از مبلغ  یکصد و پنجاه 

قطعی  برگ  ابالغ  به  مشروط  باشد.  ریال  میلیارد 

حداکثر تا پـایـان دي  ماه سال قبل به شخص مؤدي 

ــی وی یا نمایـنـده قانونـ

نگهداري اسناد و مدارك معامالت  از قبیل اسـنـاد 

سـایـر  و  خـدمـات  ارائه  یا  کاال  فروش  درآمدي 

و  دارایـی  و  خدمات  خرید کاال،  اسناد  و  درآمدها 

سایر اسناد هزینه هاي انجام شده به تفکیک و بـه 

ترتیب تاریخ وقوع هریک از رویدادهاي مـالـی براي 

هزینه  و  درآمـد  صـورت  تنظیم  و  مالیاتی  هرسال 

ماهیانه و ساالنه خود در چارچوب  فرم هاي زیر: 

صورت درآمد و هزینه ماهیانه مؤدیان گروه دوم  

صورت درآمد و هزینه ساالنه  مؤدیان گروه دوم

سوم
قرار  دوم  و  اول  هاي  در گروه  صاحبان مشاغلی که 

مــی شوند. مـحـسـوب  سـوم  گروه  جزء  گیرند  نمی 

نگهداري اسناد و مدارك مربوط به معامالت خـود 

از قبیل اسناد درآمدي فروش کاال یا ارائه خدمات 

و سایر درآمدها و اسناد خرید کاال و خدمات و نیز 

اسناد هزینه انجام شده براي هر سال مالیـاتـی و 

تنظیم خالصه درآمد و هزینه ساالنه،  در چارچوب 

فرم »خالصه درآمد و هزینه ساالنه گروه سوم«

 * درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت        ** مجموع برگ هاي قطعی اصلی و متمم 
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   نکاتی در مورد ثبت نام و تسلیم اظهارنامه

۱- چنانچه صاحبان مشاغل )مانند پزشکان، وکال، کارشناسان 

رسمی دادگســـتری، مهندسین مشـــاور، و ...( بر اساس مجوز 

صـــادره از مراجـــع ذیصالح بیـــش از یک محـــل فعالیت برای 

همان مجوز داشـــته باشـــند، بـــرای تمامی ایـــن محل ها فقط 

یـــک ثبت نـــام انجام می شـــود و یکـــی از ایـــن محل هابنا بر 

اعـــالم مـــٔودی )با اعالم مشـــخصات کامـــل ثبت نـــام انجام 

می شـــود و یکـــی از این محل هـــا بنابر اعالم مـــٔودی )با اعالم 

مشـــخصات کامل تمـــام محل های فعالیـــت( به عنوان 

نکات مهم در خصوص گروه بندی مٔودیان : 

الـــف ـ در مواردی که مٔودیان صرفًا به ارائه خدمات اشـــتغال 

داشـــته باشـــند، پنجاه درصد )5۰%( نصاب های تعیین شـــده 

مبنای گروه بندی می باشـــند.

ب ـ در مشـــاغل مشـــارکتی اعم از اختیاری یا قهری، مجموع 

درآمد ابرازی و یا قطعی شـــده مشارکت مالک عمل می باشد.

ج ـ در اولین ســـال ایجاد )تأســـیس( مشـــاغل، مٔودیان )به 

اســـتثناء مـــواردی که به واســـطه موضوع فعالیـــت جزو گروه 

اول قـــرار می گیرند( 

د ـ تســـلیم اظهارنامـــه گروه هـــای باالتـــر توســـط صاحبـــان 

مشـــاغلی کـــه در گروه هـــای پایین تر قـــرار دارند منعـــی ندارد 

و صـــرف انجـــام ایـــن امـــر مـــٔودی را در گروه های باالتـــر قرار 

نخواهـــد داد.

مٔودیان محترم مالیاتی به منظور بهره مندی از خدمات 

ابالغ الکترونیکی اوراق مالیاتی می توانند با مراجعه به 

درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی اقدام به 

ارائه درخواست ابالغ الکترونیک نموده و اوراق مالیاتی 

نظیر تشخیص و قطعی ... خود را به محض صدور در 

کارتابل ابالغ الکترونیکی خود مشاهده نمایند.
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محـــل اصلـــی فعالیـــت مشـــخص و ســـایر محل ها به 

عنـــوان شـــعبه منظـــور خواهد شـــد )درصورت عـــدم انتخاب 

محـــل اصلی توســـط مـــٔودی، تعیین محل اصلـــی فعالیت به 

تشـــخیص ســـازمان خواهد بود( در این مـــوارد باید صرفًا یک 

اظهارنامـــه برای تمام این محل های فعالیت تســـلیم شـــود.

2- چنانچـــه صاحبـــان مشـــاغل در یـــک محل بیـــش از یک 

فعالیت شـــغلی داشـــته باشـــند، مکلف به یک ثبـــت نام برای 

کلیـــه فعالیت های شـــغلی محل مذکور و ارائه یـــک اظهارنامه 

می باشـــند. آن محل  برای 

۳- چنانچـــه یـــک مـــٔودی دارای فعالیـــت مختلـــف )اعـــم از 

انفـــرادی یا مشـــارکتی( در محل های متعدد باشـــد، باید برای 

هـــر یـــک از محل هـــای فعالیت خود، بـــه صورت مجـــزا ثبت 

نـــام نمـــوده و اظهارنامه مالیاتی مربوط را تا ســـر رســـید مقرر 

به طـــور جداگانه تســـلیم نماید.

۴- در مـــورد کارگاه های و واحدهای تولیـــدی که نوع فعالیت 

آن هـــا ایجاد دفتر و یا فروشـــگاه در یک یا چنـــد محل دیگر را 

اقتضـــاء می نماید، مـــٔودی می تواند برای کلیـــه محل های 

مذکـــور یک ثبت نام به نشـــانی که بـــه عنوان محل اصلی 

فعالیـــت اعـــالم نموده، انجـــام داده و یـــک اظهارنامه 

واحـــد برای ایـــن  محل های فعالیـــت ارائه نماید.

5- مشـــاغلی کـــه به صـــورت مشـــارکت مدنی اعـــم از قهری 

یـــا اختیـــاری اداره می شـــوند بایـــد به عنـــوان یک مـــٔودی در 

نظـــام مالیاتی ثبـــت نام نماینـــد. صاحبان مشـــاغل مکلفند 

در زمـــان ثبـــت نام یـــا تکمیل اطالعـــات ثبت نـــام، اطالعات 

کلیه شـــرکاء و نســـبت ســـهم هر شـــریک را اعالم نمایند. این 

مٔودیـــان بایـــد اظهارنامـــه مالیاتـــی خـــود را در چارچوب فرم 

اظهارنامه مشـــارکتی تســـلیم نمایند.

۶- مٔودیـــان مکلفند هر گونه تغییـــر از جمله انحالل، تعطیلی 

فعالیـــت )دایم یـــا موقت(، تغییر نـــام، تغییر شـــغل، تبدیل 

انفرادی به مشـــارکتی و بالعکس، تغییر شـــرکاء و میزان سهم 

آن هـــا )اختیاری یـــا قهری( و یا ســـایر مـــوارد را حداکثر ظرف 

مـــدت دو مـــاه از تاریخ انجام یـــا وقوع تغییرات به ســـازمان 

امور مالیاتی کشـــور اعـــالم نمایند.

۷- در ســـال ۱۴۰۱ شـــماره اقتصـــادی جدید برای هـــر یک از 

واحدهای شـــغلی مٔوریان صادر و به آن ها ابالغ می شـــود. 

حســـب اعالم ســـازمان امور مالیاتی، مٔودیـــان ملکف به 
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  رسیدگی و نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات 
صاحبان مشاغل

براســـاس مـــاده ۹۷ ق.م.م، در فراینـــد حسابرســـی مالیاتی، 

مادامی کـــه مســـتندات و دالیـــل متقـــن برای عـــدم پذیرش 

اظهارنامـــه مـــٔودی وجـــود نداشـــته باشـــد، اصل بـــر پذیرش 

اظهارنامه اســـت. سازمان امور مالیاتی می تواند اظهارنامه های 

مالیاتـــی را که با رعایت مقررات مربوط تنظیم شـــده باشـــد را 

بـــدون رســـیدگی قبول نمایـــد و تعدادی از آن ها را بر اســـاس 

معیارهـــا و شـــاخص های تعییـــن شـــده و یا به طـــور نمونه 

انتخاب و مورد رســـیدگی قـــرار دهد.

به طـــور کلی درآمد مشـــمول مالیات مٔودیان به شـــرح 

اســـتفاده از شـــماره اقتصادی جدید خواهند بود.

۸- مٔودیانی که در بخشـــی از ســـال در یک محل و در بخشی 

دیگـــر در محل دیگـــری فعالیت نمـــوده اند، باید بـــا مراجعه 

به ســـامانه ثبت نام، نســـبت بـــه درج تاریخ شـــروع و خاتمه 

فعالیـــت در هر محل اقدام و برای هـــر محل، به طور جداگانه 

اظهارنامه تســـلیم نمایند.

مٔودیان محترم مالیاتی می بایســـت با مراجعه به 

درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی، پرونده مالیاتی 

متناظر با هر دستگاه یا درگاه پرداختی که به نام خود 

ثبت شده است را انتخاب نمایند. تمامی دستگاه های 

کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیک که 

متناظر با پروند مالیاتی نباشند غیرفعال می شوند.

اظهارنامه مالیاتی باید به صورت الکترونیک با مراجعه 

بـــه درگاه خدمات الکترونیکی ســـازمان امـــور مالیاتی 

تســـلیم گردد. مٔودیان محترم می توانند با مراجعه به 

بخـــش اظهارنامه الکترونیکی این ســـامانه، اظهارنامه 

مالیاتی خود را تســـلیم نمایند. پیـــش نیاز ارائه اظهار 

نامه الکترونیکی، تکمیل مراحل ثبت نام توسط مٔودیان 

می باشد.
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ذیل محاســـبه می شود: 

   ــــ  )سایردرآمد ها + فروش کاال و خدمات(

        =  )استهالکات + هزینه های قابل  قبول( 

             درآمد مشمول مالیات

از عملکـــرد ســـال ۱۳۹۸ بـــه بعد، بـــه منظور تعییـــن درآمد 

مشـــمول مالیـــات مٔودیانی که بـــه دالیلی نظیر عدم تســـلیم 

اظهارنامـــه مالیاتـــی، عدم ارائه اســـناد و مدارک حســـابداری 

و صورت هـــای مالـــی قابل رســـیدگی، مطابق مقـــررات نبودن 

اظهارنامـــه مالیاتـــی و عدم پذیرش آن توســـط ســـازمان امور 

مالیاتی کشـــور، انتخـــاب اظهارنامه به طور نمونـــه و ... مورد 

رســـیدگی قـــرار می گیرند، اقدامـــات زیر انجام می شـــود:

* اظهارنامه برآوردی بر اساس اطالعات موجود در سامانه های 

اطالعاتـــی ســـازمان امور مالیاتـــی و یا میـــزان فعالیت مٔودی 

به طور سیســـتمی یا حسابرســـی توســـط حسابرســـان مالیاتی 

تهیـــه  می گردد.

* اظهارنامـــه بـــرآوردی بـــر اســـاس اطالعـــات موجـــود در 

ســـامانه های اطالعاتی ســـازمان امور مالیاتـــی و یا میزان 

فعالیـــت مـــٔودی به طـــور سیســـتمی  یا حسابرســـی توســـط 

حسابرســـان مالیاتـــی تهیـــه  می گردد.

* از سایر روش های حسابرســـی )نظیر بررسی سوابق مالیاتی 

مـــٔودی، اطالعـــات مکتســـبه از گـــزارش بازرســـی و تحقیقات 

میدانـــی از محـــل فعالیت مـــٔودی، صورت حســـاب های بانکی 

و ...( و یا حســـب مورد اســـتفاده از نســـبت فعالیت مشاغل 

مشـــابه در ســـامانه های مالیاتی و یا نسبتی که هر ساله توسط 

ســـازمان امـــور مالیاتی کشـــور )باتوجـــه به اطالعـــات موجود 

در پایگاه هـــای اطالعاتـــی ایـــن ســـازمان و نیز اطالعـــات ارائه 

شـــده توســـط ســـایر مراجع( تعیین می شـــود، درآمد مشمول 

مالیـــات مٔودیان تعییـــن می گردد.

  تعیین مالیات مقطوع در اجرای تبصره ماده ۱00 
ق.م.م:

در مـــورد عملکرد ســـال ۱۴۰۰، ســـازمان امور مالیاتی کشـــور 

می تواند برخی از مشـــاغل یـــا گروه هایی از آنـــان را که میزان 

فروش کاال و خدمات ســـاالنه آن ها حداکثر )۱۰۰( برابر معافیت 

موضـــوع ماده ۸۴ قانـــون مالیات های مســـتقیم و ارائه 

اظهارنامـــه مالیاتی معاف و مالیـــات مٔودیان مذکور را به  8۲
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صـــورت مقطـــوع تعیین و وصول نماید. در این راســـتا، میزان 

مالیات عملکرد ســـال ۱۴۰۰ )مشـــروط بر اینکـــه میزان فروش 

کاال و خدمات مٔودیان در ســـال ۱۴۰۰ از مبلغ ۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 

ریـــال بیشـــتر نباشـــد( به صـــورت مقطـــوع تعیین می شـــود. 

در ایـــن مـــوارد مالیـــات بایـــد بـــه طور یکجـــا توســـط مٔودی 

 پرداخـــت شـــده یـــا حداکثر تـــا )۴( ماه تقســـیط می شـــود.

مٔودیـــان بـــرای بهره مندی از این تســـهیالت بایـــد )حداکثر تا 

پانزدهـــم تیرماه( بـــا مراجعه بـــه درگاه خدمـــات الکترونیکی 

ســـازمان امور مالیاتی نســـبت به تکمیل و ارســـال فرم مالیات 

مقطوع عملکرد ســـال ۱۴۰۰ اقـــدام نمایند.

اطالعـــات  اســـاس  بـــر  مالیـــات مقطـــوع  فـــرم؛  ایـــن  در   

موجـــود در پایگاه هـــای اطالعاتـــی ســـازمان امـــور مالیاتی و 

یـــا فـــروش ابرازی حســـب مـــورد، تعییـــن و به مـــٔودی اعالم 

می شـــود. چنانچـــه مالیـــات تعییـــن شـــده مـــورد پذیـــر ش 

باشـــد، مـــٔودی می توانـــد بـــا تائیـــد و ارســـال نهایـــی فـــرم، 

از تســـهیالت پرداخـــت مالیـــات مقطـــوع بهره منـــد شـــود. 

مٔودیـــان مالیاتـــی در صـــورت عـــدم پذیـــرش اطالعـــات فرم 

مذکـــور و مبلـــغ مالیـــات تعییـــن شـــده در آن، می توانند 

اقـــدام نماینـــد. بـــه تســـلیم اظهارنامـــه مالیاتـــی   نســـبت 

 معافیت مالیاتی 

درآمـــد ســـاالنه مشـــمول مالیـــات صاحبـــان مشـــاغل کـــه 

اظهارنامـــه مالیاتـــی خـــود را در موعد مقرر تســـلیم کرده اند و 

حسب مورد دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده ۹5 قانون 

مالیات هـــای مســـتقیم را ارائـــه نموده اند، تا میـــزان معافیت 

قانونـــی مربوط )برای عملکرد ســـال ۱۴۰۰ معادل ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ 

ریال و برای عملکرد ســـال ۱۴۰۱ معـــادل ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال( از 

پرداخـــت مالیات معاف و مـــازاد آن به نرخ مـــاده ۱۳۱ قانون 

مذکور مشـــمول مالیـــات خواهد بود.

نکته۱:  بر اساس اصالحیه مورخ 1394/04/31 قانون 
مالیات های مستقیم عدم تسلیم اظهارنامه، دفاتر و یا 

اسناد و مدارک مربوط، موجب محرومیت از معافیت 

مالیاتی مذکور می باشد.

نکته۲:  در مشـــارکت های مدنی، شـــرکاء هر شـــریک 
جداگانه مشمول مالیات خواهد بود.

نکته3:  شرکایی که رابطه زوجیت دارند به لحاظ 
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متکی بـــه مدارک بـــوده و منحصرًا به تحصیـــل درآمد مٔودی 

در دوره مالـــی مربـــوط، با رعایت حد نصاب های مقرر باشـــد.

 هزینه های قابل قبول 

هزینه هـــای قابل قبول برای تشـــخیص درآمد مشـــمول 

مالیات عبارت اســـت از هزینه هایی که در حدود متعارف، 

استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی می شوند 

وتنها یک معافیت به زوج تعلق می گیرد.

نکتـــه 4: درســـال 1401 معافیت مالیاتـــی مربوط به 
انتشـــارات کمک درسی حذف شـــده است و معافیت 

مالیاتی بازیگران، اجرای صحنه خوانندگی )کنســـرت( 

و تهیه کنندگی، نشر و تکثیر آثار موسیقی، حراجی آثار 

هنری صرفاً تا سقف )2,600,000,000 ریال( در سال قابل 

اعمال بوده و بیش از آن برای اشخاص حقیقی ماطبق 

ماده 131 قانون مذکور، مشمول مالیات می شود.

نکته 5 :  به منظور حمایت از کســـب و کارهای آسیب 

دیـــده از کرونا، واحدهای صنفـــی و واحد های تولیدی 

با درآمد مشـــمول مالیات کمتـــر از یک میلیارد ریال ) 

1,000,000,000 ریـــال( عالوه بـــر معافیت های قانونی و 

بخشودگی و مشوق های مالیاتی، برای مالیات عملکرد 

سال 1400 از 5 واحد درصد  بخشودگی در نرخ مالیاتی 

برخوردار می شوند.

نکته۱:  هزینه های مربوط به درآمد هایی که به موجب 
قانون مالیات های مســـتقیم از پرداخت مالیات معاف 

یا مشـــمول مالیات به نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع 

محاســـبه می شـــود، به عنوان هزینه هـــای قابل قبول 

مالیاتی شناخته نمی شود.

نکته۲: پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی 
در قانـــون مالیات های مســـتقیم که به شـــیوه تهاتری 

انجام نشـــود، از مبلغ 200 میلیون ریـــال به باال منوط 

به پرداخت یا تســـویه وجه آن از طریق ســـامانه بانکی 

می باشـــد. لذا در صورتی که هزینه های پرداخت نقدی 

بیش از دویست میلیون ریال که از طریق سیستم بانکی 

انجام نشـــده باشد، از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد 

بود. این حکم به سایر هزینه های انجام شده که از سایر 

 طرق  تسویه و یا تهاتر می گردد، قابل تسری نمی باشد.
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 دادرسی مالیاتی

از تاریـــخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ در مواردی که برگ تشـــخیص مالیات 

صـــادر و بـــه مـــٔودی ابـــالغ می شـــود، چنانچه مٔودی نســـبت 

بـــه آن معتـــرض باشـــد می توانـــد ظـــرف ســـی روز از تاریـــخ 

ابـــالغ شـــخصًا یا به وســـیله وکیل تـــام االختیار خـــود با ارائه 

دالیـــل و اســـناد و مدارک کتبـــًا از اداره امـــور مالیاتی تقاضای 

رســـیدگی مجدد نماید. مســـئوول / مســـئوالن مربـــوط که از 

طرف ســـازمان امـــور مالیاتی مشـــخص می شـــوند، موظفند 

پـــس از ثبت درخواســـت مٔودی و ظـــرف مهلتی کـــه بیش از 

چهـــل و پنج روز از تاریخ ثبت درخواســـت نباشـــد به موضوع 

رســـیدگی و در صورتی که دالیل و اســـناد و مدارک ابراز شـــده 

را بـــرای رد مندرجات برگ تشـــخیص کافی دانســـتند، آن را رد 

و در صورتـــی کـــه دالیل و اســـناد و مـــدارک ابـــرازی را موثر در 

تعدیل درآمد تشـــخیص دهند موارد تعدیل درآمد مشـــمول 

مالیات را مشـــخص نمایند.

چنانچه مٔودی نظر مســـئول / مســـئوالن مربـــوط در تعدیل 

درآمـــد مشـــمول مالیـــات را قبـــول نماید، درآمد مشـــمول 

مالیات تعدیل شـــده، قطعی اســـت. در غیـــر این صورت 

برای رســـیدگی به مابه التفاوت تـــا مبغل مورد اعتراض مٔودی، 

موضـــوع به هیـــأت حل اختـــالف مالیاتـــی ارجاع می شـــود. 

همچنین هر گاه دالیل و اســـناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای 

رد بـــرگ تشـــخیص یا تعدیـــل درآمد موثر تشـــخیص ندهند 

باید موضوع را مســـتداًل در پرونده منعکـــس و مراتب را برای 

رســـیدگی به هیأت حل اختـــالف مالیاتی ارجـــاع نمایند.

رأی هیأت هـــای حل اختـــالف مالیاتی با اکثریـــت آراء قعطی 

و الزم االجـــراء اســـت. مگر اینکه ظرف مدت بیســـت )2۰( روز 

از تاریـــخ ابالغ رأی از طرف مأمـــوران مالیاتی مربوط یا مٔودی، 

مـــورد اعتـــراض کتبـــی قرار گیـــرد کـــه در این صـــورت پرونده 

جهت رســـیدگی به هیأت حـــل اختالف مالیاتـــی تجدید نظر 

محـــول خوهد شـــد. رأی هیأت حل اختـــالف مالیاتی تجدید 

نظر قطعی و الزم االجراســـت. 
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   اهم تشویقات و بخشودگی جرائم مالیاتی

جریمه موضوعردیف

1

مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع 

اظهارنامه یا ترازنامه و حساب  سود و زیان و پرداخت یا 

ترتیب پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا تراز نامه و حساب 

سود و زیان و حسب مورد، ارائه به موقع دفاتر و اسناد و 

مدارك خود اقدام نموده اند در موارد مذکور در ماده )۲39( 

ق.م.م، هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با 

اداره  امور مالیاتی توافق  نمایند و نسبت به پرداخت یا 

ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند

معافیت از %80 

جرایم متعلقه مقرر در 

ق.م.م 

2

در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات توسط این 

گونه مؤدیان )ردیف ۱ فوق( ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

ابالغ  برگ قطعی مالیات

معافیت از %40 

جرایم متعلقه مقرر در 

ق.م.م

3
پرداخت علی الحساب مالیات بر عملکرد در هر سال مالی 

قبل از سررسید

جایزه اي معادل %۱ 

مبلغ پرداختی به ازاي 

هر ماه  تا

سررسید مقرر

   اهم جرائم مالیاتی

جریمه از تاریخ 1395/1/1موضوعردیف

1
عدم اطالع شروع فعالیت صاحبان مشاغل به 

ادارات امور مالیاتی و تشکیل پرونده در مهلت 

قانونی 4  ماهه

۱0 % مالیات قطعی تا تاریخ شناسایی 

توسط اداره امورمالیاتی

به ازاء هر ماه ۲/5% مالیاتپرداخت مالیات پس از سر رسید مقرر2

عدم تسلیم اظهارنامه 3

 براي تمامی صاحبان مشاغل

 )گروه اول، دوم و سوم موضوع آئین نامه 

اجرایی ماده 95 ق.م.م(

30% مالیات متعلق  )غیرقابل بخشودگی(

4
 کتمان درآمد یا اظهار هزینه هاي غیرواقعی

 علی رغم تسلیم اظهارنامه

30% مالیات متعلق به درآمد کتمان شده یا 

هزینه غیر واقعی )غیر قابل بخشودگی(

5
عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم 

ارائه دفاتر

۲0% مالیات براي هریک از موارد مذکور 

)براي صاحبان مشاغل گروه اول(

عدم پرداخت مالیات حقوق  ظرف مهلت مقرر6

۱0% مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر 

۲/5% مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت 

تأخیر از سررسید پرداخت

7

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره 

اقتصادي خود و طرف معامله، حسب مورد یا 

استفاده از شماره اقتصادي خود براي معامالت 

دیگران یا شماره اقتصادي دیگران براي معامالت 

خود

۲% مبلغ مورد معامله

۱% مبلغ معامالتعدم ارائه فهرست معامالت فصلی در مهلت مقرر8

9

عدم تسلیم صورت 

یا فهرست یا قرارداد 

یا مشخصات راجع 

به مؤدي توسط  

اشخاصی که به شرح 

مقررات ق. م.م 

مکلف به تسلیم آن 

می باشند

عــدم تســلیم لیســت 

حقــوق ظرف مهلت 

مقرر

۲% حقوق پرداختی

عدم ارسال صورت یا 

فهرست یاقراردادهاي 

پیمانکاري

۱% مبلغ لک قرارداد
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نرخ مالیات بردرآمد صاحبان مشاغل براي عملکرد سال 1395 و پس از آن
 )موضوع ماده 131 قانون مالیاتهاي مستقیم(

ردیف
درآمد مشمول مالیات ساالنه

نرخ
تا مبلغ )ریال(از مبلغ )ریال(

102/000/000/000%۱5

22/000/000/0014.000.000.000 %۲0

۲5%و بیش از آن  34.000.000.001

آشنایی باقانون و مقررات آشنایی باقانون و مقررات 

مالیات اشخاص حقوقیمالیات اشخاص حقوقی

۵

9۲
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 مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی 

بـــر اســـاس مـــاده ۱۰5 قانـــون مالیات های مســـتقیم، جمع 

درآمد شـــرکت ها و درآمد ناشـــی از فعالیت های انتفاعی سایر 

اشـــخاص حقوقی کـــه از منابـــع مختلـــف در ایران یـــا خارج 

از ایـــران تحصیل می شـــود، پـــس از وضع زیان هـــای حاصل 

از منابـــع غیرمعـــاف و کســـر معافیت های مقـــرر در قانون، به 

اســـتثناء مـــواردی که طبـــق مقـــررات دارای نـــرخ جداگانه ای 

می باشـــد، مشـــمول مالیـــات بـــه نرخ بیســـت و پنـــج درصد 

)25%( خواهنـــد بـــود. طبـــق مفـــاد بنـــد )ن( تبصـــره قانون 

بودجه ســـال ۱۴۰۱؛ در راستای سیاســـت های حمایت از تولید، 

عالوه بر ســـایر معافیت ها و مشـــو های قانونی، نـــرخ مالیاتی 

اشـــخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط، 

بـــرای فعالیت های تولیدی، در ســـال ۱۴۰۰ معـــادل پنج واحد 

می یابد. کاهـــش  درصد 

 تکالیف اشخاص حقوقی در قانون مالیات های 
مستقیم

اشـــخاص حقوقـــی مکلفنـــد اقداماتـــی به شـــرح ذیل 

 : دهند  انجـــام 

۱( بـــا مراجعـــه بـــه ســـامانه عملیـــات الکترونیکـــی مٔودیان 

مالیاتـــی ) به نشـــانی www.tax.gov.ir( نســـبت به ثبت نام 

الکترونیکـــی اقدام نماینـــد. مٔودیان می توانند پـــس از انجام 

ثبـــت نام مرحلـــه اول، نام کاربـــری و رمز عبـــور، دریافت و در 

نهایـــت مراحل ثبت نام خود را کامـــل نمایند. پس از تکمیل 

مراحـــل ثبت نام، مٔودیان از تســـهیالت خدمـــات الکترونیکی 

نظیـــر تســـلیم اظهارنامه مالیاتـــی، پرداخت مالیات، تســـلیم 

فهرســـت حقـــوق و فهرســـت معامـــالت فصلی، ابـــالغ اوراق 

مالیاتی، ثبت اعتراضات، اســـتعالم بدهـــی مالیاتی و دریافت 

گواهـــی مالیاتی از طریـــق ســـامانه های الکترونیکـــی مربوط، 

شـــد. خواهند  برخوردار 

در حال حاضـــر؛ با ارتباط ســـامانه های الکترونیکی ســـازمان 

امـــور مالیاتی کشـــور و ســـازمان ثبت اســـناد و امالک کشـــور، 

پس از تأســـیس اشـــخاص حقوقی، اطالعـــات هویتی مربوط، 

به ســـازمان امور مالیاتی کشـــور ارسال شـــده و در نام مالیاتی 

بـــه صـــورت خـــودکار پیش ثبت نـــام انجام می شـــود. پس 

از ایـــن مرحلـــه، پیامک فعالســـازی برای مٔودیان ارســـال 
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شـــده و ادامـــه فرایند ثبت نام در ســـامانه های مالیاتی امکان 

پذیـــر خواهد بود. 

2( پرداخت حق تمبر، ســـهام و سهم الشرکه کلیه شرکت های 

ایرانـــی موضـــوع قانـــون تجـــارت به اســـتثنای شـــرکت های 

تعاونی، بر اســـاس ارزش اسمی ســـهام یا ســـهم الشرکه که به 

قـــرار نیم در هزار، مشـــمول حق تمبر می باشـــد.

 ۳( ثبـــت و پلمـــپ دفاتر روزنامـــه و لک باید قبل از شـــروع 

ســـال مالـــی انجـــام شـــود. مٔودیـــان می تواننـــد بـــا مراجعه 

بـــه ســـامانه جامع ثبـــت شـــرکت ها و موسســـات غیرتجاری، 

درخواســـت خود جهت دریافـــت دفاتر را ثبـــت و مراحل الزم 

بـــرای دریافـــت دفاتر پملپ شـــده را براســـاس دســـتورالعمل 

موجـــود طی نمـــوده و کـــد رهگیری دریافـــت کنند.

همچنین در خصوص ســـایر دفاتر موضوع ماده )۱( آئین نامه 

اجرایـــی موضـــوع مـــاده )۹5( قانـــون مالیات های مســـتقیم 

اصالحـــی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ که به واســـطه مقررات قانونی 

مربـــوط، اســـتفاده از آن هـــا در راســـتای انجـــام امور شـــرکت  

الزامی شـــده اســـت، مقررات مذکور جاری می باشـــد.

۴( اشـــخاص حقوقـــی، مکلـــف به ثبـــت کلیـــه معامالت و 

رویدادهـــای مالـــی و محاســـباتی خود در دفاتـــر روزنامه و لک 

موضوع قانون تجارت هســـتند و باید دفاتر و اســـناد مربوط را 

مطابق اســـتانداردهای حســـابداری، تحریر و نگهداری نمایند. 

5( پرداخـــت کنندگان حقوق، هنگام هر پرداخت یا تخصیص 

آن مکلفنـــد مالیـــات متعلـــق را طبق مقررات محاســـبه، 

کســـر و »تاپایـــان مـــاه بعـــد« ضمن تســـلیم فهرســـتی 

نکته۱: حق تمبر ســـهام و سهم الشرکه شرکت ها باید 
ظـــرف مدت دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شـــرکت و در 

مورد افزایش ســـرمایه و ســـهام اضافـــی از تاریخ ثبت 

افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها از طریق ابطال 

تمبر پرداخت شود. در غیر این صورت، متخلف عالوه بر 

 اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.

نکته۲: شـــرکت های پذیرفته شـــده در بـــورس اوراق 
بهـــادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق 

بهـــادار که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شـــده 

ســـهامداران افزایش سرمایه می دهند، از پرداخت حق 

تمبر موضوع ماده )4۸( قانون مالیات های مســـتقیم 

معاف می باشند. 96
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متضمن نام و نشـــانی دریافـــت کنندگان حقـــوق و میزان آن 

بـــه اداره امـــور مالیاتی محل، پرداخـــت و درماه های بعد فقط 

تغییرات را صورت دهند. تســـلیم فهرســـت حقـــوق و پرداخت 

مالیـــات از طریق ســـامانه الکترونیکی انجام می شـــود. 

۶( اشـــخاص موضوع تبصـــره ۹ماده5۳ )اشـــخاص حقوقی 

و ...(، در صـــورت پرداخـــت مـــال االجاره، می بایســـت مالیات 

مربـــوط را در هـــر پرداخت، کســـرو تـــا پایان ماه بعـــد به اداره 

امـــور مالیاتـــی محـــل وقوع ملـــک بپـــردازد و رســـید آن را به 

موجـــر تســـلیم نماینـــد. )اگـــر ملک بـــه صورت رهـــن تصرف 

)بـــدون پرداخـــت مال االجاره( واگذار شـــده باشـــد، کســـر و 

پرداخـــت مالیـــات به تبع عـــدم پرداخت مال االجـــاره منتفی 

است(.

۷( در اجرای مـــاده ۱۶۹ قانون مالیات های مســـتقیم، ضمن 

صـــدور صورتحاســـب برای معامـــالت خود، شـــماره اقتصادی 

خـــود و طرف معامله را در صورتحســـاب ها، قراردادها و ســـایر 

اســـناد مشـــابه درج و فهرســـت معامـــالت خـــود را به صورت 

فصلـــی تـــا یک مـــاه و نیم پـــس از پایـــان هر فصـــل، طبق 

ترتیبـــات مورد نظر ســـازمان امور مالیاتی کشـــور از طریق 

ســـامانه عملیـــات الکترونیکی مٔودیان مالیاتی ارســـال نمایند. 

صـــورت حســـاب هـــای صـــادره می بایســـت منطبق بـــا انواع 

صورتحســـاب مندرج در ماده )۸( آئیـــن نامه اجرایی موضوع 

مـــاده )۹5( قانون مالیات های مســـتقیم باشـــد.

۸( حداکثـــر ظـــرف چهـــار ماه شمســـی پـــس از پایان ســـال 

مالـــی، اظهارنامه و ترازنامه و حســـاب ســـود و زیان متکی به 

دفاتـــر و اســـناد و مـــدارک خود را بـــه همراه فهرســـت هویت 

شـــرکاء و ســـهامداران و حســـب مورد میزان ســـهم الشرکه یا 

تعداد ســـهام و نشـــانی هر یک از آن ها بـــه اداره امور مالیاتی 

کـــه محـــل فعالیت اصلی شـــخص حقوقی در آن واقع اســـت 

تســـلیم و مالیات متعلق را پرداخـــت نمایند.

۹( در صـــورت انحـــالل شـــخص حقوقـــی، مدیـــران تصفیه 

مکلفنـــد، ظـــرف ۶ مـــاه از تاریخ انحـــالل )ثبـــت و انحالل در 

اداره ثبت شـــرکت ها( اظهارنامـــه مالیاتی آخرین دوره عملیات 

شـــخص حقوقی را تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

۱۰( کلیـــه اشـــخاص حقوقـــی مکلفند به ترتیبی که ســـازمان 

امور مالیاتی کشـــور مقرر می کند، نســـبت بـــه ثبت نام در 

ســـامانه مٔودیان اقدام نمایند. اشـــخاصی که مستقیمًا 
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بـــا مصـــرف کننـــده نهائی ارتبـــاط دارنـــد، عالوه بـــر عضویت 

در ســـامانه مٔودیـــان ، با رعایـــت مقررا ت مربـــوط؛ موظف به 

اســـتفاده از پایانه فروشـــگاهی نیز می باشـــند.

  تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی

فرآیند  در  مستقیم،  مالیاتهای  قانون   ۹۷ ماده  اساس  بر   

برای  متقن  دالیل  و  مستندات  چنانچه  مالیاتی،  حسابرسی 

بر  اصل  باشد،  نداشته  وجود  مؤدی  اظهارنامه  پذیرش  عدم 

پذیرش اظهارنامه است. سازمان امور مالیاتی کشور مـــی تواند 

اظهارنامه های مالیاتی را که با رعایت مقررات مربوط تنظیم 

شده باشد، بدون رسیدگی قبول نماید و تعدادی از آنها را بر 

اساس معیارها و شاخص های تعیین شده و یا بطور نمونه 

درآمد مشمول  بطور کلی  قرار دهد.  رسیدگی  مورد  و  انتخاب 

مالیات مؤدیان به شرح زیر محاسبه مـــی شود: 

   ــــ  )سایردرآمد ها + فروش کاال و خدمات(

        =  )استهالکات + هزینه های قابل  قبول( 

             درآمد مشمول مالیات

از عملکرد سال ۱۳۹۸ به بعد، درصورت عدم تسلیم اظهارنامه 

ارائه اسناد و مدارك حسابداری و صورت های  مالیاتی، عدم 

مالی قابل رسیدگی، غیر شفاف بودن اظهارنامه مالیاتی و عدم 

انتخاب  مالیاتی کشور،  امور  سازمان  توسط  آن  پذیرش 

اظهارنامه مالیاتی باید به صورت الکترونیکی از طریق 

حقوقی  اشخاص  مالیاتـی  اظهارنامـه  ارسـال  سامانه 

به نـشانی return.tax.gov.ir تـسلیم گـردد. مؤدیـان 

مالیاتـی می توانند با مراجعه به آدرس الکترونیکی فوق، 

اقدام  مالیاتـی  اظهارنامه  ارسال  و  تکمیل  به  نسبت 

نمایند. پیش نیـاز ارائه اظهارنامه الکترونیکی، تکمیل 

سازمان  می باشد.  مؤدیـان  توسط  نام  ثبت  مراحل 

امور مالیاتی از طریق شماره تلفن )1526( بدون پیش 

مراحل  درخصوص  مؤدیان  سؤاالت  شمارهپاسخگوی 

تسلیم اظهارنامه های الکترونیکیمی باشد.
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اظهارنامه بطور نمونه و ... ، به منظور تعیین درآمد مشمول 

مالیات مؤدیان اقداماتی شامل موارد زیر انجام می شود: 

* اظهارنامه برآوردی بر اساس اطالعات موجود در سامانه های 

اطالعاتی سازمان امور مالیاتی کشور و یا میزان فعالیت مؤدی 

بطور سیستمی یا توســـط حسابرسان مالیاتی تهیه می گردد.

مالیاتی  سوابق  بررسی  )نظیر  حسابرسی  روشهای  سایر  از   *

تحقیقات  انجام  بازرسی  گزارش  از  مکتسبه  اطالعات  مؤدی، 

میدانی از محل فعالیت مؤدی، صورتحسابهای بانکی و .... ( 

و یا حسب مورد استفاده از نسبت فعالیت مشاغل مشابه در 

سامانه های مالیاتی و یا نسبتی که هر ساله توسط سازمان امور 

مالیاتی )با توجه به اطالعات موجود در پایگاه های اطالعاتی این 

سازمان و نیز اطالعات ارائه شده توسط سایر مراجع(  تعیین 

مـــی شود، درآمد مشمول مالیات مؤدیان تعیین میشود. 

بر  عالوه  مستقیم  مالیاتهای  قانون   2۷2 ماده  اجرای  در   

شرکتهای موضوع بند )الف( و )د( ”قانون استفاده از خدمات 

تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صالح به عنوان حسابدار 

رسمی“ شـامل شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در 

اوراق بهادار و شرکتها و مؤسسات موضوع بند )الف(  بورس 

کلیه  حسابرسی،  سازمان  قانونی  اساسنامه   )۷( ماده  )د(  و 

واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی به شرح ذیل، ملزم به 

ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی 

یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، 

ماه  یا حداکثر ظرف مدت سه  و  مالیاتی  اظهارنامه  با  همراه 

پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه مالیاتی، می باشـند 

قانونی  ماده  در  مقرر  تکالیف  انجام  عـدم  صـورت  در  و 

 بر اساس بند )ر( تبصره )6( قانون بودجه سال 1401 ، 

سود یا جوایز اشـخاص حقوقـی، متعلق به حسابهای 

پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانک های ایرانی 

استثناء  به  مجاز،  بانکی  غیـر  اعتباری  مؤسسات  یا 

شکوفایی،  و  نوآوری  صندوق  ملی،  توسعه  صندوق 

بیمه مرکـزی ایـران، شرکتهای بیمه بازرگانی، صندوق 

بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه 

محصوالت کشاورزی، صندوق بازنشستگی و صندوق 

تأمین خسارتهای بدنی، مشمول مالیات است.
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فوق، مشمول جریمه ای معادل بیست درصـد )2۰%( مالیـات 

بود. متعلق خواهند 

۱- اشخاص حقیق و حقوقی بر اساس نوع فعالیت 

* شـــعب و دفاتر نمایندگی شـــرکت های خارجی که در اجرای 

قانـــون اجـــازه ثبت شـــعبه یـــا نمایندگی شـــرکت های خارجی 

مصـــوب ۱۳۷۶، در ایران ثبت شـــده اند.

* شـــرکت های ســـهامی عام و شـــرکت های تابعه و وابسته به 

آن ها

* شـــرکت های ســـرمایه گذاری )هلدینگ( و شرکت های تابعه 

و وابســـته به آن ها

* موسســـات و نهادهـــای عمومی غیـــر دولتـــی و شـــرکتها، 

ســـازمان ها و موسســـات تابعـــه و وابســـته بـــه آن هـــا

2- اشـــخاص حقیقـــی یا حقوقـــی بر اســـاس سایر اشخاص 

حقیقی و حقوقی)شامل شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها 

و همچنین موسـسات انتفاعی غیرتجاری، شرکتها و موسسات 

طبـق  حقیقـی کـه  اشـخاص  و  آنها  های  اتحادیه  و  تعاونی 

قانونی  دفاتر  نگهداری  به  مکلف  مربوط،  قانونی  مقررات 

می باشند( که بر اساس آخـرین اظهارنامـه تسلیمی خود، جمع 

لک ناخالص درآمد)فروش و یا خدمات اعم از عملیاتی و غیر 

عملیـاتی( آنهـا بیش از ۸۰ میلیارد ریال ( در مورد شـــرکت های 

پیمانکاری، دریافتی بابت پیمان های منعقد شده بیش از ۸۰ 

بدهکار  ستون  )جمع  آنها  دارایی های  جمع  یا  ریال(  میلیارد 

مالی  باشد.صورتهای  ریال  ۱5۰میلیـارد  از  بیـش  ترازنامه( 

حسابرسی شده و مطالب مذکور در گزارش های حسابرسی و 

بازرسی قانونی که در چارچوب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم 

تنظیم شده باشـد، می توانـد بـرای تـشخیص درآمـد مشمول 

مالیات اشخاص یاد شده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده 

و استناد قرار گیرد.

 هزینه های قابل قبول مالیاتی

هزینه هایـــی کـــه برای تشـــخیص درآمـــد مشـــمول مالیات، 

قابـــل قبـــول خواهند بـــود که : 
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۱ - در حدود متعارف، متکی به مدارک باشند.

2- منحصـــرًا مربـــوط به تحصیـــل درآمد مٔوسســـه در دوره 

مالـــی مربـــوط، با رعایـــت حـــد نصاب های مقـــرر قانونی 

 . شند با

برخـــی از هزینه هـــای قابـــل قبول، بر اســـاس مـــاده )۱۴۸( 

ق.م.م عبارتنـــد از: 

* قیمـــت خرید کاالی فروخته شـــده و یا قیمـــت خرید مواد 

مصرفی در کاال و خدمات فروخته شـــده .

* هزینه هـــای استخدامی متناســـب بـــا خدمـــت کارکنـــان بر 

اســـاس مقررات استخدامی مٔوسسه و به شـــرح بند )2( ماده 

)۱۴۸( ق.م.م.

* کرایه محل مٔوسســـه، اجـــاره  بهای ماشـــین آالت و ادوات 

مرتبـــط در صورتی که اجاری باشـــند.

* مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات.

* صددرصـــد )۱۰۰%( هزینه هـــای انجـــام شـــده در جهـــت 

تمامـــی  مناسب ســـازی  و  توســـعه  و  تجهیـــز  و  احـــداث 

حرفه آمـــوزی،  مراقبتـــی،  و  نگهـــداری  توانبخشـــی،   مراکـــز  

آموزشـــی، کارآفرینـــی، رفاهـــی و مســـکن مـــورد نیـــاز افـــراد 

بهزیســـتی کشـــور. ســـازمان  تائیـــد  بـــا  معلولیـــت   دارای 

بـــرای اطـــالع از مشـــروح هزینـــه هـــای قابل قبـــول، به 

نکته۱: هزینه های مربوط به درآمد هایی که به موجب 
قانون مالیات های مســـتقیم از پرداخت مالیات معاف 

یا مشـــمول مالیات به نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع 

محاســـبه می شـــود، به عنوان هزینه هـــای قابل قبول 

مالیاتی شناخته نمی شود.

نکته ۲ : از تاریخ 1395/1/1 پذیرش هزینه های پرداختی 
قابل قبول مالیاتی در قانون مالیات های مســـتقیم که 

به شیوه تهاتری انجام نشود، از مبلغ 200 میلیون ریال 

به بـــاال منوط به پرداخت یا تســـویه وجه آن از طریق 

ســـامانه بانکی می باشـــد. لذا در صورتی که هزینه های 

پرداخت نقدی بیش از دویســـت میلیـــون ریال که از 

طریق سیستم بانکی انجام نشده باشد، از نظر مالیاتی 

قابل قبول نخواهد بود. این حکم به ســـایر هزینه های 

انجام شده که از سایر طرق تسویه و یا تهاتر می گردد، 

قابل تسری نمی باشد.

۱06



۱09

مـــاده ۱۴۸ قانـــون مالیات هـــای مســـتقیم، آئیـــن نامه هـــا و 

مراجعه شـــود. مربـــوط  بخشـــنامه های 

 محاسبه استهالک دارایی ها 

آن قسمت از دارایی های اســـتهالک پذیر )شامل دارایی هایی 

از قبیل دارایی های ثبات مشـــهود و نامشـــهود، سرمایه گذاری 

بلنـــد مـــدت و داریی زیســـتی مولد( که بـــر اثر بـــه کارگیری یا 

گذشـــت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمت ها، 

ارزش آن تقلیـــل می یابـــد و همچنیـــن هزینه های تأســـیس، 

قابل اســـتهالک بوده و هزینه اســـتهالک آن ها جزو هزینه های 

قابل قبول مالیاتی تلقی می شـــود. برخـــی از نکات قابل توجه 

 در محاســـبه اســـتهالک دارایی هـــا به شـــرح ذیل می باشـــد: 

* روش هـــای خط مســـتقیم، مانـــده نزولی و تعـــداد تولید یا 

کارکرد، برای محاســـبه اســـتهالک قابل قبول هســـتند. 

* چنانچـــه بـــر اثر فـــروش مال قابل اســـتهالک یا مســـلوب 

المنفعه شـــدن ماشـــین آالت، زیانی متوجه مٔوسســـه شـــود، 

زیـــان حاصل معادل ارزش مســـتهلک نشـــده دارایی  منهای 

حاصـــل فروش )درصـــورت فروش( یکجا قابل احتســـاب 

در حســـاب ســـود و زیان همان است.

* مخارج مربوط به تعمیر اساسی دارایی در زمان انجام هزینه 

بـــه ارزش دفتری دارایی، اضافه و در طول باقیمانده عمر مفید 

دارایی، قابل اســـتهالک خواهد بود. مخـــارج مربوط به تعمیر 

اساســـی دارایی هـــای ثابت که پس از پایان عمـــر مفید دارایی 

 انجام شـــود، در ســـال انجام مخـــارج، قابل استهالک اســـت.

* مبدأ محاســـبه اســـتهالک دارایی هـــا از ابتدای مـــاه بعد از 

می باشـــد. بهره برداری 

* هزینه تأســـیس در ســـال تأســـیس به میزان صدرصد قابل 

استهالک  است.

* هزینه هـــای قبـــل از بهره بـــرداری ) به اســـتثناء هزینه هایی 

که طبـــق اســـتاندارهای حســـابداری قابل احتســـاب در بهای 

تمام شـــده دارایی های اســـتهالک پذیر باشـــد( در سال انجام 

هزینـــه به حســـاب هزینه دوره منظـــور می گردد. 

* چنانچه قیمت تمام شـــده دارایی تحصیل یا ایجاد شـــده، 

کمتر از ده درصد حد نصـــاب معامالت کوچک موضوع قانون 

برگزاری مناقصات در آن ســـال باشـــد، در سال تحصیل یا 

ایجاد، قابل اســـتهالک خواهد بود.
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* دارایی هایـــی کـــه قیمـــت تمام شـــده آن ها به طـــور کامل 

مســـتهلک شـــده، تا زمانی که در مالکیت مٔوسسه باشند باید 

بهای تمام شـــده و میزان اســـتهالک انباشـــته آن هـــا به طور 

کامل در حســـاب ها و دفاتر مٔوسســـه نشـــان داده شود. 

* دارایی نامشـــهود مثل حق امتیاز )دارایی قابل تشـــخیص 

غیـــر پولی و فاقد ماهیـــت عینی( با عمر مفیـــد نامحدود، به 

لحاظ مالیاتی قابل اســـتهالک نمی باشد.

   دادرسی مالیاتی

مالیات  تشخیص  برگ  مواردي که  در   ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ تاریخ  از 

صادر و به  مؤدي ابالغ می شود، چنانچه مؤدي نسبت به آن 

معترض باشد می تواند ظرف سی  روز از تاریخ ابالغ شخصًا 

اسناد  و  دالیل  ارائه  با  خود  االختیار  تام  وکیل  وسیله  به  یا 

مجدد  رسیدگی  تقاضاي  مالیاتی  امور  اداره  از  مدارك کتبًا  و 

امور  سازمان  طرف  از  که  مربوط  مسؤوالن  مسوول/  نماید. 

مالیاتی مشخص مـــی شوند، موظفند پس از ثبت درخواست 

مؤدي و ظرف مهلتی که بیش از چهل و پنج روز از تاریخ 

ثبت درخواست نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی 

نکته: افزایش بهاي ناشی از تجـدید ارزیابی داراییهاي 
اشـخاص حقوقی، با رعایت اسـتـانـداردهـاي حسابداري، 

هزینه  و  نیست  بردرآمد  مالیات  پرداخت  مشمول 

استهالك ناشی از افزایش تجدید ارزیـابـی نیز  به عنوان 

هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود. پوشش زیان 

به  این مازاد  انتقال  ارزیـابـی،  تـجـدیـد  از محل مازاد 

هر  به  آن  توزیع  یا  اندوخته  یا  زیان  و  سود  حساب 

رعایت  عدم  منزلـه  به  سرمایه،  صاحبان  بین  شلک 

استانداردهاي حسابداري و همچنین تحقق درآمد در 

 آن سال است و مشمول مالیـات بـر درآمد خواهد بود. 

اشخاص حقوقی ظرف یک سال پس  که  در صورتی 

از تجدید ارزیابی )شناسایی و ثبت تجدید ارزیابـی در 

انتقال  جهت  قانونی  تشریفات  شرکت(  قانونی  دفاتر 

و  سرمایـه  حساب  به  دارایی ها  ارزیابی  تجدید  مازاد 

نیز ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت ها را 

انجام دهند، مازاد تجدید ارزیابی که به حسـاب سرمایه 

منتقل می شود، با رعایت سایر مقررات مشمول مالیات 

بر درآمد نخواهد بود.  

۱۱0



۱۱3

که دالیل و اسناد و مدارك ابرازشده را براي رد مندرجات برگ 

تشخیص کافی دانستند ، آن را رد و چنانچه دالیل و اسناد و 

مدارك ابرازي را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهند موارد 

نمایند. را مشخص  مالیات  درآمد مشمول  تعدیل 

تعدیل  در  مربوط  مسووالن  مسئول/  نظر  مؤدي  چنانچه 

مالیات  مشمول  نماید،درآمد  قبول  را  مالیات  مشمول  درآمد 

تعدیل شده، قطـعی است. در غیر این صـورت موضوع براي 

رسیدگی به مابه التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مودي، به هیأت 

مـــی شود. همچنین هرگاه دالیل  ارجاع  مالیاتی  اختالف  حل 

یا  تشخیص  برگ  رد  براي  را  مؤدي  ابرازي  مدارك  و  اسناد  و 

تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهند باید موضوع را مستداًل در 

پرونده منعکس و مراتب را براي رسیدگی به هیأت حل اختالف 

نمایند. ارجاع  مالیاتی 

آراء، قطـعی  رأي هیأت هاي حل اختالف مالیاتی با اکثریت 

و الزم االجراء است. مگر اینکه ظرف مدت بیست )2۰( روز از 

تاریخ ابالغ رأي از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدي، مورد 

اعتراض کتبی قرار گیرد. در این موارد پرونده جهت رسیدگی 

به هیأت حل اختالف مالیاتی تجدید نظر محول خواهد 

شد. رأي هیأت حل اختالف مالیاتی تجدید نظر قطعی و الزم 

االجراست.

   معافیت مالیاتی

از تاریخ ۱۳۹5/۱/۱ رویکرد معافیت هاي مالیاتی تغییر یافته 

و در اغلب موارد معافیت ها با مالیات به نرخ صفر جایگزین 

به کلیه  این روش مؤدیان مشمول معافیت،  در  شده است. 

و سازمان  نموده  مؤدیان، عمل  مالیاتی مشابه سایر  تکالیف 

امور مالیاتی پس از تعیین درآمد مشمول مالیات، مالیات را با 

نرخ صفر محاسبه مـــی کند. طبق بند )ت( ماده ۱۳2 ق.م.م و 

تبصره )۱( ماده )۱۴۶( مکرر ق.م.م تـسلیم اظهارنامـه مالیاتی 

)شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه سازمان امور 

مالیاتی( و دفاتر و اسناد و مدارك موضوع ماده )۹5( ق.م.م 

در موعد مقرر قانونی، شرط برخـورداري از نرخ صفر و هرگونه 

از  اعـم  حقوقـی(  اشـخاص  بـراي  مالیاتی  مشوق  و  معافیت 

فعـاالن اقتصـــادی مناطـــق آزاد و یـــا ســـایر مناطـــق کشـــور( 

. شد می با

* مالیـــات با نـــرخ صفر صرفًا شـــامل درآمدهـــای ابراز 
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شـــده می باشـــد و به درآمدهای کتمان شـــده تعلق نمی گیرد.

اشـــخاص حقوقـــی بـــا توجه به نـــوع فعالیت خود حســـب 

مـــورد می تواننـــد از معافیت هـــای مالیاتـــی قانون مســـتقیم 

کـــه برخی از آن ها در جدول زیر درج شـــده اســـت، اســـتفاده 

نمایند. اســـتفاده از هریـــک از معافیت های زیر حســـب مورد 

منوط بـــه اخذ مجوز از مراجع ذیربط و رعایت ســـایر شـــرایط 

منـــدرج در مـــاده قانونی مربوط می باشـــد.

*   مطابق بند ۳، شـــصت و ششـــمین جلســـه شورای عالی 

هماهنگـــی اقتصـــادی معـــادل 1/2 )یـــک و دو دهـــم( برابـــر 

حداقل ســـود مورد انتظار عقود مشـــارکتی معـــاف از پرداخت 

مالیـــات اســـت. مدت ایـــن مصوبـــه از تاریـــخ 1401/1/۳1 به 

مدت یکســـال می باشـــد.

*   در ســـال 1401 به اســـتناد بند ص تبصره ۶ قانون بودجه، 

صـــادرات مـــواد خـــام و معدنی مشـــمول مالیـــات و عوارض 

صادرات هستند.

برخی از درآمدهای معاف از مالیات )و یا مالیات با نرخ صفر(ماده قانونی ردیف

1132
تولیـــدی و معدنـــی و درآمدهـــای خدماتـــی  از فعالیت هـــای  ناشـــی  ابـــرازی  درآمـــد 

بیمارســـتان ها، هتل هـــا و مراکـــز اقامتـــی گردشـــگری اشـــخاص حقوقـــی غیردولتـــی 

2133

صددرصـــد )۱۰۰%( درآمـــد صنـــدوق حمایـــت از توســـعه بخـــش کشـــاورزی و همچنین 

شـــرکت های تعاونـــی روســـتایی، عشـــایری، کشـــاورزی، صیـــادان، کارگـــری، کارمنـــدی، 

دانشـــجویان و دانش آمـــوزان و اتحادیه هـــای آن هـــا

3134

ای  فنـی و حـرفـه  آموزشگاههای  انتفاعی،  تربیت مدارس غیر  و  تعلیم  از  درآمد حاصل 

آزاد، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی و مهد کودك در منـاطـق کـمـتـر توسعه 

یافته و روستاها و درآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی و همچنین درآمد 

باشگاهها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی 

138 مکرر4  *

معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد معادل حداقل سود مورد انتظار عقـود مشـارکـتـی 

مصوب شورای پول و اعتبار برای تأمین کنندگان آورده نقدی جهت تامین مالی پروژه-طرح 

و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی در قالب عقود مشارکتی 

5139

موقوفـــات، نـــذورات، پذیـــره، کمک هـــا و هدایـــای دریافتی نقـــدی و غیر نقـــدی اماکن 

متبرکـــه به تشـــخیص ســـازمان اوقاف و امور خیریـــه، کمک ها و هدایـــای دریافتی نقدی 

و غیرنقـــدی جمعیت هـــالل احمـــر، صندوق های پس انداز بازنشســـتگی و ســـازمان ها 

و صندوق هـــای بیمـــه، مـــدارس علـــوم اســـالمی، نهادهـــای انقـــالب اســـالمی، درآمـــد 

اشـــخاص از محـــل وجوهات شـــرعی، فعالیت های مذهبـــی، فعالیت مٔوسســـات خیریه 

و عام المنفعـــه کـــه به ثبـــت رســـیده اند، انجمن هـــای مذهبی وابســـته بـــه اقلیت های 

دینـــی، فعالیت های انتشـــاراتی، مطبوعاتـــی و قرآنی.

*  6141
۱۰۰ % درآمد حاصل از صادرات خدمات و کاالهای غیر نفـتی و محصـوالت بـخـش کشاورزی 

و 2۰ % صادرات مواد خام )مشروط بر بازگرداندن ارز حاصلـه بـه چـرخـه اقتصادی کشور(

7142
درآمد کارگاه های فرش دســـتباف و صنایع دســـتی و شـــرکت های تعاونـــی و اتحادیه های 

مربوط. تولیدی 

8143

۱۰% مالیـــات بردرآمـــد حاصـــل از فـــروش کاالهـــا در بـــورس کاال و ۱۰% مالیات بـــر درآمد 

شـــرکت هایی کـــه ســـهام آن هـــا در بورس هـــای داخلی یـــا خارجـــی پذیرفته شـــده اند و 

همچنیـــن 5% مالیـــات بردرآمـــد شـــرکت هایی که ســـهام آن ها در بـــازار خـــارج از بورس 

داخلـــی یا خارجـــی پذیرفته  شـــده اند.

سود یا جوایز متعلق به اوراق مشارکت، اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه9145
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   اهم تشویقات مالیاتی 

تشویقات مالیاتی موضوعردیف

1

مٔودیانـــی کـــه بـــه تکالیـــف قانونی خـــود راجع به تســـلیم بـــه موقع 

اظهارنامـــه یا ترازنامه و حســـاب ســـود  وزیـــان و پرداخت یـــا ترتیب 

پرداخـــت مالیات طبق  اظهارنامه یا تراز نامه و حســـاب ســـود و زیان 

و حســـب مـــورد، ارائه به موقـــع دفاتر و اســـناد و مدارک خـــود اقدام 

نموده انـــد، هرگاه برگ تشـــخیص مالیاتی صـــادره را قبول یـــا با اداره 

امـــور مالیاتـــی توافق نمایند و نســـبت به پرداخت یـــا ترتیب پرداخت 

آن اقـــدام نمایند.

معافیت از ۸۰% جرایم 

متعلقه مقرر در ق.م.م

2
الذکر  یا ترتیب پرداخت مالیات توسط مؤدیان ردیف ۱ فوق  پرداخت 

از تاریخ ابالغ برگ قطعی مالیات ظرف مدت یک ماه 

معافیت از ۴۰% جرایم 

متعلقه مقرر در ق.م.م

3
پرداخت علی الحساب بابت مالیات بر عملکرد در هر سال مالـی قبل از 

سررسید مقرر در ق.م.م 

جایزه ای معادل ۱% مبلغ 

پرداختی به ازای هر ماه تا 

سررسید مقرر

4

افزایش درآمد ابرازي مشمول مالیات نسبت به درآمد ابـرازي مشمول 

مالیات سال گذشته مشروط بر تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه 

اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاري در مـهـلـت مقرر قانونی 

به ازاء هر ده درصد )%۱۰( 

افزایش، یک واحد درصد و 

حداکثر تا پنج واحد درصد، 

کاسته شدن از نرخ مالیاتی 

مربوط

   اهم جرایم مالیاتی

موضوعردیف
جریمه متعلقه

 از تاریخ 1395/1/1 به بعد 

به ازاء هر ماه 2/5% مالیاتپرداخت مالیات پس از سررسید مقرر۱

عدم تسلیم اظهارنامه2
۳۰% مالیات متعلق 

 )غیرقابل بخشودگی(

۳
کتمـــان درآمد یا ابـــراز هزینه هـــای غیرواقعـــی در اظهارنامه 

تسلیمی

۳۰% مالیات متعلق به درآمد کتمان 

شده یا هزینه غیرواقعی 

 )غیرقابل بخشودگی(

عدم تسلیم ترازنامه و حساب و سود و زیان۴
2۰% مالیات 

برای هری یک از موارد مذکور

2۰% مالیاتعدم ارائه دفاتر قانونی5

۶
عدم تســـلیم فهرســـت دریافت کنندگان حقـــوق ظرف مهلت 

ر مقر
2% حقوق پرداختی

۷

عـــدم پرداخـــت مالیات حقـــوق و مالیات تکلیفـــی )موضوع 

تبصـــره۹ مـــاده5۳، تبصره2 مـــاده ۱۰۳ و مـــاده ۱۰۷( ظرف 

مهلـــت مقرر

۱۰% مالیات پرداخت نشده در موعد 

مقرر و 2/5% مالیات به ازای هر ماه 

تاخیر از سررسید پرداخت

۸

عـــدم صدور صورتحســـاب یـــا عـــدم درج شـــماره اقتصادی 

خـــود و طرف معامله، یا اســـتفاده از شـــماره اقتصادی خود 

بـــرای معامـــالت دیگران یـــا شـــماره اقتصادی دیگـــران برای 

معامـــالت خود

2% مبلغ مورد معامله

۹
عـــدم ارائه فهرســـت معامالت انجـــام شـــده و قراردادها در 

ســـامانه مربوط در مهلـــت مقرر )موضوع مـــاده ۱۶۹ ق.م.م(
۱% مبلغ معامالت

۱۰
عـــدم ارائه گـــزارش حسابرســـی مالی موضوع مـــاده 2۷2 در 

مهلـــت مقرر
2۰% مالیات متعلق
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آئین نامه اجرایی موضوع آئین نامه اجرایی موضوع 

تبصره)تبصره)33(ماده(ماده169169

   فصل اول : تعاریف

ماده ۱( دراین آئین نامه، اصطالحات در معانی مشروح زیر به 

می روند:  کار 

الف( سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. 

ب( قانون: قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و 

اصالحیه های بعدی آن.

ج( اشخاص حقوقی: کلیه اشخاصی که به موجب قوانین و 

مقررات مربوط به عنوان شخص حقوقی شناخته مـــی شوند. 

دستگاه های اجرایی موضوع ماده )5( قانون مدیریت خدمات 

کشوری از نظر مقررات این آیین نامه شخص حقوقی محسوب 

می شوند.

فصل  مشمول  حقیقی  اشخاص  د( صاحبان مشاغل: کلیه 

قانون.  باب سوم  چهارم 

توسط  که  فردی  به  منحصر  شماره  اقتصادی:  شماره  ه( 

سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد به اشخاص حقوقی و 

صاحبان مشاغل اختصاص داده مـــی شود. 

و( سامانه ثبت نام: سامانه الکترونیکی که برای ثبت نام 
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مؤدیان مالیاتی توسط سازمان ایجاد می شود.

ز( سامانه معامالت: سامانه الکترونیکی که به منظور انجام 

فهرست  ارسال  برای  مشمول  اشخاص  توسط  مقرر  تکالیف 

معامالت در اجرای این آیین نامه توسط سازمان ایجاد می شود. 

تجاری  غیر  و  تجاری  از  اعم  فعالیت  هرگونه  معامالت:  ح( 

تحصیل  یا  دارایی  و  و خدمات  خرید کاال  به  منجر  است که 

درآمد در ازای فروش کاال و دارایی یا ارائه خدمت برای اشخاص 

حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مـــی شود. 

اطالعات  اقالم  حاوی  است  گزارشی  معامالت:  فهرست  ط( 

و خدمت.  وفروش کاال  به خرید  مربوط 

ی( صورتحساب: مطابق فرم های تعریف شده درآئین نامه 

اجرائی ماده ۹5 قانون مـــی باشد. 

مجوزهای  و  مکانی  هویتی،  اطالعات  ثبت  نام:  ثبت  ك( 

اقتصادی  به منظور صدور شماره  فعالیت مؤدیان در سامانه 

و  کاال  که  است  حقیقی  شخص  نهائی:  کننده  مصرف  ل( 

خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری 

کند و از آن برای عرضه کاالها و خدمات به دیگران استفاده 

ننماید. 

م( شناسه مشارکت مدنی: شماره شناسایی است که توسط 

سازمان برای صاحبان مشاغل )اشخاص حقیقی( که به صورت 

مشارکت مدنی اداره مـــی شوند، تخصیص داده می شود.

ن( کارت اقتصادی: کارتی است حداقل شامل نام مؤدی و 

شماره اقتصادی وی که از طرف سازمان صادر و حسب مورد در 

اختیار اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل قرار داده می شود. 

)این کارت در حال حاضر مصداق ندارد(

به  س( شماره اختصاصی اشخاص خارجی: شماره منحصر 

فردی است که طبق مقررات موضوعه به اتباع خارجی تخصیص 

می شود.  داده 

   فصل دوم : ثبت نام در نظام مالیاتی

ماده 2( اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون 

مکلفند با رعایت ضوابط و مقررات این آیین نامه و به ترتیبی 

که سازمان اعالم می نماید، نسبت به ثبت نام در نظام مالیاتی 

کشور اقدام نمایند. 

۱۲0
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تبصره ۱- فراخوان های قبلی ثبت نام سازمان که تا پایان سال 

۱۳۹۴ انجام شده است، کماکان معتبــر می باشد. 

تبصره ۲- در موارد ثبت شخص حقوقی و یا ایجاد یک نوع 

فعالیت توسط شخص حقیقی با صدور مجوز فعالیت از سوی 

مراجع ذیربط، سازمان موظف است در اجرای مقررات ماده ۱۶۹ 

مکرر قانون مالیات های مستقیم با دریافت اطالعات الزم از 

مرجع ثبت یا صدور مجوز فعالیت حسب مورد )به صورت بر 

خط یا غیر برخط( نسبت به ثبت نام مؤدی در نظام مالیاتی 

اقدام و نتیجه را به نحو مقتضی )از جمله مکاتبه، ارسال پیامک 

مؤدی  به  مورد(  مؤدیان حسب  سامانه  طریق کارپوشه  از  یا 

اعالم نماید. در اینگونه موارد در صورت نیاز به ثبت اطالعات 

به  مراجعه  با  سازمان،  اعالم  با  است  مکلف  مؤدی  تکمیلی، 

سامانه ثبت نام مؤدیان، نسبت به تکمیل اطالعات ثبت نام 

اقدام نماید. 

برای هر  یا  برای هر واحد شغلی  ماده ۳( صاحبان مشاغل 

محل، جداگانه در نظام مالیاتی ثبت نام مـــی شوند

تبصره ۱- چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آیین نامه 

براساس مجوز صادره از طرف مراجع ذیصالح، بیش از یک 

محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این 

محل ها فقط یک ثبت نام صورت خواهدگرفت و بنا براعالم 

مؤدی )ضمن اعالم مشخصات کامل تمام محل های فعالیت( 

یکی از این محل ها، به عنوان محل اصلی فعالیت مشخص 

و سایر محل ها به عنوان شعبه منظور خواهد شد. در صورت 

عدم انتخاب مؤدی، تعیین محل اصلی فعالیت به تشخیص 

سازمان خواهد بود. 

تبصره ۲- چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آیین نامه 

در یک محل بیش از یک فعالیت شغلی داشته باشند، مکلف 

مذکور  محل  شغلی  فعالیت های  کلیه  برای  نام  ثبت  یک  به 

می باشند. 

نوع  که  تولیدی  واحدهای  و  ها  کارگاه  مورد  در   -3 تبصره 

محل  چند  یا  یک  در  فروشگاه  یا  دفتر  ایجاد  آنان  فعالیت 

دیگر را اقتضاء می نماید، مؤدی میتواند برای کلیه محل های 

اصلی  محل  عنوان  به  نشانی که  آن  به  نام  ثبت  یک  مذکور 

فعالیت اعالم می نماید، انجام و یک فقره اظهارنامه برای کلیه 

درآمدهای حاصل از فعالیت های خود تسلیم نماید. در این 

صورت برای مؤدی مزبور یک پرونده به همان نشانی که 
۱۲۲
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می شود. تشکیل  می نماید،  اعالم 

ماده ۴( مشاغلی که بصورت مشارکت مدنی اعم از قهری یا 

اختیاری اداره مـــی شوند، به عنوان یک مؤدی در نظام مالیاتی 

ثبت نام خواهند شد. صاحبان مشاغل مذکور مکلفند در زمان 

ثبت نام یا تکمیل اطالعات ثبت نام، اطالعات مورد نیاز کلیه 

شرکاء و نسبت سهم هر شریک را اعالم نمایند. 

ماده 5( مشمولین ثبت نام مکلفند هرگونه تغییرات از جمله، 

انحالل، تعطیلی فعالیت ]دائم یا موقت )تعلیق([، تغییرنام، 

تغییرشغل، تبدیل فعالیت انفرادی به مشارکتی و یا بالعکس، 

تغییر شرکاء (اختیاری یا قهری) و یا سایر موارد را حداکثر ظرف 

مدت دو ماه از تاریخ انجام یا وقوع تغییرات به سازمان اعالم 

نمایند. 

اشخاص  استثنای  )به  حقوقی  اشخاص  مورد  در   )۶ ماده 

موضوع ماده 2 ق.م.م(شناسه ملی به عنوان شماره اقتصادی 

آنها محسوب مـــی شود. برای اشخاص موضوع ماده 2 ق.م.م 

و صاحبان مشاغل، سازمان موظف است پس از ثبت نام، برای 

آنها  آنها شماره اقتصادی بر مبنای شناسه یا شماره ملی 

صادر و ابالغ نماید. 

ماده ۷( مادامـــی که برای اشخاص موضوع ماده 2 ق.م.م و 

اقتصادی جدید صادر نشده است،  صاحبان مشاغل، شماره 

حسب مورد از شناسه ملی، شماره ملی، شناسه مشارکت مدنی 

و شماره اختصاصی اشخاص خارجی

 فصل سوم: نحوه صدورصورتحساب و استفاده از  
شماره اقتصادی

ماده ۸( اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون 

مکلفند برای فـروش کـاال و عـرضـه خدمات خود صورتحساب 

صادر و شماره اقتصادی خود و خریدار را بر روی صـورتـحـسـابهـا، 

قراردادها و سایر اسناد مشابه درج نمایند.

 )۸( ماده  موضوع  صورتحسابهای  از  که  مؤدیانی  تبصره۲- 

اصالحیه  و   ۱۳۹۴/۰۴/۱2 مورخ   2۳۰۷۶۱ شماره  نامه  آئین 

های بعدی آن مربوط به ماده )۹5( قانون، برای فروش کاال یا 

ارائه خدمات خود به مصرف کننده نهایی استفاده مـــی نمایند، 

صورت  به  را  ها  صورتحساب  قبیل  این  اطالعات  مـــی توانند 

نمایند. ارسال  مجموع 

طبـــق مـــاده )۸( آیین نامه موضوع مـــاده )۹5( قانون، 
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مٔودیـــان مربوط باید در مـــوارد فروش کاال و بـــا ارایه خدمات 

صورتحســـابی به شـــرح انواع زیر صادر و نگهـــداری نمایند : 

۱- صورتحســـاب الکترونیکـــی نـــوع اول: یا "صورتحســـاب با 

اطالعات کامل" شـــامل نوع فروش )شـــامل مـــواردی از قبیل 

بورس کاال، بورس انرژی، ســـامانه تـــدارکات الکترونیکی دولت، 

حق العمل کاری، پیمانـــکاری، داخلی، صادراتی و نظر آن(، نوع 

خریـــدار )مصرف کننـــده نهایی حقیقـــی یا فعـــال اقتصادی( 

تاریـــخ و زمان صدور ) ســـاعت، دقیقه و ثانیـــه( و حداقل در 

برگیرنـــده اطالعات هویتی شـــامل نـــام، نـــام خانوادگی یا نام 

شـــخص حقوقـــی، شـــماره اقتصادی، شناســـه یا کـــد ملی یا 

شناســـه فراگیر اتباع خارجی، نشـــانی کامل و شـــماره پســـتی، 

شـــماره شـــعبه، برای هـــر دو شـــخص فروشـــنده و خریدار و 

مشـــخصات کاال یا خدمات ارائه شـــده، شـــامل شناســـه کاال 

یـــا خدمـــت، شـــرح کاال یا خدمـــت، واحد ســـنجش مقدار یا 

تعـــداد، مبلـــغ واحد )فـــی( و مبلغ لک، تخفیفـــات، مالیات بر 

ارزش افزوده، شـــرح ســـایر عوارض و مبلغ ســـایر عوارض آن و 

مقدار پرداخت نقدی و مقدار نســـیه آن حســـب مورد، باشد.

۱-۲- صورتحســـاب الکترونیکی نوع دوم : صورتحسابی 

با اطالعات کامل فروشـــنده و اطالعـــات کامل کاال و خدمات و 

بـــدون اطالعات خریدار اســـت. این صورتحســـاب نقدی تلقی 

شـــده ، از بابت آن اعتبار مالیاتی برای خریدار قابل احتســـاب 

نمی باشد.

۱-3- صورتحســـاب الکترونیکـــی نـــوع ســـوم: ایـــن نـــوع از 

صورتحساب ها همان "رســـید پرداخت وجه" صادره از دستگاه 

کارتخـــوان بانکـــی و یـــا درگاه الکترونیکی پرداخت که حســـب 

مقررات اعالمی ســـازمان امور مالیاتی کشـــور، بـــه عنوان پایانه 

فروشـــگاهی فروشـــنده )مٔودی( پذیرفته می شـــوند، می باشد. 

در ایـــن نـــوع صورتحســـاب صرفـــًا مبلـــغ پرداختی و شـــماره 

سوییچ پرداخت، شـــماره پذیرنده فروشـــگاهی، شماره پایانه، 

شـــماره پیگیری، تاریخ و زمان پرداخت و حداقل مشـــخصات 

فروشـــنده وجود داشـــته باشـــد و از بابت آن اعتبـــار مالیاتی 

برای خریدار قابل احتســـاب نمی باشـــد. 

نـــوع  ایـــن  )کاغـــذی(:  غیرالکترونیـــک  صورتحســـاب   -۲

صورتحســـاب بـــرای اشـــخاصی کـــه حســـب مقـــررات قانونی 

دارنـــد  را  غیرالکترونیکـــی  صورتحســـاب  صـــدور  امـــکان 

موضوعیـــت داشـــته و اقـــالم اطالعاتی آن شـــامل کلیه 
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اقالم صورتحســـاب الکترونیکی به اســـتثنای اقـــالم اطالعاتی 

کـــه از طریـــق ســـامانه مٔودیان نظیر شـــماره منحصـــر به فرد 

مالیاتـــی بـــه صورتحســـاب اضافه می شـــود.

 فصل چهـــارم : تکالیف مٔودیان در خصوص ارســـال 
معامالت  فهرست 

ماده ۹( اشـــخاص زیر مشـــمول ارســـال فهرســـت معامالت 

 : شند می با

الف( کلیه اشخاص حقوقی.

ب( صاحبـــان مشـــاغلی که حســـب نوع ویا حجـــم فعالیت 

جـــزو گـــروه اول موضوع مـــاده 2 آیین نامه اجرایـــی ماده ۹5 

می شوند.  محســـوب  قانون 

تبصره- اشـــخاص موضـــوع این ماده با پیشـــنهاد ســـازمان 

امـــور مالیاتی کشـــور و تصویـــب وزیر امور اقتصـــادی و دارایی 

بود. خواهد  تغییـــر  قابل 

توضیح : صاحبان مشاغل مشمول گروه اول عبارتند از : 

۱- کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان

2- صاحبـــان کارخانه هـــا و واحدهای تولیـــدی و بهره برداران 

معـــادن دارای پروانـــه بهره بـــرداری از وزارتخانـــه یـــا مراجـــع 

ذیرربط.

۳- صاحبان هتل های سه ستاره و باالتر.

درمانگاه هـــا،  زایشـــگاه ها،  بیمارســـتان ها،  صاحبـــان   -۴

تخصصـــی. کلینیک هـــای 

5- صاحبان مشاغل صرافی.

۶- صاحبان فروشـــگاه های زنجیـــره ای درای محوز فعالیت از 

وزارتخانه و یـــا مراجع ذیرربط.

۷- صاحبان مٔوسســـات حسابرسی، حســـابداری و دفترداری، 

خدمـــات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی، مشـــاوره ای 

انفورماتیک و طراحی سیســـتم.

۸- صاحبـــان مٔوسســـات حمـــل و نقـــل و موتـــوری، زمینی، 

دریایـــی و هوایـــی اعم از مســـافری ویـــا باربری.

۹- ســـایر صاحبان مشـــاغل و حرفی که درآمد ابرازی )فروش 

کاال یـــا فـــروش تـــوآم کاال و ارائـــه خدمـــت( بـــر اســـاس 

اظهارنامـــه مالیاتـــی عملکرد دو ســـال قبـــل ) اظهارنامه 
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تســـلیمی خرداد ماه هر ســـال مبنـــای تعیین گروه بندی ســـال 

بعد از تســـلیم اظهارنامه عملکرد می باشـــد. بـــه عنوان مثال، 

مبلغ فروش و ســـایر درامدهای منـــدرج در اظهارنامه مالیاتی 

عملکرد ســـال ۱۳۹۷ مبنای گروه بندی ســـال ۱۳۹۹ می باشـــد( 

یـــا آخریـــن درآمد قطعی شـــده )فـــروش کاال یا فـــروش توأم 

کاال و ارائـــه خدمـــت( آن هـــا بیـــش از مبلغ یکصـــد و پنجاه 

میلیاردریال باشـــد. )مشـــروط به ابـــالغ برگ قطعـــی حداکثر 

تـــا پایان دی ماه ســـال قبـــل به شـــخص مٔودی یـــا نماینده 

وی(. قانونی 

 ماده ۱۰( اشخاص مشمول ماده )۹( این آیین نامه مکلفند 

در  مندرج  اطالعاتی  اقالم  مطابق  را  خود  معامالت  فهرست 

سامانه معامالت تهیه و ارسال نمایند. فهرست معامالت حداکثر 

در مقاطع سه ماهه ( فصلی) تهیه و تا یک ماه و نیم پس از 

اینترنتی  الکترونیکی از طریق درگاه  پایان هر فصل به صورت 

سازمان برای سامانه معامالت ارسال و یا به صورت لوح فشرده 

در قالب اطالعات درخواستی سازمان به اداره امور مالیاتی ارائه 

شود. چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خالل یکی 

آن  برای  اشخاص مکلفند  این  باشد،  از فصول سال شمسی 

فصل دو فهرست معامله تنظیم و ارسال نمایند. به نحوی که 

از ابتدای فصل تا پایان سال مالی خود یک فهرست معامله 

و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان آن فصل نیز یک 

فهرست معامالت دیگر ارسال نمایند.

 1- در مشاغل مشارکتی اعم از اختیاری یا قهری درآمد 

ابـــرازی و یا قطعی شـــده مشـــارکت مـــالک عمل قرار 

می گیرد. 

2- صاحبـــان مشـــاغل و حـــرف در اولین ســـال ایجاد 

)تأســـیس( بـــه اســـتثناء مٔودیانی که به واســـطه نوع 

فعالیت جزو گروه اول طبقه بندی شـــده اند، جزو گروه 

سوم محسوب و از سال سوم فعالیت به بعد می بایست 

بر اساس نصاب های مقرر طبقه بندی شده و نسبت به 

انجام تکالیف قانونی عمل نمایند.

3- در مواردی که مٔودیانی صرفاً به فعالیت ارائه خدمات 

اشـــتغال داشته باشـــند، 50٪ نصاب های تعیین شده، 

مبنای گروه بندی می باشد.
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 تبصره۱- سازمان می تواند تمام یا برخی از اشخاص مشمول 

هر  تفکیک  به  را  خود  معامالت  فهرست  نماید که  مکلف  را 

سامانه  برای  سازمان  اینترنتی  درگاه  طریق  از  صورتحساب، 

نمایند. ارسال  معامالت 

ارزی  صورت  به  شده  انجام  معامالت  چنانچه  تبصره۲- 

برابری  نرخ  ارز،  نوع  ارزی،  مبالغ  باید  باشد،  پذیرفته  صورت 

ارز)نرخ ارز مورد معامله( و معادل ریالی معامله انجام شده در 

صورتحسابها و اسناد درآمدی صادره و همچنین در فهرست 

شود. قید  ارسالی،  معامالت 

تسهیل  جهت  ضرورت  حسب  مـــی تواند  سازمان  تبصره3- 

اطالعات،  ماهیت  با  مطابق  و  معامالت  فهرست  ارسال  در 

دریافت  زمانی  بازه  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  موافقت  با 

اطالعات را افزایش و یا روش دریافت اطالعات را تغییر دهد.

ماده ۱۱( مشمولین ارسال فهرست معامالت در موارد خرید کاال، 

خدمت و یا دارایی از اشخاص حـقـیـقـی موضوع ماده )۸۱( 

قانون ) فعالیت های کشاورزی، دامپروری ، دامداری ، پرورش 

ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری ، 

نوغان داری ، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر 

از اشخاصی که مکلف به ثبت نام در  یـا  قبیل و نخیالت( و 

نظام مالیاتی نیستند، الزامی به درج شماره اقتصادی فروشنده 

در فـهـرسـت معامالت ارسالی نخواهند داشت و می توانند این 

گونه خریدها را به صورت مجموع اعالم نمایند. 

خدمات  و  کاال  صادرات  و  واردات  اطالعات  ارسال  ماده۱2( 

کدگمرك  و  گمرکی  اظهارنامه  کوتاژ  شماره  درج  با  مـــی باید 

خارجی حسب  اشخاص  اختصاصی  شماره  و  ترخیص کننده 

پذیرد. صورت  مورد 

 فصل پنجم: موارد عدم شمول ارسال فهرست 
معامالت 

مـــاده۱۳( مـــوارد زیـــر مشـــمول ارســـال فهرســـت معامالت 

نمی باشـــند: 

* خرید و فروش ســـهام و سهم الشـــرکه و حق تقدم ســـهام 

یا سهم الشـــرکه.

* خرید و فروش سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام یا 

الشرکه.  سهم 
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تعاون،  صندوق  ها،  بانک  های  جریمه  و  وکارمزد  سود 

مؤسسات  بخش کشاورزی،  توسعه  از  حمایت  های  صندوق 

الحسنه.  قرض  های  صندوق  و  مجاز  غیربانکی   اعتباری 

* سود سهام و سهم الشرکه.

انجـمن  و  احزاب  ای،  اعضاء مجامع حرفه  * حـق عـضویت 

ها و تشکـل های غـیردولتی دارای مـجوز از مـراجـع ذی صالح.

کمک ها، جوائز و هدایای بالعوض.

* مبالغی که تحت عناوین جریمه یا خسارت، انواع عوارض 

و مالیات (به استثناء مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش 

افزوده) حق ثبت، حق تمبر، حقوق گمرکی و موارد مشابه، به 

دستگاه های اجرائی پرداخت مـــی گردد. 

* حقوق ودستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از باب سوم 

قانون مالیات های مستقیم. 

* وجوه پرداختی بابت حق نگهداری )شارژ( ساختمان محل 

فعالیت وآبونمان های پرداختی.

توضیح: مؤدیان مشمول ارسال فهرست معامالت از ابتدای 

سال ۱۳۹۶، می بایست اطالعات قراردادهای نقل و انتقال 

و اجاره امالك را مطابق با سرفصلهای ایجاد شده، در سامانه 

فهرست معامالت ارسال نمایند.

توضیح: صورت حسابهای فروش که در ”سامانه ثامن“ توسط 

مؤدیان مشمول استفاده از این سامانه صادر می شوند، ارسال 

اطالعات در سامانه فهرست معامالت از سوی فروشنده تلقی 

شده و در صورت تائید صورت حسابهای مذکور در سامانه ثامن 

توسط خریداران ذیربط در مهلت زمانی مقرر، از سوی خریداران 

محسوب  معامالت  فهرست  سامانه  در  اطالعات  ارسال  نیز 

می شود.

 فصل ششم: سایر مقررات 

ماده۱۴( مشمولین ماده )۹( فوق الذکر، در خصوص معامالتی 

که )اعم از خرید یا فروش کاال یا خدمت( تا میزان 5% حد نصاب 

معامالت کوچک موضوع تبصره )۱( ماده )۳( قانون برگزاری 

مناقصات مـــی باشند، می توانند فهرست معامالت مذکور را به 

صورت مجموع ارسال نمایند. 

این حد نصاب هر ساله توسط هیات دولت   : توضیـــح 

معامالت  نصاب  ۱۴۰۰ حد  سال  برای  مـــی شود.  تعیین 
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کوچک تا سقف مبـلغ )۶5۰،۰۰۰،۰۰۰( ریـال و برای سال ۱۴۰۱ 

تا سقف مبلغ )۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰( ریال تعیین شده و ضروری است 

برای انجام تکلیف فوق مد نظر قرار گیرد. بنابراین معامالت در 

سال ۱۴۰۰ تا سقف ۳2,5۰۰,۰۰۰ ریال و در ســـال ۱۴۰۱ تا سقف 

5۰,۰۰۰,۰۰۰ ریـــال مشـــمول »معامالت کمتـــر از 5% حدنصاب« 

می گردند. تلقـــی 

که  معامالتی  اطالعات  دریافت  و  ارسال  فرآیند   )۱5 ماده 

محرمانه می باشد، متناسب با وضعیت ارسال کننده و ماهیت 

اطالعات، با هماهنگی دستگاه اجرایی ذیربط و موافقت سازمان 

تعیین خواهد شد. 

ماده ۱۶( اشخاصی که در چارچوب آئین نامه موضوع تبصره 

)5( ماده ۱۶۹ مکرر قانون، نسبت به ارسال اطالعات معامالت 

راستای  در  اطالعات  همان  مجدد  ارسال  مـــی نمایند،  اقدام 

مندرجات این آئین نامه یا دستورالعمل های مرتبط ضرورت 

ندارد. 

ماده ۱۷( در موارد ذیل شماره اقتصادی باطل می گردد:

* فوت اشخاص حقیقی.

* اعالم اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی.

* انحالل اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات 

تصفیه و اعالم ختم تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از 

فعالیت. لغو مجوز 

* صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال شماره اقتصادی. 

و  نامه  آئین  این  در  مقرر  تکالیف  انجام  عدم  ماده ۱۸( 

دستورالعمل های مرتبط مشمول جرائم مقرر در قانون می باشد. 

بود. از اجرای دیگر قوانین موضوعه نخواهد  این حکم مانع 

 فصل هفتم: جرائم 

ماده۱۹( عدم انجام هر یک از تکالیف مقرر در ماده ۱۶۹ قانون، 

مشمول جریمه های مقرر در ماده مذکور به شرح زیر می باشد. 

جرائم مذکور با رعایت مهلت مقرر در ماده )۱5۷( قانون قابل 

مطالبه خواهد بود. 
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نرخ جریمهشرح تخلفردیف

مبلغ مورد معامله 2%عدم صدور صورتحساب فروش کاال یا ارایه خدمت۱

مبلغ مورد معامله2%عدم درج شماره اقتصادی خود2

مبلغ مورد معامله2%عدم درج شماره اقتصادی طرف معامله۳

مبلغ مورد معامله2%استفاده از شماره اقتصادی خود برای معامالت دیگران۴

مبلغ مورد معامله2%استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معامالت خود5

۶
عدم ارائه فهرست معامالت انجام شده به سازمان طبق 

روش های تعیین شده
%۱

مبلغ معامالتی 

که فهرست آن ها ارائه 

نشده است.

تبصـــره: در صـــورت انجـــام تخلفـــات موضوع ردیـــف های 

یک الی ســـه جـــدول فوق الذکـــر در هر معاملـــه، جریمه قابل 

محاســـبه و مطالبه، حداکثـــر معادل 2% مبلـــغ همان معامله 

خواهـــد بود.

ایـــن آئیـــن نامـــه در اجـــرای تبصـــره ۳ مـــاده ۹۶۱ قانـــون 

مالیات هـــای مســـتقیم مصـــوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ بـــه پیشـــنهاد 

ســـازمان امور مالیاتی کشور در هفت فصل و ۱۹ ماده تصویب 

و مقـــررا ت آن از ۱۳۹5/۱/۱ الزم االجـــرا می باشـــد.

مورخ   200/1401/532 شماره  دستورالعمل  اجرای  در 

تاریخ  از  جدید  اقتـصادی  شماره  1401/04/26؛ 

مالیاتی؛  های  پرونده  از  یک  هر  برای   1401/05/01

تعیین شده و از طریق حساب کاربری مؤدیان در درگاه 

کشور  مالیاتی  امور  سازمان  الکترونیک  خدمات  ملی 

به نشانی my. tax.gov.ir یا ارسال پیامک به مؤدیان 

از  مکلفند  مالیاتی  مؤدیان  است.  رسانی شده  اطالع 

تاریخ 1401/0۷/01 بر روی صورتحساب های فروش کاال 

و عرضه خدمات )حسب مورد الکترونیکی یا کاغذی( 

و سایر اسناد مشابه که صادر مـــی کنند، شماره جدید 

 اقتصادی خود و خریدار یا طرف معامله را درج نمایند.
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 مالیات بر ارث

اموال و دارایی هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت 

واقعی یا فرضی انتقال می یابد، مشمول مالیات بر ارث خواهد 

اموال و  یا ثبت  انتقال  و  انجام هرگونه نقل  برای  بود. وراث 

حقوق مالی به خود یا افراد دیگر و برداشت از حسابهای بانکی 

متوفی، مـلـزم بـه ارائـه گواهی مالیاتی مربوط مـــی باشند.

 طبقه بندی وراث

بر اساس ماده ۱۸ قانون مالیات های مستقیم)ق.م.م( وراث 

به سه طبقه تقسیم می شوند:

۱- وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اوالد 

و اوالِد اوالد.

2- وراث طبقـــه دوم کـــه عبارتنـــد از : اجداد،بـــرادر، خواهر و 

آن ها. اوالد 

۳- وراث طبقه ســـوم که عبارتند از : عمـــو، عمه، دایی، خاله 

و اوالد آن ها.

آشنایی با قانون و مقررات آشنایی با قانون و مقررات 

 مالیات بر ارث  مالیات بر ارث 

) درمورد متوفیان  از تاریخ) درمورد متوفیان  از تاریخ0101//0101//13951395((

7



۱43

 اموال مشمول مالیات بر ارث، نرخ های مالیاتی و 
نحوه اعمال آن

بر اساس ماده )۱۷( قانون مالیاتهای مستقیم، اموال مشمول 

مالیات بر ارث و نرخهای مالیات بر ارث مربوط به متوفیان تاریخ 

۱۳۹5/۰۱/۰۱ و بعد از آن به شرح جدول زیر است:

نرخ برای وراث طبقه اولاموال مشمول مالیات بر ارثردیف

۱

سپرده های بانکی، اوراق مشارکت و سایر 
اوراق بهادار )به استثنای سهام و سهم 

الشرکه و حق تقدم آنها( و سودهای متعلق 
به آنها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه 
تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت 

و تحویل به آنها

سه درصد )%۳(

سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها2

یک و نیم )۱/5( برابر نرخ های مذکور در تبصره یک 
ماده )۱۴۳( و ماده )۱۴۳مکرر( قانون مالیات های 

مستقیم طبق مقررا ت مزبور، در تاریخ ثبت انتقال به 
نام وراث

۳

نسبت به حق االمتیاز و سایر اموال و حقوق 
مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح 

نشده است )از جمله سپرده های متوفی در 
بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی فاقد 

مجوز از بانک مرکزی(

ده درصد )۱۰%( ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت 
انتقال به نام وراث

۴
نسبت به انواع وسائل نقلیه موتوری، زمینی، 

دریایی و هوایی
دو درصد )2%( بهای اعالمی توسط سازمان امور 
مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

نسبت به امالک و حق واگذاری محل 5

یک و نیم )۱/5( برابر نرخ های مذکور در ماده )5۹( 
قانون مالیات های مستقیم ** به مأخذ ارزش 

معامالتی امالک و یا به ماخذ ارزش روز حق واگذاری 
حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

۶
نسبت به اموال و دارایی های متعلق به 

متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده 
است.

پس از کسر مالیات بر ارثی که از بابت به دولت محل 
وقوع اموال و دارایی ها پرداخت شده است، به نرخ 

ده درصد )۱۰%( ارزش ماترک که مأخذ محاسبه 
مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرارگرفته 

است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور 
مزبور به ماخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث

* براساس تبصره )۱( ماده )۱۴۳( قانون مالیات های مستقیم، 

از هر نقل وانتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و 

سهم الشرکه شرکاء درسایرشرکتها، مالیات مقطوعی به میزان 

چهار درصد)۴%( ارزش اسمـی آنها وصول مـــی شود. بر اساس 

و  نقل  از هر  مالیات های مستقیم  قانون  مکرر(   ۱۴۳( ماده 

انتقال سـهـام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی 

مالیات  مـجـوز،  دارای  بورس  از  خارج  بازارهای  یا  بورسها  در 

و  ارزش فروش سهام  نیم درصد )%۰/5(  به میزان  مقطوعی 

حق تقدم سهام وصول خواهد شد. براساس ماده )5۹( قانون 

مالیاتهای مستقیم نقل و انتقال قطعی امالك به مأخذ ارزش 

انتقال حق  و همچنین  پنج درصد)%5(  نرخ  بـه  و  معامالتی 

واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یـا صـاحـب حق 

و به نرخ دو درصد )2%( در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین 

یا صاحبان حق، مشمـول مـالـیـات می باشـــد.
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توضیحـــات مهـــم : نرخ های مذکور در جدول، برای 
دوم،  طبقه  وراث  برای  لیکن  طبقهاولمیباشد  وراث 

به  سوم  طبقه  وراث  برای  و  برابر  دو  معادل  نرخ  به 

نرخ معادل چهار برابر نرخ های مندرج در این جدول 

متوفی  که  درصورتی  شد.  خواهد  وصول  و  محاسبه 

دارایی های  و  اموال  باشند،  خارجی  تبعه  وراث،  و 

ایران واقع است، مشمول مالیات به  مـتـوفـی کـه در 

نرخ وراث طبقه اول خواهد بود. در مواردی که وراث 

ســهم خود از اموال موضوع ردیف های 4،2و5 جدول 

انتقال  دیگر  وراث  یا  ثالث  اشخاص  به  را  شده  ذکر 

دهند، عالوه بر مالیات بر ارث مشمول مالیات نقـل و 

انتقال، طبق مقررات مربوط خواهند بود. در مواردی 

که در قانون مالیاتهای مستقیم به بانکها اشاره شده 

غیر  اعتباری  مؤسسات  شامل  مربوط  مقررات  است، 

مرکزی  بانک  مجوز  با  یا  قانون  موجب  به  که  بانکی 

انـد، صندوق ضمانت سرمایه گذاری  تأسـیـس شـده 

صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه 

سرمایه  بیمه  و  دریایی  صنایع  الکترونیک،  صنـایـع 

از  حـمـایـت  صندوق  و  معدنی  های  فعالیت  گذاری 

توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نیز می شود. 

مالیات متعلق به سهام عدالت متعلق به متوفی، برای 

وراث طبقه اول معادل 6٪ ، بـرای وراث طبقه دوم ٪12 

و وراث طبقه سوم 24٪ ارزش اسمی سهام می باشد. 

عنوان داراییهای ماترك متوفیان تا تاریخ 1399/05/01 

معاف از مالیات بر ارث می باشد.

 اموال خارج از شمول مالیات بر ارث

اموال زیر مشمول مالیات بر ارث نمی باشند:

وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان 

خدمت، مطـالـبـات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت 

و مرخصی استحقاقی استفاده نشـده و بیمه های اجتماعی 

و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه گـزار و یـا 

کارفرما از قبیل انواع بیمه های عمر و زندگی، خسارت فوت و 

دیه و مانند آنـهـا حسب مورد که یکجا و یا بطور مستمر به ورثه 

متوفی پرداخت مـــی شود اموالی که برای سازمانها و مؤسسه 

های مذکور در ماده )2( قانون مـالـیـات هـای مستقیم، مورد 

وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تایید سازمانها 
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 اظهارنامه مالیات بر ارث

اموال زیر مشمول مالیات بر ارث نمی باشند:

مالیاتهای  قانون   ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ مصوب  اصالحیه  اساس  بر 

مستقیم، در مورد متوفیانی که تاریخ فوت آنها ۱۳۹5/۰۱/۰۱ و 

بعد از آن است، به منظور کسر هزینه های کفن و دفن در حدود 

عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی 

و دیون محقق متوفی از ماترك، وراث )منفردًا یا مجتمعًا( یا 

ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند ظرف مدت 

یکسال از تاریخ فوت متوفی، اظهارنامه ای حاوی کلیه ماترك 

بدهی  و  مطالبات  تصریح  و  فوت  زمان  روز  ارزش  تعیین  با 

ها طبق فرم نمونه مخصوص تهیه شده توسط سازمان امور 

مالیاتی  امور  اداره  به  ذیل  مدارك  انضمام  به  مالیاتی کشور 

صالحیت دار تسلیم نماید:

۱- رونوشـــت یا تصویر گواهی شـــده کارت ملی و سناســـنامه 

وراث. و  متوفقی 

2- رونوشـــت یـــا تصویـــر گواهـــی شـــده اســـناد مربـــوط به 

متوفـــی. مطالبـــات  و  بدهی هـــا 

قانون   )2( ماده  موضوع  )اشخاص  مذکور  های  مؤسسه  و 

مالیات های مستقیم شامل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، 

دستگاه هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تامـیـن می شـود، 

شهرداریها و بنـــــیادها و نهادهای انقالب اسـالمی دارای مجوز 

معظم  مقام  و  )ره(  خمینی  امام  حضرت  طـرف  از  معافیت 

اموالی  متوفی  سکونت  محل  البیت  اثاث  مـــی شود(.  رهبری 

یا احکام خاص،  که جزء ماترك متوفی باشد و طبق قوانین 

مالکیت آنـهـا سلب و یا به صورت بالعوض در اختیار اشخاص 

موضوع ماده )2( قانون مالیاتهـای مستقیم قرار گرفته باشد 

)در صورتی که برای سلب مالکیت، عوضـی داده شـود، ارزش 

باشد،  مالکیت شده هر کدام کمتر  اموال سلب  یا  آن عوض 

شد(.  خواهد  محسوب  ارث  بر  مالیات  مشمول  امـوال   جـزء 

وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقالب 

اسالمـــی  مشمول مالیـات بـر ارث نخواهند بود. احراز 

به  منوط  ماده  این  مقررات  از  استفاده  برای  شهادت 

تأیید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسالمـــی ایران و 

یا بنیاد شـهید انقـالب اسـالمی، حـسب مـورد می باشد.
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۳- رونوشـــت یـــا تصویر گواهی شـــده کلیه اوراقـــی که اثبات 

کننـــده حق مالیـــات متوفی نســـبت به امـــوال و حقوق مالی 

است.

۴- رونوشـــت یـــا تصویـــر گواهی شـــده آخریـــن وصیت نامه 

متوفـــی اگر وصیـــت نامه موجود باشـــد.

5- رونوشـــت یا تصویر گواهی شـــده وکالت نامـــه یا قیم نامه 

در صـــورت که اظهارنامـــه از طرف وکیل یا قیم یا ولی تســـلیم 

شود.

۶- رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذیربط.

۷- گواهی حصر وراثت

خدمـات  توسعه  راستای  در  کشـور  امورمالیاتی  سـازمان 

الکترونیـکی، پرتـال اظهارنامه الکترونیک مالیات بر ارث را پیاده 

سازی نموده و وراث محترم مـــی بایست پس از ثبت نام در 

سامانه ثبت نام الکترونیکی )در درگاه ملی خدمات الکترونیک 

سازمان امورمالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir( و دریافت نام 

و  اظهارنامه ها  به  لینک مربوط  از طریق  عبور،  رمز  و  کاربری 

انتخاب اظهارنامه ارث در این سامانه یا مراجعه مستقیم 

ersportal.tax. به سامانه اظهارنامه مالیات بر ارث به آدرس

gov.ir نسبت به تکمیل اظهارنامه و ارسال آن اقدام نمایند 

سازمان  الکترونیکی  خدمات  ملی  درگاه  در  قباًل  که  )افرادی 

مجدد  نام  ثبت  به  نیازی  اند  نموده  نام  ثبت  مالیاتی  امور 

نداشته و با نام کاربری و رمز عبور قبلی خود مـــی توانند نسبت 

نمایند(.  اقدام  ارث  بر  مالیات  اظهارنامه  ارسال  و  تکمیل   به 

پس از ورود به صفحه اصلی سامانه پرتال اظهارنامه الکترونیک 

ارث می توان گزینه های مربوط به فرم 2۶ یا فرم ۳۴ را انتخاب 

کرد.

 فرم 2۶: چنانچه از زمان فوت متوفی کمتر از یک سال سپری 

شده باشد وراث مـــی توانند برای درخواست کسر دیون و هزینه 

ها از ماترك متوفی، این اظهارنامه را تکمیل نمایند. فرم ۳۴: 

چنانچه از زمان فوت متوفی بیش از یکسال سپری شده باشد 

یا در صورتی که وراث درخواست صدور گواهی پرداخت مالیات 

بر ارث را برای بخشی از ماترك متوفی داشته باشند این فرم 

باید تکمیل شود. در این فرم بخش دیون هزینه وجود ندارد. 

کننده  ”تسلیم  به  مربوط  اطالعات  باید  مذکور  های  فرم  در 

وراثت“،  حصر  گواهی  متوفی“،  ”مشخصات  اظهارنامه“، 
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”شهادت )چنانچه که فوت بر اثر شهادت صورت گرفته باشد(“، 

اطالعات ما ترك متوفی“ و ”دیون/هزینه )حسب مورد(“ ثبت 

ارسال  و  فرم  نهایی  تایید  با  اطالعات،  تکمیل  از  پس  شود. 

اظهارنامه/فرم کد رهگیری به مؤدی اعالم خواهد شـــد.

 نحوه رسیدگی به مالیات بر ارث

 برای وراثی که اظهارنامه خود را در موعد قانونی )ظرف یک 

و  اموال  ارزش  نمایند،  تسلیم  متوفی(  فوت  تاریخ  از  سال 

داراییها به بهای روز زمان فوت متوفی مورد ارزیابی قرار گرفته 

و گواهی مربوط به ترتیب زیر صادر مـــی شود: 

در  متوفی  دارایی های  و  اموال  روز  ارزش  صورتی که لک  در 

واجبات  متوفی،  محقق  دیون  مساوی  یا  و  فوت، کمتر  زمان 

مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد، اموال و دارایی های 

و  نبوده  ق.م.م   )۱۷( ماده  موضوع  مالیات  مشمول  متوفی، 

گواهی موضوع بند )ج( ماده )2۶( قانون مالیاتهای مستقیم 

تحویل  یا  پرداخت  یا  انتقال  یا  ثبت  بودن  مانع  بال  بر  مبنی 

اموال متوفی، به عنوان مراجع ذیربط صادر خواهد شد. در 

مواردی که ارزش روز اموال و دارایی های متوفی در زمان 

فوت، بیش از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و 

هزینه کفن و دفن باشد، جمع لک دیون، واجبات و هزینه ها 

به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی های مشمول مالیات بر 

ارث )موضوع بندهای ۱ الی 5 ماده )۱۷( قانون مالیات های 

مستقیم( کسر و نسبت به آن بخش از اموال و دارایی ها که 

ارزش دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و  معادل 

هزینه کفن و دفن می باشد، گواهی مبنی بر بالمانع بودن ثبت 

غیرمشمول  دارایی  و  اموال  تحویل  یا  پرداخت  یا  انتقال  یا 

ماترك، حسب  مازاد  و  ذیربط صادر  مراجع  عنوان  به  متوفی 

مورد در زمان دریافت، انتقال و یا ثبت به مأخذ مقرر در ماده 

مالیات خواهد شد.  )۱۷( ق.م.م مشمول 

دفن،  و  هزینه های کفن  بر  مازاد  دارایی های  و  اموال  بابت 

رسیدگی  و  تسلیم  زمان  در  متوفی،  محقق  دیون  و  واجبات 

اظهارنامه، مالیاتی محاسبه و دریافت نمی شود لیکن در زمان 

ارزش  یا  قیمت  به  مذکور  اموال  ثبت،  یا  و  انتقال  دریافت، 

مالیات  و  شده  ارزیابی  مورد(  )حسب  انتقال  روز  معامالتی 

متعلق تعیین و پس از پرداخت آن توسط مؤدی، گواهی مربوط 

ذیربط صادر خواهد شد. مراجع  برای 
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مالیاتهای  قانون   )۱۷( ماده  اجرای  در  مؤدی  درصورتی که   

مستقیم نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده باشد و گواهی 

موضوع ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده باشد 

شود،  مشخص  مالیاتی  اظهارنامه  به  رسیدگی  از  پس  لیکن 

نسبت به لک ماترك یا بخشی از آن مشمول مالیات نمی باشد، 

مالیات های پرداختی با ارائه اسناد و مدارك مثبـته، به پرداخت 

کننده مسترد خواهد شد.

تسلیم  یا  وراث  سوی  از  مالیاتی  اظهارنامه  تسلیم  عدم   

اظهارنامه خارج از موعد مقرر )در مورد متوفیـان بعد از تاریخ 

۱۳۹5/۰۱/۰۱ موجب تعلق جریمه مالیـاتی نخواهد بود. لیکن در 

مورد مؤدیانی که در مهلت قانونی، نسبت به تسلیم اظهارنامه 

اقدام ننموده اند، بدون کسر هزینه های کفن و دفن، واجبات 

و دیون محقق متوفی از ماترك؛ در زمان دریافت، انتقال و یا 

به  مستقیم  مالیاتهای  قانون   )۱۷( ماده  مقررات  طبق  ثبت، 

ارزیابی  مورد(  )حسب  انتقال  روز  معامالتی  ارزش  یا  قیمت 

توسط  آن  پرداخت  از  پس  و  تعیین  مربوط  مالیات  و  شده 

ذیربط، صادر خواهد شد. مراجع  برای  مربوط   مؤدی، گواهی 

است که  مالیاتی  امور  اداره  دار،  مالیاتی صالحیت  امور  اداره 

آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع شده است. 

اگر متوفی مقیم ایران نباشد، ضروری است وراث برای انجـام امور 

 مالیات بر ارث به اداره لک امور مالیاتی شمیرانات مراجعه نمایند. 

اعتبار گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم تاریخ 

انقضاء نداشته و حسب مورد تا تاریخ تحویل، ثبت، انتقال و 

یا معامله اموال و دارایی های متوفی برای ذی نفعان مندرج در 

گواهی معتبر است.

 دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن 

و دفن، قابل کسر از اموال و دارایی های متعلق به متوفی 

 ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است، نخواهد بود.

گواهی موضوع ماده )34( قانون مالیاتهای مستقیم 

)گواهی پرداخـت مالیـات بـر ارث( توسط اداره امور مالیاتی 

صالحیت دار برای هر یک از اموال و دارایی ها به تفکیک 

و به صورت موردی و ظرف یک هفته، پس از پرداخت 

مالیات متعلق صادر خواهد شـد و الزامی بـــه پرداخت 

 مالیات بر ارث کلیه ماترک متوفی به طور یکجا نمی باشد.
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 حل اختالف در مالیات بر ارث 

در  چنانچـه  ارث،  بـر  مالیـات  اظهارنامه  به  رسیدگی  از  پس 

تعییـن ارزش امـوال و داراییها )به تاریخ فوت( و بدهیهای 

و  دار  صالحیت  مالیاتـی  امـور  اداره  بیـن  اختالفـی  متوفـی 

مؤدیان ایجاد گردد، با اعتراض مؤدی موضـوع خـارج از نوبـت 

در هیأت های حل اختالف مالیاتی مطرح و ارزش تعیین شده 

این  )در  قرار میگیرد.  رأی قطعی صـادره، مالك عمل  مطابق 

مالیاتی  اداره امور  در  رسـیدگی  قابـل  مربوط  اختالف  مرحله؛ 

نمی باشد( در صورتی که در خصوص میزان مالیات مشخصه 

بین مـؤدی و اداره امـور مالیاتـی اختالف باشد، اعتراض مؤدی 

قابل طرح در کلیه مراجع حل اختالف مالیاتی موضوع مواد 

مالیاتهای  قانون  25۱ مکرر  و   25۱،  2۴۷،  2۴۴،  2۱۶،  2۳۸

می باشد. مستقیم 

*  اطالعات مندرج در این بخش از کتاب صرفاً در مورد 

متوفیان تاریخ   1395/01/01 و بعد از آن مـــی باشد و 

وراث متوفیانی که تاریخ فوت آنها قبل از 1395/01/01 

باشد، از نظر تکالیف قانونی، مشمول قوانین مالیاتی 

زمان فوت متوفی می باشند.

*  در مـورد متوفیان قبل از تاریخ 1395/01/01 صدور 

گواهی حصـــــر وراثت توسط مراجع قضایی، منـوط به 

ارائه اظهـارنامه مالیات بر ارث به اداره امور مالیاتی و 

ارث  بر  مالیات  اظهارنامه  نامه تسلیم  گواهی  دریافت 

توسط وراث می باشـــد. لیکن در مورد متوفیان تاریخ   

حصر  گواهی  صدور  براي  آن  از  بعد  و   1395/01/01

نبوده  ارث  بر  مالیات  اظهارنامه  ارائه  به  نیازي  وراثت 

و مراجع قضایی بدون در نظر گرفتن تسلیم یا عدم 

به  اقدام  می توانند  ارث  بر  مالیات  اظهارنامه  تسلیم 

صدور گواهی حصر وراثت نمایند.
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 ابالغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

ترددهای  مالیـاتی، کاهش  محترم  مؤدیان  تکریم  منظور  به 

غیرضروری، تسـهـیـل پیگیری امور مالیاتی و ارتقاء رضایتمندی 

قـانون  به  استناد  با  مالیاتی کشور،  امور  سازمان  خدمات  از 

مالیات های مستقیم و سایر قوانین موضوعه کشور، طـرح ابـالغ 

مالیاتی  امور  ادارات لک  در سطح  مالیاتـی،  اوراق  الکترونیکی 

سراسر کشور به اجرا درآمده است. مـؤدیان مالیـاتی مـــی توانند 

مطابق این راهنما، از خدمات مـذکـور بهره مند شوند.

 برای بهره مندی از مزایای ابالغ الکترونیک چه باید 
کرد؟

استفاده از خدمات ابالغ الکترونیکی اوراق مالیاتی از طریق ” 

فـعال سازی ابــالغ الکترونیکی“ از سوی مؤدیان در” درگاه ملـی 

My.tax. خدمات الکترونیـک سازمـان امـور مالیاتی“ به نشانی

الکترونیک  ابـالغ  سازی  فعـال  با  است.  پذیر  امکان   ،gov.ir

اوراق مالیاتی، مؤدیان می توانند، اوراق مالیاتی صـادره خود را 

بـدون مراجعه حضوری و از طریق حساب کاربری خود در درگاه 

مذکور مشاهده نمایند. 

آشنایی با ابالغ الکترونیکی آشنایی با ابالغ الکترونیکی 

اوراق مالیاتیاوراق مالیاتی
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 اقدامات الزم برای استفاده از خدمات ابالغ الکترونیک

تمامـــی  مٔویان مالیاتی دارای ثبت نـــام در درگاه ملی خدمات 

الکترونیـــک مالیاتی )شلک شـــماره۱(، می بایســـت بـــا مراجعه 

بـــه درگاه مذکـــور نســـبت بـــه فعال ســـازی ابـــالغ الکترونیک، 

اقـــدام نمایند.

نکات مهم:

۱- اشـــخاص حقوقی جهت دسترســـی به درگاه مذکور، ابتدا 

 می بایست در سامانه ثبت نام شماره اقتصادی، ثبت نام کنند.

بـــا  می تواننـــد  نـــام  ثبـــت  فاقـــد  حقیقـــی  اشـــخاص   -2

مراجعـــه بـــه درگاه ملـــی خدمـــات الکترونیـــک مالیاتـــی، بـــا 

اســـتفاده از کـــد ملـــی و شـــماره تلفـــن همـــراه متعلـــق بـــه 

خـــود، در قســـمت مربـــوط، ثبـــت نـــام نمـــوده و رمـــز عبور 

 یـــک بـــار مصـــرف بـــرای ورود بـــه ســـامانه را دریافـــت کنند.

۳- پرونده های مشـــارکتی اشـــخاص حقیقی، اگر یکی از شرکاء 

در زمـــان ثبـــت نام به عنوان نماینده مشـــارکت معرفی شـــده 

باشد، الزم اســـت با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیک 

)شـــلک شماره۱( نســـبت به فعال ســـازی ابالغ الکترونیک 

اقدام نمایند. اوراق صادره برای پرونده مشـــارکت، در حســـاب 

کاربری نماینده مشـــارکت بارگذاری می شـــود و انجام اقدامات 

بعـــدی نظیر پرداخـــت مالیات، ثبـــت اعتـــراض و ... از طریق 

همین حســـاب کاربـــری امـــکان پذیـــر خواهد بـــود. چنانچه 

ابـــالغ الکترونیکـــی بـــرای پرونده هـــای انفرادی ســـایر شـــرکاء 

فعال باشـــد، نســـخه ای از برگـــه، صرفًا برای اطالع در حســـاب 

کاربـــری آنان نیـــز بارگذاری می شـــود. اگر نماینده مشـــارکت، 

قبـــاًل برای پرونـــده مالیاتی انفـــرادی خود ابـــالغ الکترونیک را 

فعـــال کرده باشـــد، ضروری اســـت برای پرونده مشـــارکتی نیز 

درخواســـت فعال ســـازی را به صورت مجـــزا ثبت نماید.
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 پـــس ازکلیک بر روی دکمه " فعال ســـازی ابـــالغ الکترونیک" 

)شـــلک شـــماره2(، صفحـــه " توافق نامه اســـتفاده از خدمات 

نمایـــش داده  ابـــالغ و مدیریـــت درخواســـت "  الکترونیکـــی 

می شـــود. با تأیید گزینه هـــای مربوط، ابـــالغ الکترونیک فعال 

شـــده و اوراق مالیاتـــی صادره بـــرای مـــٔودی، در "کارتابل ابالغ 

الکترونیـــک" وی بارگذاری شـــده )شـــلک شـــماره۳( و توســـط 

مٔودیـــان قابل رٔویـــت خواهد بود. از تاریـــخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ ابالغ 

اوراق مالیاتـــی برای این دســـته از مٔودیـــان، صرفًا به صورت 

الکترونیکـــی امکان پذیـــر خواهد بود.

  اقدامات - ابالغ الکترونیکی چگونه انجام می شود؟

الکترونیـک، تمامـــی اوراق  ابالغ  از فـعال شدن خدمت  پس 

مـالـیـاتـی تشخیص/مطالبه، قطعی )در تمامی منابع مالیاتی(، 

دعوت به هیأت های حل اختالف مالیاتـی و آراء هیـأت های 

مذکور، برگ ارزیـابی اموال و دیــون متـوفی، نتیجه رسیدگی به 

درخواست گواهی پرداخت مالیات بـر ارث و برگ اجرایی که در 

سامانه های سازمـان امور مـالـیـاتـی کشـور بـرای پـرونده های 

مالیاتی عملکرد، ارزش افزوده، حقوق، تکلیفی، امالك اجاری و 

ارث صادر مـــی شود )در آینده نزدیک، تمامی اوراق مالیاتی(، بـه 

صـورت خودکار بر روی حساب کـاربری مؤدی مربوط بارگذاری شده 

 و هـمـزمـان پیامک اطالع رسانی برای آنان ارسال خواهد شد. 

اوراق  بارگذاری  تاریخ  از  روز  ده  مؤدیان ظرف  مرحله،  این  در 

حـساب  به  اوراق،  رؤیت  جهت  تا  دارند  فرصـت  مالـیـاتـی، 

با  حساب کاربری،  به  ورود  از  پـس  نمـایـنـد.  مراجعه  کاربری 

کلیک بر روی ”کارتابل ابالغ الکترونیک“، می توانند لیست اوراق 

بارگذاری شده در حساب کاربری را مشاهده کرده و با انتخاب 

دکمه نمـایش برگه ابالغ، برگه مورد نظـر خود را رؤیت نمایـنـد 

)شـــلک شـــماره۳( رٔویت برگه در حســـاب کاربری توسط 
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مـــٔودی، در حکم ابالغ برگـــه مالیاتی و تاریـــخ رٔویت به عنوان 

تاریخ ابالغ محســـوب می شـــود.

چنانچـــه مٔودی ظرف ده روز به حســـاب کاربری خود مراجعه 

نکرده و برگه بارگزاری شـــده را مشـــاهده ننمایـــد؛ روز یازدهم 

)یـــا اولیـــن روز کاری بعـــد از روز دهم( به عنـــوان تاریخ ابالغ 

قانونـــی در نظـــر گرفته می شـــود. بنابراین مهلت هـــای قانونی 

جهـــت اقدام آتـــی در مـــورد اوراق مالیاتی حســـب مـــورد، از 

تاریخ هـــای مذکور آغاز می شـــود.
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 اوراق مالیاتی که به صورت الکترونیـکی و از طـریق بارگـذاری 

در  مـــی شود،  ابالغ  وی  به  مالیاتی  مؤدی  کاربری  حساب  در 

تمامـــی مراجع مالیـاتی معتبر بوده و زیرساخت های الزم برای 

از سوی سازمان  قانونی؛  مراجع  در  اوراق  این  اصالت سنجی 

پیاده سازی است. امور مالیاتی در دست طراحی و 

 غیرفعال سازی حساب کاربری

در موارد زیر حساب کاربری مٔودیان غیرفعال خواهد شد:

۱- فوت اشخاص حقیقی

2- ثبت انحالل شرکت در مرجع ثبت شرکت ها

۳- رأی مراجع قضایی مبنی بر ورشکستگی مٔودی

۴- آرای قطعـــی مراجـــع قضایی، تأییدیه ســـازمان پزشـــکی 

قانونـــی یـــا تأییدیه رسمی بیمارســـتان و مراکـــز درمانی معتبر 

مبنی بر اینکه مٔودی به دلیل مشـــکالت ذهنی و جســـمی قادر 

به اســـتفاده از حســـاب کاربری خود نیســـت.

 اعتراض به ابالغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

مٔودیان در مـــوارد زیر می توانند به صحـــت ابالغ الکترونیکی 

نمایند:  اعتراض  مالیاتی  اوراق 

۱- در صورتـــی که بر اســـاس و مدارک معتبر اثبـــات نماید که 

به دلیل عدم دسترســـی بـــه ســـامانه های رایانه ای/مخابراتی 

یا نقص در این ســـامانه ها از بارگزاری اوراق در حســـاب کاربری 

و یا مفاد اوراق مطلع نشـــده اســـت.

2- ابـــالغ الکترونیـــک اوراق مٔودی در شـــرایطی انجام شـــده 

باشـــد که حســـاب کاربـــری مـــٔودی در اثـــر مـــواردی نظیر رأی 

مراجـــع قضایـــی و ... می بایســـت غیرفعال باشـــد.

در صورت غیرفعال سازی حساب کاربری، اوراق مالیاتی 

به صـــورت حضوری و با رعایت مقـــررات مربوط ابالغ 

می گردد.

۱64



۱67

باتوجه به اینکـــه همه مهلت های قانونی مٔودیان برای 

واکنـــش بـــه اوراق مالیاتـــی از تاریخ ابـــالغ اوراق آغاز 

می شود، توجه به نکات زیر در مورد اوراقی که به صورت 

الکترونیکی ابالغ شده اند، حائز اهمیت است:

۱- پس از رٔویت الکترونیکی برگ تشـــخیص/مطالبه/
استرداد مالیات )عملکرد/حقوق/اجاره امالک/مالیات بر 

ارزش افزوده( و ثبت تاریخ ابالغ، مٔودیان می توانند از طریق 

درگاه ملی خدمات مالیاتی، نیست به پرداخت مالیات و 

 یا ثبت اعتراض به مفاد برگه های مذکور اقدام نمایند.

توجـــه : پس از ابالغ الکترونیکی اوراق مالیاتی مربوط، 
در صورت عدم پذیرش مفاد آن، حداکثر سی )30(روز 

برای ثبت اعتراض فرصت وجود دارد.

۲- برگ قطعی مالیات : پس از ابالغ برگ قطعی مالیات، 
حداکثـــر ده )10(روز برای پرداخت فرصت  وجود دارد. 

مٔودیان مالیاتی می توانند از طریق قســـمت "پرداخت 

قبض هی مالیات"، نســـبت به پرداخت مالیات یا ارائه 

درخواســـت تقسیط، اقدام نمایند. رأی هیأت های حل 

3-اختـــالف بدوی : پس از ابـــالغ الکترونیکی مروبط، 
در صورت عدم پذیرش مفاد آن، حداکثر بیست )20( 

روز از ثبت تاریخ ابالغ، برای ثبت اعتراض فرصت 

وجود دارد.

قانون مالیات برارزش قانون مالیات برارزش 

افزوده افزوده )مصوب )مصوب ۱۴۰۰۱۴۰۰((

9
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 فصل اول- تعاریف و کلیات

مـــاده ۱- مفاهیـــم و اصطالحات زیـــر، در این قانـــون، دارای 

تعاریـــف مشـــروحه ذیل می باشـــند:

الف - عرضـــه: واگذاری کاال یـــا ارائه خدمت به غیـــر، از طریق 

هر نـــوع معامله یا عقـــد قانونی؛

ب - واردات: ورود کاال یـــا خدمـــت از خارج از کشـــور به قلمرو 

گمرکی کشـــور یا مناطـــق آزاد تجاری - صنعتی یـــا مناطق ویژه 

اقتصادی؛

پ - صادرات: صدور کاال یا خدمت به خارج از کشور؛

ت - مالیـــات و عـــوارض فـــروش: مالیـــات و عـــوارض متعلق 

به عرضـــه کاالها و ارائه خدمات مشـــمول مالیـــات و عوارض 

توســـط مؤدی در یـــک دوره معین؛

ث - مالیـــات و عـــوارض خریـــد: مالیات و عـــوارض متعلق به 

خریـــد کاالهـــا و خدمات مشـــمول مالیـــات و عـــوارض برای 

فعالیت هـــای اقتصـــادی مـــؤدی در یـــک دوره معین؛

ج - مالیـــات بـــر ارزش افـــزوده: مابه التفـــاوت مالیـــات و 

عـــوارض فروش با مالیـــات و عوارض خریـــد در یک دوره 

؛ معین

چ - عـــوارض: مبالغـــی که بـــه موجب ایـــن قانـــون به همراه 

مالیات برای شـــهرداری ها و دهیاری ها وضع می شـــود. در این 

قانـــون، هرجا مـــراد، نوع دیگری از عوارض بـــوده، به صراحت 

بیـــان شـــده اســـت؛ از جمله عـــوارض واحدهـــای آالیندگی و 

عوارض  ســـاالنه خودرو

ح - مؤدی: شـــخصی اســـت که به عرضه کاال، ارائه خــــدمت، 

واردات یا صــــادرات مبادرت می نماید.

خ - دوره مالیاتـــی: دوره مالیاتـــی هـــر ســـه ماه می باشـــد و 

منطبـــق بر فصول ســـال شمســـی اســـت.

د - اعتبـــار مالیاتـــی: مالیات و عوارضی که مـــؤدی بابت خرید 

کاال )اعـــم از نهـــاده و کاالی نهائی( یا خدمـــت به موجب این 

قانون پرداخت کرده  اســـت.

ذ - معافیـــت مالیاتی: عدم تعلق مالیـــات و عوارض موضوع 

این قانون بر کاالهـــا و خدمات.

مالیات هـــای  قانـــون  مســـتقیم:  مالیات هـــای  قانـــون  ر - 

مســـتقیم مصـــوب ۱۳۶۶/۱2/۳ و اصالحـــات بعدی آن.
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ز - سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور

ژ - پایانـــه فروشـــگاهی: پایانـــه موضـــوع بند »ب« مـــاده  )۱( 

قانـــون پایانه هـــای فروشـــگاهی و ســـامانه مؤدیـــان مصوب 

۱۳۹۸/۷/2۱

س - ســـامانه مؤدیـــان: ســـامانه موضوع بنـــد »پ« ماده  )۱( 

قانـــون پایانه های فروشـــگاهی و ســـامانه مؤدیان

مـــاده 2- عرضه کاالهـــا و ارائه خدمات در ایـــران و واردات و 

صـــادرات آنهـــا، از لحاظ مالیـــات و عوارض مشـــمول مقررات 

 این قانون اســـت. 

تبصـــره ۱- کاالها و خدمات مشـــمول موضـــوع این قانون که 

توســـط مؤدیان حقیقی خریداری، تحصیل یا تولید می شـــود، 

در صورتـــی که برای مصارف شـــخصی برداشـــته شـــود عرضه 

کاال به خود محســـوب می شـــود و مشـــمول مالیات و عوارض 

خواهد شـــد. در صورتی کـــه عرضه کاال به خود برای اســـتفاده 

شغلی باشـــد مشـــمول مالیات و عوارض نخواهد شد.

تبصـــره 2- معاوضه کاالهـــا و خدمات در ایـــن قانون، عرضه 

کاال و ارائـــه خدمـــت از طـــرف هـــر یـــک از متعاملیـــن 

 محســـوب می شـــود و مشـــمول مقـــررات این قانون اســـت.

مـــاده ۳ - تاریـــخ تعلـــق مالیـــات و عـــوارض تاریـــخ صـــدور 

صورتحســـاب مطابـــق بـــا مقـــررات اســـت.

تبصـــره  - قبـــوض آب، بـــرق، گاز و مخابـــرات از آنجـــا کـــه 

ســـند فـــروش کاال یـــا خدمت محســـوب می شـــوند، در حکم 

صورتحســـاب هســـتند.

مـــاده ۴ - مؤدی مکلف اســـت حداکثـــر تا پایان مـــاِه پس از 

انقضای هر دوره مالیاتی، لک مالیات و عوارضی را که طی آن دوره 

به فروش کاال و یا ارائه خدمات توســـط وی تعلق گرفته است، 

بـــا رعایت تبصـــره )2( این ماده  و پس از کســـر اعتبار مالیاتی 

 خـــود، به ترتیبی که ســـازمان مقـــرر می کند، پرداخـــت نماید.

تبصـــره ۱- مطابق ایـــن قانون، اصل بر نقـــدی بودن معامالت 

اســـت؛ مگـــر اینکـــه نســـیه بـــودن معامـــالت و دریافـــت و 

پرداخت هـــای مرتبـــط بـــا آن در ســـامانه مؤدیان ثبت شـــده 

و بـــه  تأیید طرفین رســـیده باشـــد. در مواردی کـــه معامله یا 

قرارداد در ســـامانه مؤدیان ثبت نشـــده باشـــد، آن معامله یا 

تلقی می شـــود. قـــرارداد، نقدی 

فـــروش  نظیـــر  غیرنقـــدی  معامـــالت  در   -2 تبصـــره 
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اقســـاطی و اجاره به شـــرط تملیـــک و قراردادهـــای پیمانکاری 

و مشـــاوره ای، تاریـــخ تعلق مالیـــات و عوارض همـــان تاریخ 

صدور صورتحســـاب اســـت؛ لکن مؤدی با رعایـــت تبصره فوق 

مجـــاز اســـت پرداخت مالیـــات و عـــوارض فـــروش این نوع 

معامـــالت را تا زمـــان پرداخت ثمن معامله توســـط خریدار یا 

مبلـــغ قـــرارداد توســـط کارفرما، متناســـبًا، به تأخیـــر بیندازد و 

ســـازمان تا زمـــان پرداخت مالیات و عـــوارض فروش این نوع 

معامالت توســـط کارفرما یا خریدار، مؤدی را مشـــمول جریمه 

تأخیـــر در پرداخت نخواهدکـــرد. در خصوص معامالت مذکور، 

تا زمـــان پرداخـــت مالیات و عوارض توســـط خریـــدار، اعتبار 

مالیاتـــی بـــرای وی از ایـــن بابت منظور نخواهد شـــد.

تبصره ۳- کلیـــه کارفرمایان موضوع ماده  )5( قانون مدیریت 

خدمـــات کشـــوری مصـــوب ۱۳۸۶/۷/۸ و مـــاده  )2۹( قانـــون 

برنامه پنجساله ششم توســـعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

جمهوری اســـالمی ایران مصـــوب ۱۳۹۱/52/۱۴ موظفند عالوه 

بـــر ثبت اصـــل قـــرارداد پیمانـــکاری، کلیـــه پرداخت های خود 

بـــه پیمانـــکار را نیز در ســـامانه مؤدیان ثبت نمـــوده، همزمان 

بـــا هـــر پرداخت، مالیات و عوارض متناســـب بـــا آن را به 

پیمانـــکار پرداخت کنند. چنانچه کارفرمـــا از پرداخت مالیات و 

عـــوارض فروش خودداری کند، بعـــد از انقضای مهلت قانونی، 

اصـــل مالیـــات و عـــوارض و جریمه های متعلق به آن توســـط 

ســـازمان از طریـــق عملیـــات اجرائی از کارفرمـــا وصول و اصل 

مالیـــات و عوارض به حســـاب پیمانکار منظور خواهدشـــد.

 تبصره ۴- پیمانکاران و مهندســـان مشاور موضوع این ماده 

 می تواننـــد از اوراق تســـویه خزانـــه موضوع مـــاده  )2( قانون 

رفـــع موانع تولیـــد رقابـــت پذیر و ارتقـــای نظام مالی کشـــور 

مصـــوب ۱۳۹۴/2/۱ و اوراق مالـــی اســـالمی که توســـط دولت 

منتشـــر می شـــود )منوط به دریافت مســـتقیم از دولت( برای 

تســـویه مالیـــات و عـــوارض خود اســـتفاده نمایند. ســـازمان 

مکلـــف بـــه پذیرش ایـــن اوراق به عنـــوان مالیـــات و عوارض 

به میـــزان ارزش تنزیل شـــده آن )بـــا نرخ حفظ قـــدرت خرید 

اســـناد خزانه یا نرخ ســـود اوراق مالی - اســـالمی( متناسب با 

ســـالهای باقی مانده تا سررسید اســـت. میزان مالیات وصولی 

از ایـــن محـــل به عنـــوان عملکرد وصولـــی نقدی ســـازمان در 

ســـال پذیرش اوراق محســـوب می شـــود. در اجرای این تبصره 

سازمان مکلف اســـت که معادل سهم عوارض از پذیرش 
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اوراق مذکـــور را از محل وصولی های جاری به حســـاب عوارض 

شـــهرداری ها و دهیاری هـــای مربوط منظـــور نماید.

تبصـــره 5- چنانچه وجـــه واردات خدمت در دوره یا دوره های 

بعـــد پرداخت شـــود، مالیات و عوارض آن هـــم در همان دوره 

پرداخت می شود.

 فصل دوم - مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه

مـــاده 5 - مأخذ محاســـبه مالیـــات و عوارض فـــروش کاالها 

و خدمـــات، در مـــورد مؤدیان عضو ســـامانه مؤدیـــان، ارزش 

فروش مندرج در صورتحســـاب الکترونیکی اســـت که توســـط 

آنان در ســـامانه مزبور ثبت شـــده اســـت.

تبصره ۱- مأخذ محاســـبه مالیات و عـــوارض فروش کاالها و 

خدمـــات در مورد مؤدیانی که عضو ســـامانه مؤدیان نیســـتند 

و نیز مؤدیـــان متخلف موضـــوع ماده  )۹( قانـــون پایانه های 

فروشـــگاهی و ســـامانه مؤدیان، ارزش روز کاال یـــا خدمت در 

زمان تعلق می باشـــد که توســـط ســـازمان بر اســـاس اطالعات 

موجـــود در ســـامانه مؤدیـــان، اســـتعالم از مراجع ذی صالح 

یـــا تعییـــن کارشـــناس یـــا هیأت کارشناســـی مشـــخص 

می شـــود. همچنیـــن ســـازمان می توانـــد برای تعییـــن مأخذ 

مشـــمول مالیات مؤدیـــان مزبـــور، از دفاتر، اســـناد و مدارک 

)اعـــم از  الکترونیکی یـــا غیرالکترونیکی( آنها اســـتفاده نماید. 

مؤدی مکلف اســـت دفاتر، اســـناد و مدارک مذکور را در صورت 

درخواســـت مأموران مالیاتی، کارشـــناس یا هیأت کارشناســـی 

ارائه کند. آنـــان  به 

تبصـــره 2- موارد زیر جـــزء مأخذ محاســـبه مالیات و عوارض 

نمی باشد: 

الف - انواع تخفیفات اعطائی؛

ب - مالیـــات و عـــوارض موضوع ایـــن قانون که قباًل توســـط 

عرضه کننده کاال یا ارائه دهنده خدمت  پرداخت شـــده اســـت؛

پ - ســـایر مالیات های غیرمســـتقیم و عوارضی که به موجب 

قوانیـــن موضوعه هنـــگام عرضـــه کاال  یا ارائه خدمـــت به آن 

تعلق گرفته اســـت؛

ت - وجوهـــی که به موجب ســـایر قوانین وصول می شـــود و 

به حســـاب درآمـــد عمومی یا به حســـاب درآمد شـــهرداری ها 

واریـــز می گردد؛
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بـــه  دهیاری هـــا  و  شـــهرداری ها  پرداختـــی  ث - کمک هـــای 

ســـازمان های غیرانتفاعـــی وابســـته بـــه خود طبـــق قوانین  و 

مقررات موضوعه، مشـــروط به آنکه مالیـــات متعلقه به عنوان 

بخشـــی از آن احتســـاب نشـــده  باشد؛

ج - یارانـــه پرداختـــی دولت بابـــت جبران تمام یا قســـمتی از 

قیمـــت کاالها و خدمات مشـــمول قیمت گذاری؛  مشـــروط به 

آنکه مالیات فروش به عنوان بخشـــی از آن احتســـاب نشـــده 

باشد.

چ - وجوهی که از ردیفهای بودجه ای مصوب دســـتگاهها بین 

شـــرکتهای تابعه در قوانین بودجه ســـنواتی جابه جا می شـــود 

مشـــروط بر آنکه بابت خرید یا فروش کاال و خدمات نباشـــد.

  مـــاده ۶ - مأخـــذ محاســـبه مالیـــات و عـــوارض واردات کاال،  

مجموع ارزش گمرکی )موضوع مـــاده  )۱۴( قانون امور گمرکی 

مصـــوب ۱۳۹۰/۸/22( و حقوق  ورودی )حقوق گمرکی و ســـود 

بازرگانـــی( می باشـــد. مالیـــات و عـــوارض مذکور جـــزء حقوق 

نمی شود. ورودی محســـوب 

مـــاده ۷ - نرخ مالیات و عـــوارض کاالها و خدمات مطابق 

بـــا مأخذ موضـــوع مـــاده  )5( ایـــن قانون، به اســـتثنای 

کاالهـــای خاص که نرخ آنها در مـــاده  )2۶( این قانون تصریح 

می باشد.  )%۹( نه درصد  شـــده، 

مـــاده ۸ - مالیـــات و عوارضی که مؤدیان بـــرای خرید کاالها و 

خدمات مـــورد نیاز برای انجـــام فعالیت هـــای اقتصادی  خود 

پرداخت می کننـــد، به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شـــده  

و از مالیـــات و عوارض فروش آنها کســـر می شـــود.  در صورتی 

کـــه جمع اعتبار مالیاتی مـــؤدی در هر دوره مالیاتی بیشـــتر از 

مالیـــات و عوارض فروش وی باشـــد، ســـازمان موظف اســـت  

مبلـــغ مـــازاد را به دوره  و یـــا دوره های بعد منتقـــل نماید. در 

صورتـــی کـــه مـــؤدی درخواســـت کند که مـــازاد مزبـــور به وی 

مســـترد گردد، ســـازمان موظف اســـت حداکثر ظـــرف یک ماه 

از تاریخ ثبت درخواســـت، نســـبت بـــه اســـترداد ما به التفاوت 

مذکـــور از محل وصولی های جـــاری اقدام نمایـــد، در غیر این 

صورت، مشـــمول خســـارتی  به میزان دودرصـــد)2%( در ماه از 

تاریخ ثبت درخواســـت نســـبت به مبلغ قابل استرداد و مدت 

 تأخیر می باشـــد که توســـط ســـازمان و از محـــل وصولی های 

جـــاری پرداخت می گـــردد.  متخلفیـــن از اجرای ایـــن حکم با 

درخواســـت مؤدی و رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری 
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به مجـــازات بنـــد »د« ماده  )۹( قانون رســـیدگی بـــه تخلفات 

اداری مصـــوب ۱۳۷2/۹/۷ محکوم می شـــوند.

تبصـــره ۱- مالیـــات و عـــوارض خریـــد نهاده هـــای مربوط به 

طرحهای تملـــک دارایی های ســـرمایه ای )عمرانی( دولت قابل 

اســـترداد نیســـت و جزء بهای تمام شـــده دارایی هـــای مزبور 

می گردد. منظـــور 

تبصـــره 2- در صورتـــی که مؤدی فقط به عرضـــه کاالها و ارائه 

خدمات معاف  اشـــتغال داشـــته باشـــد و یا طبق مقررات این 

قانـــون کاال و خدمات وی مشـــمول مالیات و عوارض نباشـــد، 

مالیـــات و عـــوارض پرداختی بابت خریـــد نهاده های آنها قابل 

تهاتر یا اســـترداد نمی باشد.

تبصـــره ۳- در صورتـــی کـــه مـــؤدی بـــه عرضه تـــوأم کاالها و 

خدمـــات مشـــمول و معـــاف اشـــتغال  داشـــته باشـــد،  صرفًا 

مالیـــات و عوارضی که بابـــت خرید نهاده هـــای موردنیاز برای 

تولید کاالها و خدمات مشـــمول پرداخت کرده اســـت، حسب 

مورد، قابل کســـر، تهاتر یا اســـترداد اســـت. 

تبصـــره ۴- صرف نظـــر از آنکـــه مـــؤدی به عرضـــه کاالها 

و خدمـــات معاف یا مشـــمول اشـــتغال داشـــته باشـــد، 

مالیات وعـــوارض خرید مربوط به ماشـــین آالت خطوط تولید 

وی قابل کســـر، تهاتر و اســـترداد می باشـــد.

تبصره 5- آن قســـمت از مالیات و عـــوارض پرداختی مؤدیان 

کـــه طبق مقـــررات این قانون قابل تهاتر یا اســـترداد نیســـت، 

به عنوان هزینه هـــای قابل قبول موضوع قانـــون مالیات های 

 مســـتقیم محسوب می شود.

تبصـــره ۶ - ســـازمان مکلـــف اســـت بـــا رعایت تبصـــره  های 

)2( و )۴( ایـــن ماده  مالیـــات و عوارض پرداختـــی واحدهای 

تولیـــدی یـــا معدنی دارای مجوز تأســـیس را کـــه در دوره های 

قبـــل از بهره برداری جهـــت خرید کاالها و خدمـــات مورد نیاز 

برای تأســـیس و راه انـــدازی واحد موردنظر پرداخـــت کرده اند، 

مســـترد نماید.

تبصـــره ۷ - مالیـــات  و عوارضـــی کـــه در موقـــع خریـــد کاالها 

و خدمـــات توســـط شـــهرداری ها و دهیاری هـــا بـــرای انجـــام 

وظایـــف و خدمـــات قانونـــی پرداخت می گردد، طبـــق مقررات 

ایـــن قانون قابـــل تهاتر و یا اســـترداد اســـت.

تبصـــره ۸ - مالیـــات و عـــوارض پرداخت شـــده توســـط 

پســـت های  دیپلماتیک،  مأموریت هـــای  ســـفارتخانه ها، 
۱78



۱8۱

کنســـولی، مأمـــوران  دیپلماتیـــک و کارکنـــان اداری و فنی آنها 

که تبعه دولت جمهوری اســـالمی ایران نمی باشـــند، به  شـــرط 

عمـــل متقابـــل و همچنین مالیـــات و عوارض پرداخت شـــده 

توســـط دفاتر ســـازمان های بین المللی و اعضای آنان که مقیم 

جمهوری اســـالمی  ایران می باشـــند )اتباع غیرایرانـــی(، با ارائه 

اســـناد و مدارک مثبته، قابل اســـترداد اســـت. نحوه استرداد 

بـــه موجب دســـتورالعملی اســـت کـــه توســـط وزارتخانه های 

امـــور خارجه و  امـــور اقتصادی و دارایی )ســـازمان( تصویب و 

می شـــود. ابالغ 

 فصل سوم - معافیت ها

مـــاده ۹ - عرضه کاالها و ارائه خدمـــات زیر از پرداخت مالیات 

و عوارض معاف می باشـــد:

الف - کاالها

۱ - کلیـــه محصـــوالت کشـــاورزی فرآوری نشـــده مشـــتمل بر 

محصـــوالت خام زراعـــی و باغی، گیاهـــان دارویی، محصوالت 

مرتعی، محصوالت جنـــل )از جمله چوب خام(، محصوالت 

گلخانه )از جمله ســـبزی، صیفی، لگ و گیاه و انواع قارچ(

تبصره  - فعالیت های مربوط به مراحل بســـته بندی، انبارداری 

و نگهـــداری محصول در دمای مناســـب در ســـردخانه، انجماد 

محصول )شـــامل ســـردخانه(، پاک کردن، درجه بندی، بوجاری 

بـــذور، پوســـت گیری مانند شـــالی کوبی، شستشـــو، تمیزکاری، 

تفکیک، همگن ســـازی، خشـــک کردن انواع محصـــوالت مانند 

چای، کشـــمش و خرما با روشـــهای مختلف، تفت دادن مانند 

پخـــت نخـــود و پنبه پاک کنی، فـــرآوری محصوالت کشـــاورزی 

محســـوب نمی شـــود. ارائـــه خدمـــات مزبـــور بـــه محصوالت 

کشـــاورزی مشـــمول مالیات و عوارض فروش نیست.

2 - دام زنـــده و خـــوراک آن، کلیه مواد اصلـــی تولید مثل دام 

زنـــده مطابـــق پروانه صـــادره توســـط وزارت جهاد کشـــاورزی، 

پوسال)کمپوســـت(، کشت بافت و بســـتر آماده  کشت بافت؛

تبصره  - دام به حیواناتی )شـــامل چهارپایان، پرندگان، آبزیان 

و حشـــرات( اطـــالق می گـــردد که بـــرای امور تغذیه انســـان یا 

دام و فعالیت هـــای اقتصادی، تولیدی و آزمایشـــگاهی، تولید، 

نگهداری و پرورش داده می شـــوند.

۳ - بذر، نشاء، نهال، سم و کود؛

۴ - آب مصارف کشاورزی؛
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5 - کاالهای زیر:

5 ـ۱ - شیر، پنیر و ماست؛

5 ـ2 - تخم ماکیان؛

5 ـ۳ - آرد و نان؛

5 ـ۴ - انواع گوشـــت و فرآورده های گوشـــتی مطابق با فهرستی 

کـــه هر ســـال وزارت بهداشـــت، درمـــان و آموزش پزشـــکی تا 

پایـــان دی مـــاه بـــرای اجراء در ســـال بعد به ســـازمان ارســـال 

؛ می کند

5 ـ5 - برنج، حبوبات، سویا و پروتئین سویا؛

5 ـ۶ - انواع روغن های خوراکی؛ اعم از گیاهی و حیوانی

5 ـ۷ - شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان؛

5 ـ۸ - تخم مرغ نطفه دار و تبدیل آن به جوجه یک روزه؛

۶ - انواع کاالهای زیر:

۶ ـ۱ - خمیر کاغذ و کاغذ باطله؛

۶ ـ2 - دفتر تحریر؛

۶ ـ۳ - کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه؛

۷ - نسخه های کاغذی و الکترونیکی محصوالت زیر:

۷ ـ۱ - کتاب؛

۷ ـ2 - روزنامه؛

۷ ـ۳ - مجله و نشریه؛

۸ - کاالهـــای وارده همراه مســـافر برای اســـتفاده شـــخصی تا 

میـــزان معافیت مقـــرر طبق قانون امـــور گمرکی؛

۹ - انـــواع شـــمش طال)وارداتی و داخلی( و انـــواع حواله های 

کاغذی یـــا الکترونیکی دارای پشـــتوانه صددرصد)۱۰۰%( طال

۱۰ - دارایی هـــای غیرمنقـــول و انـــواع حواله هـــای کاغـــذی یا 

الکترونیکـــی مبتنی بـــر آنها؛

۱۱ - هرگونـــه انتقال دارایی به/ از صندوق های ســـرمایه گذاری 

پروژه موضوع قانون توســـعه ابزارهـــا و نهادهای  مالی جدید 

بـــه منظور تســـهیل اجـــرای سیاســـت های کلی اصـــل چهل و 

چهارم )۴۴( قانون اساســـی مصوب 25/۹/۱۳۸۸یا شـــرکتهای 

فرعـــی صندوق هـــای ســـرمایه گذاری پـــروژه،  به عنـــوان آورده 

غیرنقد شـــرکا در همان صندوق های ســـرمایه گذاری پروژه؛

تبصـــره  - در صورتی کـــه مالکیت و مدیریت شـــرکتهای 
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بـــه  متعلـــق  پـــروژه  ســـرمایه گذاری  صندوق هـــای  فرعـــی 

صندوق هـــای ســـرمایه گذاری پـــروژه موضوع قانون توســـعه 

ابزارهـــا و نهادهـــای  مالـــی جدید بـــه منظور تســـهیل اجرای 

سیاســـت های کلی اصل چهـــل و چهارم)۴۴( قانون اساســـی 

باشـــد، هرگونـــه انتقـــال دارایـــی بـــه/ از شـــرکتهای فرعـــی 

صندوق هـــای ســـرمایه گذاری پـــروژه کـــه صرفـــًا در راســـتای 

اجـــرای پروژه و مرتبط بـــا وظایف صندوق های مذکور باشـــد، 

مشـــمول مالیـــات و عوارض نیســـت.

۱2 - هرگونـــه انتقال دارایی از/ به نهاد واســـط موضوع قانون 

توســـعه ابزارهـــا و نهادهـــای مالـــی جدید به منظور تســـهیل 

اجرای سیاســـت های کلی اصـــل چهل و چهـــارم )۴۴( قانون 

اساسی

۱۳ - فرش دستباف و مواد اولیه اصلی آن

۱۴ - صنایـــع دســـتی تولید داخـــل موضوع مـــاده  )۱( قانون 

حمایـــت از هنرمنـــدان، اســـتادکاران و فعاالن صنایع دســـتی 

مصـــوب 2۶/۱۰/۱۳۹۶ مطابـــق فهرســـتی که تا پایـــان دی ماه 

هـــر ســـال توســـط وزارت میـــراث فرهنگـــی، گردشـــگری و 

صنایع دســـتی پیشـــنهاد می شـــود و به تصویب وزیر امور 

اقتصـــادی و دارایی می رســـد؛

۱5 - انواع دارو و واکســـن )انســـانی و دامی(، لـــوازم مصرفی 

لوازم توانبخشـــی؛ درمانی و 

۱۶ - رادار و تجهیـــزات کمـــک ناوبـــری هوانـــوردی، تجهیـــزات 

نظامـــی و اطالعاتی موضـــوع  بندهـــای »پ«، »ت« و »ث« ماده 

 )۱۱۹( قانـــون امور گمرکـــی  با رعایت ترتیبات مقـــرر در بندهای 

. مذکور

تبصـــره  - معافیت ایـــن جزء در خصوص اقـــالم موضوع بند 

»پ« مـــاده  )۱۱۹( قانـــون امور گمرکی در حـــوزه دفاعی با تأیید 

وزارت دفاع و پشـــتیبانی نیروهای مســـلح قابل اعمال است.

۱۷ - تجهیـــزات و اقـــالم بـــا کاربـــرد صرفـــًا دفاعـــی، نظامی، 

انتظامـــی، امنیتـــی و اطالعاتـــی. فهرســـت ایـــن تجهیزات و 

اقـــالم با پیشـــنهاد وزارت دفاع و پشـــتیبانی نیروهای مســـلح 

و هماهنگـــی ســـتاد لک نیروهـــای مســـلح به تصویـــب هیأت 

می رســـد. وزیران 

تبصـــره ۱- واردات کاالهای موضوع جزءهـــای )2(، )۶(، )۷(، 

)۹(، )۱۳(، )۱۶( و )۱۷( بنـــد »الـــف« این مـــاده  معاف از 
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پرداخت مالیات و عوارض می باشـــد. واردات کاالهای موضوع 

جزءهای )۱(، )۳( و )5( بند »الف« این ماده  مشمول معافیت 

نبـــوده و مالیات و عـــوارض با نـــرخ اســـتاندارد نه درصد)%۹( 

در مبـــادی گمرکی بـــه آن تعلق می گیرد. عرضـــه این کاالها در 

داخل کشـــور، مانند عرضه کاالهای مشـــابه داخلی از پرداخت 

مالیـــات و عوارض معاف اســـت. در خصوص جـــزء )۱5( این 

بنـــد، در صورتی که بـــا تأیید وزیر بهداشـــت، درمان و آموزش 

پزشـــکی کاالی مورد نظر مشـــابه داخلی نداشته باشد، واردات 

آن از پرداخـــت مالیات و عوارض معاف می باشـــد و اگر واردات 

کاالی موردنظـــر بـــه دلیل کمبـــود تولید داخل نســـبت به نیاز 

بـــازار، ضـــرورت داشـــته باشـــد، واردات کاالی مزبور بـــا رعایت 

قانـــون حداکثر اســـتفاده از تـــوان تولیدی و خدماتی کشـــور 

و حمایـــت از کاالی ایرانـــی، مشـــمول مالیـــات و عـــوارض با 

نـــرخ ســـه درصد)۳%( در مبـــادی گمرکی می باشـــد. عرضه این 

کاالهـــا در داخل کشـــور، مانند عرضه کاالهای مشـــابه داخلی 

از پرداخـــت مالیات و عوارض معاف اســـت.

یـــا عرضه کننـــدگان کاالهـــای  و  تولیدکننـــدگان   -2 تبصـــره 

موضـــوع ایـــن بنـــد مکلفنـــد کـــه برچســـب معافیت از 

مالیات بـــر ارزش افزوده را بر روی بســـته بندی کاالهای مذکور 

درج نمایند. ســـازمان مکلف است فهرســـت کاالها و خدمات 

معـــاف از مالیات و عوارض را از طریق شـــیوه های مناســـب از 

جمله درج در ســـامانه عملیات الکترونیکی ســـازمان به اطالع 

عموم مردم برســـاند. ســـازمان مکلف اســـت امـــکان دریافت 

گزارش هـــای مردمی مبنی بر دریافت مالیات و عوارض توســـط 

عرضه کننـــدگان کاالها و خدمات معـــاف از مالیات و عوارض را 

از طریق ســـامانه عملیـــات الکترونیکی خود و اســـترداد مبالغ 

اضافـــه دریافتـــی از خریـــداران فراهم نمایـــد. دریافت مالیات 

و عـــوارض از کاالها و خدمـــات معاف توســـط عرضه کنندگان 

آنها مشـــمول جریمـــه ای معـــادل دو برابر مالیـــات و عوارض 

دریافتی بوده و قابل بخشـــودگی نمی باشـــد. ســـازمان مکلف 

اســـت حداکثر ســـه ماه پـــس از دریافـــت گزارش، نســـبت به 

تأیید یا رد و حســـب مورد اســـترداد مبالغ اضافـــه دریافتی از 

خریـــداران اقدام نماید. نحوه اســـترداد ایـــن مبالغ به موجب 

دســـتورالعملی اســـت که حداکثر پس از ســـه ماه از الزم االجراء 

شـــدن این قانون توســـط ســـازمان با همکاری اتـــاق بازرگانی، 

صنایـــع، معادن و کشـــاورزی ایـــران تهیه و بـــه تصویب 

وزیرامـــور اقتصادی و دارایی می رســـد. ۱86
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تبصـــره ۳- واردات کاالهـــای اهدایـــی به صـــورت بالعوض به 

جمعیت هالل احمر جمهوری اســـالمی ایران، ســـازمان اورژانس 

کشـــور، سازمان بهزیســـتی کشور، آســـتان های مقدسه و کمیته 

امـــداد امام خمینـــی)ره( با تأیید وزیر امور اقتصـــادی و دارایی، 

حوزه هـــای علمیـــه با تأیید مرکـــز مدیریت حوزه علمیه اســـتان 

مربوط و مؤسســـات خیریه بـــا اعالم مراجـــع صادرکننده مجوز 

آنهـــا و تأیید وزیر امـــور اقتصادی و دارایـــی از پرداخت مالیات 

و عوارض معاف اســـت؛

تبصـــره ۴- اعمـــال معافیت هـــای مالیاتی در خصـــوص مواد 

خوراکـــی مذکـــور در اجـــزای ایـــن بند، منـــوط به أخـــذ گواهی 

ســـالمت محصـــول از مراجع قانونی ذی صالح از قبیل ســـازمان 

ملـــی اســـتاندارد ایران و ســـازمان غذا و دارو اســـت.

ب - خدمات

۱ - خدمات درمانی، تشخیصی و پیشگیری، خدمات توانبخشی 

و حمایتی و خدمات آرامستان ها؛

2 - خدمـــات درمانـــی و پیشـــگیری دامی و گیاهـــی، واحدهای 

ماشـــینی کردن )مکانیزاسیون( آب کشـــاورزی، کشت بافت 

و تولیـــد اندام های تکثیـــری گیاهان؛

۳ - خدمـــات زینـــک، چاپ، انتشـــار روزنامه اعـــم از کاغذی یا 

الکترونیکـــی، کتاب، نشـــریه و خدمات نشـــر و توزیـــع آنها به 

اســـتثنای مؤسسات کمک آموزشـــی و کنکور و هرگونه تبلیغات 

کاالها و خدمـــات داخلی در روزنامه ها و نشـــریات؛

۴ - ارائه خدماتی که مابه ازای آن به صورت حقوق و دســـتمزد 

پرداخـــت می شـــود در صورتی کـــه مشـــمول فصـــل مالیات بر 

درآمـــد حقوق موضوع قانون مالیات های مســـتقیم باشـــد؛

تبصـــره- در ارائـــه خدمت توســـط شـــرکتهای تأمیـــن نیروی 

انســـانی و شـــرکتهایی که از طریق قراردادهای حجمی خدمات 

خـــود را بـــا در اختیار گذاشـــتن نیـــروی کار به متقاضـــی ارائه 

می کننـــد )ماننـــد شـــرکتهای ارائه دهنده خدمات پرســـتاری و 

خدمات نظافتی(، بخشـــی از قرارداد کـــه مربوط به هزینه های 

حقـــوق و دســـتمزد اســـت، معاف می باشـــد. حکـــم این بند 

مشـــروط بـــه تأیید میـــزان حقوق و دســـتمزد و مزایا توســـط 

ســـازمان بیمه گر اســـت.

5 - عملیات و خدمات بانکی شـــامل دریافت ســـپرده، اعطای 

تســـهیالت و یا ایجاد اعتبار، ارائـــه ضمانت نامه و انتقال 

وجـــه در چهارچـــوب قوانیـــن مربوط و مصوبات شـــورای 
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اعتبار؛ و  پول 

صندوق هـــای  قرض الحســـنه  اعتبـــاری  خدمـــات   - ۶

قرض الحســـنه دارای مجوز فعالیت از بانـــک مرکزی جمهوری 

اســـالمی ایران یـــا ســـایر مراجع مـــورد تأییـــد بانـــک مذکور و 

همچنیـــن صندوق هـــای قرض الحســـنه که به موجـــب قانون 

تأســـیس شـــده یا می شـــوند؛

۷ - خدمـــات مالـــی و اعتبـــاری اعطـــای تســـهیالت توســـط 

صندوق هـــای حمایتـــی، ضمانـــت صـــادرات، ســـرمایه گذاری، 

بیمـــه ای و پژوهش و فناوری که به موجـــب قانون یا با مجوز 

قانون تأســـیس شـــده  یا می شـــوند در چهارچوب اساســـنامه 

. نها آ

۸ - خدمـــات بیمه های زندگی، خدمـــات بیمه های محصوالت 

کشـــاورزی، خدمات بیمه اجتماعی و درمان تکمیلی؛

۹ - خدمات بازار ســـرمایه شـــامل خدمات معامالت و تسویه 

اوراق بهـــادار و کاال در بورس هـــا و بازارهای خـــارج از بورس به 

تشـــخیص شـــورای عالی بورس و اوراق بهادار.

۱۰ - خدمـــات انتشـــار و نقل و انتقال ســـهام، حق تقدم، 

سهم الشـــرکه و ســـایر اوراق بهـــادار موضـــوع بنـــد )2۴( ماده 

 )۱( قانون بـــازار اوراق بهـــادار جمهوری اســـالمی ایران مصوب 

بـــا اصالحات بعدی؛  ۱/۹/۱۳۸۴

۱۱ - صـــدور و ابطـــال، نقل و انتقال واحدهای  ســـرمایه گذاری 

 صندوق هـــای ســـرمایه گذاری دارای مجـــوز از ســـازمان بورس 

بهادار؛ اوراق 

شـــرکتهای  اعطائـــی  تســـهیالت  ســـود  منحصـــرًا   - ۱2

واســـپاری)لیزینگ( دارای مجـــوز فعالیـــت از بانـــک مرکـــزی 

)مصرف کننـــدگان( مشـــتریان  بـــه  اســـالمی ایران  جمهـــوری 

تبصـــره  - مالیات بـــر ارزش افـــزوده بهای دارایی هـــا و اموال 

مـــورد واگذاری موضوع قرارداد شـــرکتهای واســـپاری)لیزینگ( 

با مشـــتریان مشـــمول این فعالیت نمی باشـــند.

۱۳ - خدمـــات حمـــل و نقـــل )اعم از بـــار و مســـافر( درون و 

برون شـــهری و بین المللـــی جـــاده ای، ریلـــی و  دریایی؛

۱۴ - خدمـــات آموزشـــی، پژوهشـــی و ورزشـــی دارای مجوز از 

مراجع ذی صـــالح طبق آیین نامه ای که با پیشـــنهاد مشـــترک 

وزارتخانه هـــای امـــور  اقتصـــادی و دارایـــی )ســـازمان(، 
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علـــوم، تحقیقات و فنـــاوری، آموزش و  پرورش، تعـــاون، کار و 

رفاه اجتماعی، بهداشـــت، درمان و آموزش پزشـــکی، ورزش و 

جوانان و دفاع و پشـــتیبانی نیروهای مســـلح و مرکز مدیریت 

حوزه هـــای علمیـــه ظرف  شـــش ماه از تاریخ ابـــالغ این قانون 

تهیـــه می شـــود و به تصویب هیـــأت وزیران می رســـد؛

۱5 - خدمـــات اقامتـــی هتل هـــای ســـه ســـتاره و پایین تـــر، 

مهمانپذیرهـــا و ســـایر مراکـــز اقامتـــی دارای مجـــوز از وزارت 

میراث فرهنگی، گردشـــگری و صنایع دســـتی یـــا اتحادیه های 

ذی ربط؛

۱۶ - قدرالســـهم هزینـــه مشـــترک )شـــارژ( دریافتـــی توســـط 

شـــرکتهای خدماتی موضوع قانون نحوه واگـــذاری مالکیت و 

اداره امور شـــهرکهای صنعتی مصوب ۱۳۸۷/2/۳۱ از واحدهای 

تولیـــدی، صنعتـــی و خدماتی مســـتقر در شـــهرکهای صنعتی 

بابـــت ارائه خدمـــات به آنها

۱۷ - خدمـــات فنـــی، بازســـازی، تعمیـــر و نگهـــداری کاالهای 

موضـــوع جـــزء )۱۷( بنـــد »الـــف« این مـــاده  که توســـط مرکز 

وابســـته به دســـتگاههای نظامی، انتظامـــی و امنیتی ارائه 

می شـــود، مطابق فهرســـتی که با تصویـــب وزرای دفاع و 

پشـــتیبانی نیروهای مســـلح و امـــور اقتصـــادی و دارایی ابالغ 

. د می شو

تبصـــره  - در مـــواردی کـــه دریافت وجه توســـط یـــک مؤدی 

مســـتند به فروش کاال یا ارائه خدمت نیســـت، مانند دریافت 

هرگونـــه خســـارت، درآمدهای حاصـــل از تســـعیر دارایی های 

ارزی، انـــواع ســـود، انواع جریمـــه )مادامی که بخشـــی از بهای 

کاال و خدمات تلقی نگـــردد(، آورده نقدی یا غیرنقدی به عنوان 

ســـرمایه و انـــواع کمکهای دولتـــی، عرضه خدمت محســـوب 

نمی شـــود و مأخـــذ محاســـبه مالیات و عوارض نمی باشـــد.

مـــاده ۱۰ - مـــوارد زیـــر از پرداخـــت مالیات و عـــوارض معاف 

هســـتند و مالیـــات و عوارض خریـــد نهاده های آنها مســـترد 

: د می شو

الـــف - صـــادرات کاالهـــا به خـــارج از کشـــور از طریـــق مبادی 

خروجـــی رســـمی با ارائـــه پروانـــه ســـبز گمرکی صادره توســـط 

گمـــرک یا بـــرگ خروجـــی )در مـــورد صـــادرات کاال( و صادرات 

خدمـــات با ارائـــه قـــرارداد مربـــوط و گواهی انجـــام کار که به 

تأیید نزدیکترین نمایندگی رســـمی جمهوری اســـالمی ایران 

در کشـــور مقصد رسیده باشـــد یا گواهی ارزآوری با تأیید 
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بانک مرکزی یا ســـایر اســـناد و مـــدارک مثبته.

صـــادرات کاالها و خدمــــات از قلمرو گمرکی سرزمیــــن اصلی 

بـــه مناطـــق آزاد تجاری - صنعتـــی خارج از نقـــاط جمعیتی که 

دارای تراز تجاری مثبت باشـــند، در صورتـــی که محصور بودن 

آنها به صورت ســـاالنه به تأیید گمرک جمهوری اســـالمی ایران 

برســـد، مشـــمول این بند خواهد بود.

ب - خدمات معاوضه )ســـوآپ( نفت خـــام، فرآورده های نفتی 

)بنزیـــن، نفت گاز، نفت کوره، نفت ســـفید، گازمایع و ســـوخت  

برق؛ و  هوایی(، گازطبیعی 

تبصره ۱- فروش کلیه فرآورده های تولیدی شـــرکتهای پاالیش 

بـــه صـــورت ارزی )فـــروش ســـوختهای هوایـــی به شـــرکتهای 

هواپیمایـــی خارجـــی در فرودگاههای داخلـــی(، مرزی )فروش 

ســـوخت در جایگاههـــای مســـتقر در نواحـــی مرزی کشـــور( و 

همچنیـــن فـــروش ســـوخت دارای پروانـــه صادراتـــی گمـــرک 

بـــه کشـــتی ها)بنکرینگ( صـــادرات  جمهـــوری اســـالمی ایران 

می شود. محســـوب 

تبصره 2- اســـترداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات 

مـــواد خـــام و مـــواد اولیه تولیـــد که در فهرســـت مربوط 

به مـــاده  )۱۴۱( قانـــون مالیات های مســـتقیم ذکر شـــده اند، 

است. ممنوع 

تبصـــره ۳- خدماتـــی کـــه توســـط اشـــخاص مقیـــم ایـــران 

)اشـــخاص حقیقـــی یـــا حقوقی ایرانی ویا شـــعب شـــرکتهای 

ارائـــه می شـــود و محـــل مصـــرف  ایـــران(  خارجـــی مقیـــم 

خدمـــات و یـــا مقصـــد خدمـــات داخـــل باشـــد یـــا خـــارج 

ارز  غیرمســـتقیم  یـــا  مســـتقیم  در صورتـــی کـــه  از کشـــور، 

 حاصـــل و وارد کشـــور بشـــود صـــادرات محســـوب می گـــردد.

مـــاده ۱۱ - مالیـــات و عـــوارض پرداختی بابت خریـــد کاالها در 

داخـــل ایران که ظرف دومـــاه از تاریخ خرید همراه مســـافران 

اعـــم از ایرانـــی و خارجـــی از کشـــور خـــارج می شـــود و نیـــز، 

مالیـــات و عـــوارض پرداختی گردشـــگران خارجـــی بابت بلیط 

پـــرواز خارجی خریداری شـــده از شـــرکتهای هواپیمایی ایرانی، 

هنگام خروج از کشـــور بـــا ارائه صورتحســـاب الکترونیکی و یا 

اســـناد و مدارک مثبته، توسط ســـازمان، از محل وصولی های 

جـــاری مســـترد می گـــردد. آیین نامـــه اجرائی این مـــاده  ظرف 

شـــش ماه از تاریـــخ ابالغ ایـــن قانون توســـط ســـازمان تهیه 

می شـــود و به تصویـــب هیـــأت وزیران می رســـد.
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مـــاده ۱2 - عرضه کنندگان کاالهـــا و خدمات که به موجب این 

قانون و ســـایر قوانیـــن از مالیات و عوارض معاف می باشـــند 

و همچنین فعاالن اقتصادی مســـتقر در مناطـــق آزاد تجاری - 

صنعتـــی و مناطق ویـــژه اقتصادی که حجم معامالت ســـاالنه 

آنهـــا از مبلغـــی کـــه بـــه پیشـــنهاد ســـازمان به تأییـــد هیأت 

وزیران می رســـد، بیشـــتر باشـــد، مکلـــف به عضویـــت و ثبت 

معامالت در ســـامانه مؤدیان هســـتند. این حکم شـــامل کلیه 

مناطق کشـــور از جمله مناطق آزاد تجـــاری - صنعتی و مناطق 

ویـــژه اقتصادی می شـــود. متخلفان از حکم ایـــن ماده  عالوه 

بـــر جریمـــه موضوع بنـــد »ب« مـــاده  )22( قانـــون پایانه های 

فروشـــگاهی و ســـامانه مؤدیان مشـــمول جریمه ای معادل نه 

درصـــد )۹%( ارزش معامـــالت ثبت نشـــده در ســـامانه مذکور 

می شـــوند. آیین نامـــه اجرائـــی این ماده  در خصـــوص مناطق 

آزاد تجـــاری - صنعتـــی و مناطق ویژه اقتصادی ظرف ســـه ماه 

پـــس از ابـــالغ این قانـــون به پیشـــنهاد ســـازمان و دبیرخانه 

شـــورای عالی مناطـــق آزاد تجـــاری - صنعتـــی و مناطـــق ویژه 

 اقتصادی تهیه می شـــود و به تصویب هیأت وزیران می رســـد.

 فصل چهارم - وظایف و تکالیف مؤدیان و اشخاص ثالث

ماده ۱۳ - پس از راه اندازی ســـامانه مؤدیان، همه مشـــموالن 

ایـــن قانـــون موظفنـــد بـــه ترتیبی که ســـازمان مقـــرر و اعالم 

می کنـــد، در ســـامانه مزبور ثبـــت نام نمـــوده و معامالت خود 

را در آن ثبـــت نماینـــد. ثبـــت معامالت )خریـــد و فروش( در 

ســـامانه مؤدیان، بـــه منزله ثبت در دفاتر قانونی اســـت. تا آن 

زمـــان، ترتیبـــات ثبت نام، نحـــوه ارائه اظهارنامه هـــای مالیاتی 

و رســـیدگی به آنها حســـب مقـــررات قانون مالیـــات بر ارزش 

افـــزوده مصوب ۱۳۸۷/2/۱۷ و اصالحات بعدی آن اســـت. در 

ســـایر موارد، مفـــاد این قانون جاری اســـت.

مـــاده ۱۴ - چنانچـــه ســـازمان در مهلـــت مقـــرر در قانـــون 

پایانه هـــای فروشـــگاهی و ســـامانه مؤدیـــان نتواند ســـامانه 

مؤدیان را مســـتقر کند، مکلف اســـت رســـیدگی به اظهارنامه 

مؤدیـــان موضوع ایـــن قانون را که بعد از اتمـــام مهلت مزبور 

به ســـازمان تســـلیم می شـــود، صرفًا به میزانی کـــه در تبصره 

ایـــن ماده  آمده اســـت، محدود نمـــوده و ســـایر اظهارنامه ها 

را بدون رســـیدگی قبـــول نماید.

تبصـــره  - بعـــد از اســـتقرار ســـامانه مؤدیـــان ســـازمان 
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مجاز اســـت حداکثـــر یک درصـــد)۱%( از پرونده هـــای مالیاتی 

مؤدیـــان عضـــو ســـامانه مؤدیان را بـــا اولویت مؤدیـــان بزرگ 

مـــورد رســـیدگی قـــرار دهـــد. چگونگـــی انتخـــاب مؤدیانی که 

پرونده آنهـــا باید مورد رســـیدگی قرار گیرد، در دســـتورالعملی 

کـــه با پیشـــنهاد ســـازمان به تصویب وزیـــر امـــور اقتصادی و 

دارایـــی می رســـد، معین می شـــود. ســـازمان مکلف اســـت تا 

پایان مهرماه هر ســـال فهرســـت اســـامی مؤدیانی که مشمول 

رســـیدگی قـــرار می گیرنـــد را در ســـامانه عملیـــات الکترونیکی 

خـــود اعـــالم عمومی کند.

مـــاده ۱5 - دســـتگاههای اجرائـــی موضوع مـــاده  )5( قانون 

مدیریـــت خدمات کشـــوری و ماده  )2۹( قانون برنامه ششـــم 

توســـعه و ســـازمان های وابســـته بـــه آنهـــا مکلـــف بـــه ثبت 

معامالت خود در ســـامانه مؤدیان می باشـــند. وزارت صنعت، 

معدن و تجارت موظف اســـت ترتیبـــی اتخاذ کند که اطالعات 

معامـــالت ثبت شـــده در ســـامانه تـــدارکات الکترونیکی دولت 

موضـــوع تبصره )5( ماده  )۱۶۹( قانون مالیات های مســـتقیم 

عینـــًا و به صـــورت برخط به ســـامانه مؤدیان منتقل شـــود.

ماده ۱۶ - ارائه اســـناد، دفاتر و مـــدارک، ثبت قراردادهای 

پیمانکاری و معامالت و اطالعات نیروهای مسلح و وزارت دفاع 

و پشـــتیبانی نیروهای مســـلح و سایر دســـتگاههای انتظامی، 

اطالعاتـــی و امنیتی در ســـامانه مؤدیان موضـــوع تبصره )۳( 

مـــاده  )۴(، تبصـــره )۱( مـــاده  )5( و مـــواد )۱۳( و )۱5( ایـــن 

قانـــون و همچنیـــن ســـایر اقـــالم محرمانه در ســـامانه مذکور 

بـــا رعایت مالحظات امنیتی، مطابق دســـتورالعملی اســـت که 

توســـط وزارتخانه هـــای امـــور اقتصـــادی و دارایی )ســـازمان(، 

اطالعـــات و دفـــاع و پشـــتیبانی نیروهای مســـلح و ســـتاد لک 

نیروهای مســـلح تهیـــه می شـــود و حداکثر شـــش ماه پس از 

الزم االجراءشـــدن این قانون به تصویب شـــورای امنیت کشـــور 

. می رسد

مـــاده ۱۷ - مؤدیان مکلفند مالیـــات و عوارض فروش موضوع 

ایـــن قانـــون را از خریـــدار یـــا کارفرما وصـــول کننـــد و پس از 

کســـر مالیات و عـــوارض پرداختی، مطابق مقررات به حســـاب  

ســـازمان واریز نمایند.

تبصـــره ۱- ســـازمان می توانـــد تمـــام یـــا برخـــی از مؤدیـــان 

مشـــمول این قانون یا مشـــتریان آنها را مکلف کند مالیات 

و عـــوارض متعلقه را همزمان با صدور صورتحســـاب به 
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حســـاب ســـازمان واریز نمایند. آیین نامه اجرائـــی این تبصره 

، مشـــتمل بـــر فهرســـت مؤدیانـــی کـــه مشـــمول ایـــن حکم 

می شـــوند و نحـــوه پرداخـــت مالیـــات و عـــوارض متعلقه با 

پیشـــنهاد ســـازمان، به تصویب وزیر امور اقتصـــادی و دارایی 

. می رسد

مالیـــات و عوارضـــی که به ایـــن ترتیب به ســـازمان پرداخت 

می شـــود، به حســـاب بســـتانکاری فروشـــنده منظور می شود 

و بـــرای خریـــدار، در صورتی کـــه مصرف کننده نهائی نباشـــد، 

می آید. به حســـاب  مالیاتی  اعتبـــار 

تبصره 2- گمرک جمهوری اســـالمی ایران مکلف است مالیات 

و عوارض کاالهای وارداتی را در زمان ترخیص قطعی و مالیات 

و عـــوارض کاالهای متروکـــه را قبل از ترخیـــص نهائی وصول 

و به صـــورت برخـــط بـــه حســـاب ســـازمان واریز کنـــد. گمرک 

جمهـــوری اســـالمی ایران موظف اســـت ضمـــن درج اطالعات 

پرداخـــت در پروانه های  گمرکـــی و یا فرمهای مربـــوط، امکان 

دسترســـی برخط ســـازمان بـــه پایگاههای اطالعاتـــی ذی ربط 

را  فراهـــم نمایـــد.  گمـــرک مکلـــف اســـت در »ورود موقت« و 

»ورود موقـــت برای پردازش«، تضمینات الزم را بر اســـاس 

مقـــررات تبصره مـــاده  )5۳( قانون امور گمرکـــی أخذ کند.

تبصـــره ۳- واردکننـــدگان کاال از مناطق آزاد تجـــاری - صنعتی 

بـــه ســـرزمین اصلی مکلفند کاالهـــای مزبور را بـــه گمرک اظهار 

نماینـــد. گمـــرک موظف اســـت از قســـمتی از کاالهـــای اظهار 

شـــده کـــه به موجـــب بنـــد »ب« مـــاده  )۶5( قانـــون احـــکام 

دائمی برنامه های توســـعه کشـــور مصوب ۱۰/5۱/۱۳۹۱، »تولید 

داخـــل« محســـوب می شـــود، فقـــط مالیـــات و عـــوارض، و از 

قســـمت باقی مانـــده که »کاالی وارداتی« محســـوب می شـــود، 

مالیـــات و عـــوارض و حقـــوق ورودی را دریافـــت و مالیـــات و 

عـــوارض آن را بـــه حســـاب ســـازمان واریز کند.

تبصره ۴- واردکنندگان خدمـــت مکلفند با رعایت تبصره )۳( 

مـــاده  )۱۰( این قانـــون، مالیات و عوارض متعلقه را محاســـبه 

و طبـــق مقـــررات این قانـــون پرداخت نماینـــد. چنانچه محل 

ارائه خدمت و مصرف آن در خارج از کشـــور باشـــد، مشـــمول 

این حکم نمی باشـــند.

تبصـــره 5- مالیـــات و عـــوارض آب، بـــرق و گاز بـــا توجـــه به 

مالیـــات و عـــوارض منـــدرج  در صورتحســـاب )قبـــوض(  

مصرف کننـــدگان و همچنیـــن نفـــت تولیدی)نفت خام، 
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میعانـــات گازی و گاز طبیعـــی خام( و فرآورده هـــای تولیدی و 

وارداتـــی، فقط یک بار در زمـــان فروش)صدور صورتحســـاب(، 

در انتهـــای زنجیره تولید و توزیع آنها توســـط شـــرکتهای تابعه 

وزارت نفـــت )بابت پنج فرآورده اصلی و ســـوخت هوایی( و یا 

شـــرکتهای پاالیش نفت )بابت ســـایر فرآورده ها( و شـــرکتهای 

گاز اســـتانی و شـــرکتهای تابع ذی ربط وزارت نیرو و شـــرکتهای 

توزیع برق، آب و فاضالب شـــهری و روستایی استانی بر مبنای 

قیمـــت فـــروش مصـــوب داخلی محاســـبه، ثبـــت و وصول و 

پـــس از کســـر اعتبـــارات مالیات و عـــوارض زنجیـــره مذکور به 

حســـاب ســـازمان نزد خزانه داری لک کشـــور واریز می شـــود.

آیین نامـــه اجرائی این تبصـــره در خصوص نحوه ثبت مالیات 

و عـــوارض در دفاتـــر یـــا ســـامانه مؤدیـــان تعیین شـــرکتهای 

فعـــال در زنجیـــره قبـــل از انتهـــای زنجیـــره توزیـــع و فروش، 

نحـــوه انتقال اعتبـــارات مالیات و عوارض بـــه انتهای زنجیره، 

رســـیدگی، مطالبه، تهاتر، اســـترداد، وصول و واریز به حســـاب 

تعیین شـــده ســـازمان ظرف شـــش  ماه پـــس از تصویب این 

قانون با پیشـــنهاد مشـــترک سازمان، شـــرکت ملی نفت ایران 

و توانیـــر بـــه  تصویـــب وزیران امـــور اقتصـــادی و دارایی، 

نفـــت و نیرو می رســـد.

ماده ۱۸ - کلیه کارفرمایان موضـــوع ماده  )5( قانون مدیریت 

خدمـــات کشـــوری و ماده  )2۹( قانون برنامه ششـــم توســـعه 

موظفند اطالعات مربوط بـــه قراردادهای پیمانکاری را حداکثر 

تـــا یک مـــاه پس از انعقـــاد قـــرارداد در ســـامانه مؤدیان ثبت 

نماینـــد، در غیـــر این صورت، ســـازمان مکلف اســـت با رعایت 

مـــاده  )۹( قانـــون پایانه های فروشـــگاهی و ســـامانه مؤدیان 

اطالعات ثبت شـــده توســـط پیمانـــکاران در ســـامانه مذکور را 

مورد قبـــول کارفرما تلقـــی نماید.

ماده ۱۹ - وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز اســـت با پیشنهاد 

ســـازمان مـــدت دوره مالیاتی را بـــرای هر گـــروه از مؤدیان دو 

یـــا یک ماهه تعیین نماید؛ مشـــروط بر آنکـــه تغییرات مذکور 

حداقل ســـه ماه قبل از شـــروع دوره مالیاتی، از طریق سامانه 

مؤدیـــان، پایـــگاه اطـــالع رســـانی ســـازمان و حداقـــل یکی از 

روزنامه های کثیراالنتشـــار اطالع رســـانی عمومی  شـــود.

تبصـــره  - در صورتـــی  که شـــروع یا خاتمه فعالیـــت مؤدی در 

خالل یک دوره مالیاتی باشـــد،  زمـــان فعالیت مؤدی طی 

دوره مربـــوط، یک دوره مالیاتی تلقی می شـــود. 
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ماده 2۰ -

الف - ســـازمان می تواند برای اشـــخاص حقیقـــی که بیش از 

یـــک نوع واحد مشـــمول مالیـــات در یک مکان یـــا مکان های 

متعدد دارند، در ســـامانه مؤدیان کارپوشـــه واحد ایجاد کند.

ب - مؤدیانـــی کـــه دارای واحـــد مشـــمول مالیات در شـــعب 

متعـــدد هســـتند، مکلفند از یک کارپوشـــه واحد در ســـامانه 

مؤدیـــان اســـتفاده کنند.

پ - در مشـــارکت های مدنـــی، اعـــم از اختیـــاری و قهـــری، 

اشـــخاص حقیقـــی در هر واحد شـــغلی مکلفنـــد  از بین خود 

یک نفـــر را به عنـــوان نماینده واحد شـــغلی انتخـــاب نمایند. 

کلیـــه تکالیف مالیاتی  واحد شـــغلی، از جملـــه ثبت نام و ثبت 

معامالت در ســـامانه مؤدیان و پرداخت مالیات توســـط وی به 

 نمایندگی شـــرکا انجام می شـــود، در غیر این صورت، ســـازمان 

موظـــف اســـت دسترســـی واحد مزبور بـــه ســـامانه مؤدیان را 

قطـــع و پایانه فروشـــگاهی آن را مســـدود نماید.

ت - بـــرای مؤدیانی که مکان ثابت برای شـــغل خـــود ندارند، 

 محل ســـکونت آنـــان، از لحاظ امور مالیاتـــی مالک اعتبار 

اســـت.  در صورتـــی که مـــؤدی مکان هـــای متعـــدد برای 

 ســـکونت خود داشـــته باشد، مکلف اســـت یکی از آنها را برای 

انجـــام تکالیـــف مالیاتـــی معرفی  نمایـــد، در غیـــر این صورت، 

ســـازمان یکـــی از مکانهـــای ســـکونت مـــؤدی را  بـــرای انجام 

تکالیـــف مالیاتـــی انتخـــاب و به وی اعـــالم می کند. 

ماده 2۱ - در مورد اشـــخاص حقوقی کـــه حکم به انحالل آنها 

داده شـــده اســـت تا زمان ختم تصفیه، شخص حقوقی مزبور 

کماکان مؤدی  محســـوب می شـــود و مدیر یـــا مدیران تصفیه 

مکلف به انجـــام تکالیف مقرر در این قانون می باشـــند. 

مـــاده 22 - در انتقـــال یـــک واحـــد صنفـــی، شـــخص دارنده 

واحـــد صنفی تـــا اتمـــام انتقال، مســـؤولیت اجـــرای مقررات 

و تمامی تکالیـــف دوره هـــای مالیاتـــی مربـــوط از جمله صدور 

صورتحســـاب، ثبـــت معامـــالت در ســـامانه مؤدیان و ســـایر 

تکالیـــف قانونی را برعهـــده دارد. خریدار مســـؤولیتی در قبال 

تکالیـــف واحد صنفی قبـــل از اتمام انتقال نـــدارد؛ مگر اینکه 

بـــه موجب ســـند رســـمی این مســـؤولیت را پذیرفته باشـــد.

تبصـــره  - انتقال دهنـــده بایـــد حداکثر ظرف ده روز ســـازمان 

را نســـبت به زمـــان اتمـــام فعالیـــت خود مطلع ســـازد. 

در صـــورت عـــدم اطالع و شـــروع فعالیت توســـط مؤدی 
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جدیـــد، در پرداخـــت مالیـــات و جریمه ها با وی مســـؤولیت 

داشـــت. خواهد  تضامنی 

 فصل پنجم - ساختار سازمانی مالیات بر ارزش 
افزوده، وظایف و اختیارات آن

ماده 2۳ - ســـاختار و تشـــکیالت مورد نیاز ســـازمان در سطح 

کشـــور و اســـتان ها متناســـب با شـــرایط اقتصادی هر منطقه 

و بـــا توجه بـــه شـــاخصهایی مانند میـــزان وصـــول مالیات، 

تعـــداد پرونده هـــا و تعـــداد مؤدیان بـــدون الزام بـــه رعایت 

ســـطح تقســـیمات کشـــوری با رعایت بند »الف« مـــاده  )2۸( 

قانون برنامه ششـــم توســـعه از طریق وزیر امـــور اقتصادی و 

دارایی به ســـازمان اداری و استخدامی کشـــور پیشنهاد و پس 

از تصویـــب هیـــأت وزیران قابل اجراء اســـت.

مـــاده 2۴ - پـــس از اســـتقرار ســـامانه مؤدیان، فعـــال بودن 

کارپوشـــه مـــؤدی در ســـامانه مزبور به این معنی اســـت که او 

از نظر ســـازمان، شـــرایط الزم برای دریافـــت مالیات و عوارض 

از خریـــداران را دارد. در صورتـــی کـــه مؤدی شـــرایط الزم برای 

دریافـــت مالیـــات و عوارض را از دســـت بدهد، ســـازمان 

موظف اســـت بالفاصلـــه کارپوشـــه وی را در ســـامانه مؤدیان 

غیرفعـــال نماید. بانـــک مرکزی موظف اســـت ترتیبـــی اتخاذ 

کند که به محض غیرفعال شـــدن کارپوشـــه مؤدی در ســـامانه 

مؤدیـــان، کلیه دســـتگاههای پایانه فروشـــگاهی )pos( مرتبط 

با آن، غیرفعال شـــوند.

تبصـــره  - غیرفعـــال نمودن کارپوشـــه مؤدی باید مســـتند به 

آیین نامـــه ای باشـــد کـــه حداکثر ظرف ســـه ماه پـــس از ابالغ 

ایـــن قانـــون، با پیشـــنهاد ســـازمان به تصویب هیـــأت وزیران 

. می رسد

 ماده 25 ـ

الف - مـــواد   )۱۶۱(، )۱۶2(، )۱۶۷(، )۱۶۹مکـــرر(، )۱۷۱(، تبصره 

)۱( مـــاده  )۱۷۷(، )۱۷۸(، )۱۸2(،   )۱۸۶( و تبصره )۱( آن، )۱۹۱(، 

)۱۹۸(، )2۰2(، احـــکام مربـــوط به فصل هشـــتم باب چهارم و 

مـــواد )2۱۰( تـــا )2۱۶(، )2۱۸(، )2۱۹(، )2۳۱(، )2۳2(، )2۳5(، 

)2۴2(، )2۴۳(، احـــکام مربـــوط به فصل ســـوم بـــاب پنجم، 

مـــواد )25۷(، )2۷۴( منهـــای بنـــد )۳( آن، )2۷5(، )2۷۶(، 

)2۷۷( و )2۷۹( قانون  مالیات های مســـتقیم در مورد این 

 قانـــون جاری اســـت. احـــکام مربوط به درآمد مشـــمول 
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مالیـــات در مـــواد فـــوق، در مورد محاســـبه مأخـــذ مالیات بر 

ارزش افـــزوده نیز جاری اســـت. احکام فصل ســـوم باب پنجم 

قانـــون مالیات های مســـتقیم در خصوص مـــواد )2۹( و )۳2( 

ایـــن قانون جاری نمی باشـــد.

تبصـــره ۱- شناســـایی، تشـــخیص درآمد مشـــمول مالیات و 

رســـیدگی موضوع مـــاده  )2۱۹( قانون مالیات های مســـتقیم 

در مـــورد مؤدیـــان قابـــل اعتماد موضـــوع قانـــون پایانه های 

فروشـــگاهی و ســـامانه مؤدیان جـــاری نمی باشـــد. این حکم 

شـــامل مواردی که ســـازمان براســـاس ماده  )۱۴( این قانون و 

تبصره )۱( ماده  )۱۹( قانون پایانه های فروشـــگاهی و ســـامانه 

مؤدیـــان اجازه رســـیدگی بـــه اظهارنامه های مالیاتـــی مؤدیان 

را دارد، نمی باشـــد. در هـــر صـــورت مفـــاد مـــاده )2۱۹( قانون 

مالیات هـــای مســـتقیم نبایـــد مانع اجـــرای احـــکام موضوع 

قانـــون پایانه های فروشـــگاهی و ســـامانه مؤدیان شـــود.

تبصره 2- در خصوص مؤدیان عضو ســـامانه مؤدیان، سازمان 

مکلف اســـت اوراق ابالغ شـــده به مـــؤدی را در کارپوشـــه وی 

نیز بارگـــذاری نماید.

تبصـــره ۳- بـــه منظور رســـیدگی بـــه پرونده هـــای قابل 

طـــرح ایـــن قانـــون در شـــورای عالی مالیاتـــی، تعداد شـــعب 

شـــورای مذکـــور بـــه دو برابـــر افزایـــش می یابد.

ب - در صـــورت عـــدم عضویت مؤدیـــان در ســـامانه مؤدیان 

مـــواد )۹۷(، )۱۶۹(، )۱۸۱(، )2۳۰( و بنـــد )۳( مـــاده  )2۷۴( 

قانون مالیات های مســـتقیم در مـــورد مالیات های این قانون، 

جاری اســـت.

و  مســـتقیم  مالیات هـــای  قانـــون  مـــاده  )2۷2(  تبصـــره  - 

تبصره هـــای آن تـــا قبـــل از اتمام مهلـــت مقرر در مـــاده  )۳( 

قانـــون پایانه هـــای فروشـــگاهی و ســـامانه مؤدیـــان، در مورد 

مالیات هـــای ایـــن قانـــون جاری اســـت.

 فصل ششم - مالیات کاالهای خاص

مـــاده 2۶ - نـــرخ مالیـــات و عـــوارض کاالهای نفتـــی، فلزات 

گرانبهـــا، ســـیگار، نوشـــابه و ســـایر کاالهـــای آسیب رســـان به 

ســـالمت به شـــرح زیـــر تعیین می شـــود:

الف - کاالهای نفتی

۱ - انواع بنزین و سوخت هواپیما سی درصد )۳۰%(؛
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2 - نفـــت گاز، نفت ســـفید، نفت کـــوره، گاز طبیعی و گاز مایع 

.)%۱5( پانزده  درصد 

تبصـــره ۱- نفت خـــام، میعانـــات گازی، و گاز طبیعی خام که 

توســـط وزارت نفت )شـــرکتهای تابعه( که به شـــرکتهای داخل 

زنجیـــره تولیـــد فرآورده های نفتی فروخته می شـــود، همچنین 

واردات بنزیـــن و ســـوخت هواپیما و گاز طبیعی توســـط وزارت 

نفـــت )شـــرکتهای تابعـــه(، در این مرحله مســـتلزم محاســـبه 

و دریافـــت مالیـــات و عـــوارض ارزش افـــزوده از حلقه بعدی 

و نیـــز پرداخـــت در مرحلـــه واردات حســـب مورد نمی باشـــد. 

مالیـــات و عوارض فـــروش فرآورده هـــای تولید شـــده از کاالی 

مزبـــور و نیز بنزین و ســـوخت هواپیمـــا و گاز طبیعی وارداتی 

در مراحـــل بعدی عرضه، حســـب مقررات مربوط محاســـبه و 

می شـــود. وصول 

تبصـــره 2- مأخـــذ محاســـبه مالیـــات و عوارض فـــروش در 

خرده فروشـــی بنزیـــن و نفت گاز توســـط شـــرکتهای غیردولتی 

دارای مجوز از وزارت نفت، عبارت اســـت از مابه التفاوت قیمت 

خریـــد محصوالت فـــوق از شـــرکتهای پاالیش )با احتســـاب 

مالیـــات و عـــوارض موضوع بنـــد »الف« این مـــاده (، با 

قیمـــت عرضـــه آنهـــا بـــه مصرف کننـــده. مابه التفـــاوت مزبور 

به عنـــوان درآمد ناشـــی از ارائـــه خدمات توســـط جایگاههای 

عرضـــه بنزیـــن و نفت گاز تلقی شـــده و با نرخ مذکـــور در ماده 

 )۷( ایـــن قانون مشـــمول مالیات و عـــوارض می گردد. مالیات 

و عـــوارض پرداختـــی بابت خریـــد بنزین و نفـــت گاز به عنوان 

اعتبـــار مالیاتی برای جایـــگاه داران منظور نمی شـــود.

تبصـــره ۳- مالیات و عـــوارض پرداختی مؤدیان بابت کاالهای 

موضـــوع ایـــن بند، در صورتی  کـــه به عنوان مـــواد اولیه اصلی 

توســـط واحدهـــای تولیدی به کار برده شـــود، به عنـــوان اعتبار 

مالیاتی آن واحدها قابل  پذیرش می باشـــد.  همچنین مالیات 

و عـــوارض پرداختـــی توســـط واردکننـــدگان و توزیع کننـــدگان 

کاالهـــای مزبور به عنـــوان اعتبار مالیاتی آنـــان منظور می گردد.

تبصـــره ۴- مالیـــات و عوارضـــی که شـــرکت ملی نفـــت ایران 

بـــرای خریـــد نهاده هـــای موردنیـــاز جهـــت طرحهـــای تملک 

دارایی هـــای ســـرمایه ای پرداخـــت می کنـــد، قابل اســـترداد یا 

تهاتر نمی باشـــد. شرکت یادشـــده مجاز اســـت مبالغ مزبور را 

به عنوان بخشـــی از بهای تمام شـــده دارایی هـــای فوق الذکر 

منظور نماید. ســـایر مالیات و عوارضی که شـــرکت مزبور 
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بـــرای مصارفی غیر از تملـــک دارایی های ســـرمایه ای پرداخت 

می کنـــد، بـــا رعایـــت مقـــررات، به عنـــوان اعتبـــار مالیاتی آن 

شـــرکت منظـــور می گـــردد. اعتبار یادشـــده با تأیید ســـازمان 

قابـــل تهاتر با بدهی مالیاتی آن شـــرکت یا ســـایر شـــرکتهای 

تابعـــه وزارت نفت می باشـــد.

ب - طال، جواهر و پالتین

۱ - اصـــل طـــال، جواهـــر و پالتین بـــه کار رفتـــه در مصنوعات 

ساخته شـــده از فلـــزات مزبـــور، معـــاف از مالیـــات و عوارض 

می باشـــد.

2 - اجـــرت ســـاخت، حق العمـــل و ســـود فروشـــنده کاالهای 

موضـــوع ایـــن بنـــد مشـــمول مالیات و عـــوارض با نـــرخ نه-

می باشـــد.  )%۹( درصد 

۳ - پـــس از راه اندازی ســـامانه مؤدیـــان، عرضه کنندگان کاال 

و خدمـــات مربـــوط به این بنـــد مکلفند کلیـــه عملیات خرید 

و فـــروش خـــود را در ســـامانه مزبـــور ثبت کننـــد. درج ارزش 

اصـــل طـــال، جواهـــر و پالتین، اجـــرت ســـاخت، حق العمل و 

ســـود فروشـــنده به تفکیک در صورتحســـاب الکترونیکی 

الزامی اســـت. در صـــورت کتمـــان و یا عدم ثبـــت تمام یا 

برخی از معامالت در ســـامانه مذکور مشمول جریمه ای معادل 

نه درصـــد )۹%( ارزش اصـــل طـــال، جواهـــر و پالتین اســـت که 

غیـــر قابل بخشـــودگی می باشـــد. این جریمه عـــالوه بر جریمه 

مذکـــور در بند »ب« مـــاده  )۳۶( این قانون اســـت.

۴ - کلیه واحدهای فعال در زنجیره عرضه کاال و خدمات مربوط 

به این بنـــد مکلفند حداکثر تا دوماه پس از الزم االجراءشـــدن 

این قانون از پایانه فروشـــگاهی مورد تأیید ســـازمان اســـتفاده 

کننـــد، در غیر ایـــن صورت اتحادیه های ذی ربـــط و اتاق اصناف 

ایـــران موظفند پروانه فعالیت واحدهـــای موضوع این بند در 

لک زنجیـــره مربوط را که بدون اســـتفاده از پایانه فروشـــگاهی 

اقـــدام بـــه فـــروش کاال یا خدمـــت می کننـــد، باطـــل نمایند. 

نیـــروی انتظامی موظـــف اســـت از ادامـــه فعالیـــت واحدهای 

فاقد پروانـــه جلوگیری کند.

پ - نوشـــابه های قنـــدی گازدار و بـــدون گاز و ســـایر کاالهای 

آسیب رســـان به ســـالمت

بـــدون گاز و ســـایر کاالهـــای  و  قنـــدی گازدار  نوشـــابه های 

آسیب رســـان به ســـالمت )به اســـتثنای کاالهای موضوع 

بنـــد »ت« این مـــاده ( تولیـــد داخل مشـــمول مالیات و 
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عـــوارض با نرخ شـــانزده درصد )۱۶%( و واردات آنها مشـــمول 

مالیات و عوارض با نرخ سی و شـــش درصد )۳۶%( می باشـــند. 

فهرســـت کاالهای موضـــوع این بند و واحدهـــای تولیدکننده 

آنهـــا حداکثـــر دوماه پـــس از ابالغ ایـــن قانون به پیشـــنهاد 

وزارت بهداشـــت، درمـــان و آموزش پزشـــکی و حداکثر یک ماه 

بعـــد از آن توســـط کارگروهی مرکب از نماینـــدگان تام االختیار 

وزارتخانـــه مزبـــور، وزارت صنعـــت، معدن و تجـــارت و وزارت 

امور اقتصادی و دارایی تصویب می شـــود. تغییرات فهرســـت 

موردنظر تا انتهای دی ماه هر ســـال )برای اجراء در ســـال بعد( 

بـــه ترتیب فوق تصویب و توســـط وزارت بهداشـــت، درمان و 

آمـــوزش پزشـــکی برای اجـــراء اعالم می گـــردد. در صورت عدم 

تصویب فهرســـت مزبور در مهلت مقرر، فهرســـت پیشـــنهادی 

وزارت بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی پـــس از تأیید 

شـــورای عالی ســـالمت و امنیـــت غذایی، مالک عمل اســـت.

ت - انواع سیگار و محصوالت دخانی

انـــواع ســـیگار و محصـــوالت دخانی به شـــرح زیر مشـــمول 

می شـــوند: عوارض  و  مالیـــات 

۱ - ســـیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی، بیســـت 

و پنج  درصد )25%(؛

2 - ســـیگار، توتـــون پیـــپ و تنباکـــوی تولید داخل با نشـــان 

بین المللـــی که فهرســـت آن هر ســـال توســـط وزارت صنعت، 

معـــدن و تجـــارت تهیـــه و بـــا تصویب هیـــأت وزیـــران ابالغ 

)۴۰%(؛ می شـــود، چهل درصـــد 

۳ - ســـیگار، توتـــون پیـــپ و تنباکـــوی وارداتـــی، شـــصت و 

پنج درصـــد)۶5%(؛

۴ - توتون خام وارداتی ده درصد )۱۰%(؛

5 - توتـــون فـــرآوری شـــده وارداتـــی )خرمـــن توتون( ســـی و 

)۳5%(؛ پنج درصـــد 

تبصـــره ۱- نرخهای تعیین شـــده از ســـال دوم اجـــرای قانون 

هر ســـال پنـــج واحد درصـــد افزایش می یابـــد تازمانی که نرخ 

مذکـــور بـــرای انواع ســـیگار و محصوالت دخانـــی، توتون پیپ 

و تنباکـــوی تولید داخل بـــه پنجاه و پنج درصـــد )55%(، برای 

تولیـــدات داخـــل بـــا نشـــان بین المللی بـــه نـــود و پنج درصد 

)۹5%( و برای انواع ســـیگار و محصـــوالت دخانی، توتون پیپ 

و تنباکـــوی وارداتـــی بـــه یکصـــد و بیســـت و پنج درصد 
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برسد.  )%۱25(

تبصره 2- تولیدکنندگان ســـیگار و محصوالت دخانی مکلفند 

از زمـــان الزم االجراءشـــدن این قانون، قیمت خرده فروشـــی و 

تاریـــخ تولید را بر روی پاکت بســـته بندی محصـــوالت دخانی 

درج کننـــد. در صـــورت تخلـــف از حکم ایـــن تبصـــره ، اعتبار 

مالیاتـــی مربـــوط، پذیرفتـــه نمی شـــود و مشـــمول مالیات و 

عـــوارض فروش بـــه نرخهای مذکور اســـت.

 فصل هفتم - مالیات ها و عوارض خاص

الف - عوارض سبز

مـــاده 2۷ - واحدهـــای تولیدی، صنعتی، معدنـــی و خدماتی 

آالینـــده کـــه به تشـــخیص ســـازمان حفاظت محیط زیســـت، 

حـــدود مجـــاز و اســـتانداردهای زیســـت محیطی را رعایـــت 

نمی کننـــد، در صورتی که در مهلت زمانی که توســـط ســـازمان 

مزبور برای آنها تعیین می شـــود، نســـبت به رفع آالیندگی خود 

اقدام ننمایند، براســـاس معیارهایی نظیر شـــدت، مدت، نوع 

و مـــکان آالیندگی بـــا نرخهای نیم درصـــد  )5/۰%(، یک درصد 

 )۱%( و یک و نیم درصـــد )5/۱%(، بـــه مأخذ فـــروش کاال یا 

خدمات، مشـــمول عوارض سبز می شـــوند. این حکم در مورد 

کلیـــه واحدهای آالینده، اعم از واحدهـــای معاف و غیرمعاف، 

صادراتی و واحدهای مســـتقر در مناطـــق آزاد تجاری - صنعتی 

و مناطـــق ویـــژه اقتصـــادی جاری اســـت. معیارهایـــی که در 

تعیین ســـطح  آالیندگی واحدها، مبنای عمل ســـازمان محیط 

زیســـت قرار می گیرد، حداکثر ســـه ماه پس از الزم االجراءشدن 

این قانون، توســـط کارگروهی متشـــلک از نمایندگان ســـازمان 

حفاظـــت محیط زیســـت و وزارتخانه هـــای بهداشـــت، درمان 

و آمـــوزش پزشـــکی، صنعت، معـــدن و تجارت، کشـــور و امور 

اقتصـــادی و دارایـــی )ســـازمان( تهیـــه می شـــود و به تصویب 

هیـــأت وزیـــران می رســـد. میزان فـــروش واحدهـــای موضوع 

این ماده  براســـاس ســـامانه مؤدیان یـــا اظهارنامـــه ای که به 

همیـــن منظور به ســـازمان ارائه می شـــود، تعییـــن می گردد.

تبصـــره ۱- در صورتی که واحدهای موضوع ایـــن ماده، دارای 

خطـــوط تولیـــدی مجزا بـــا محصول مســـتقل از هم باشـــند 

عوارض ســـبز صرفـــًا از خطـــوط آالینده دریافت می شـــود.

تبصـــره 2- در صورتـــی که واحدهـــای موضوع ایـــن ماده، 

در قبـــال أخذ کارمزد مشـــخص از اشـــخاص نســـبت به 
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تولیـــد اقدام نمایند، درآمد این واحدها ناشـــی از تولید مذکور، 

بـــا پنـــج برابـــر نرخ هـــای مذکـــور در صدر ایـــن ماده  مشـــمول 

عوارض ســـبز می شـــود. شـــرکتهایی که در زنجیـــره تولید بنزین 

و ســـوخت هواپیما، نفت ســـفید، نفت-کوره، نفت گاز، گازطبیعی 

و بـــرق فعالیت می کنند، از شـــمول حکم این تبصره مســـتثنی 

می باشـــند. قیمـــت فـــروش فـــرآورده بـــه مصرف کننـــده نهائی 

مبنـــای محاســـبه عـــوارض موضوع این مـــاده  برای شـــرکتهای 

زنجیره تولید بنزین و ســـوخت هواپیما، نفت ســـفید، نفت کوره، 

نفـــت گاز، گازطبیعی و برق می باشـــد که شـــرکتهای باالدســـتی 

آنهـــا متضامنًا مســـؤول پرداخت عوارض مربوط هســـتند.

تبصـــره ۳- ســـازمان حفاظـــت محیط زیســـت مکلـــف اســـت 

حداکثـــر ظرف شـــش ماه پـــس از تاریـــخ الزم االجراءشـــدن این 

قانـــون، پایـــگاه اطالعاتی واحدهـــای آالینده را ایجـــاد نماید و 

امکان دسترســـی برخط سازمان به ســـامانه مزبور را فراهم کند. 

ســـازمان حفاظت محیط زیســـت موظف اســـت نام واحدهای 

آالینـــده و ســـطح آالیندگی آنها را در پایگاه مزبـــور درج نموده و 

آن را مســـتمرًا به روزرســـانی کند.

تبصره ۴- در صورتی که ســـازمان حفاظت محیط زیســـت 

نـــام واحـــدی را در پایـــگاه واحدهـــای آالینـــده درج نمایـــد یا 

ســـطح آالیندگـــی آن واحد را در پایـــگاه مزبـــور افزایش دهد، 

واحـــد موردنظـــر از ابتـــدای دوره مالیاتی بعد، حســـب مورد، 

مشـــمول عوارض ســـبز می شـــود، یا نرخ عوارض مزبـــور برای 

آن واحـــد افزایـــش می یابد.

تبصره 5- در صورتی که ســـازمان حفاظت محیط زیســـت نام 

واحـــدی را از پایـــگاه واحدهای آالینده حذف نماید، یا ســـطح 

آالیندگـــی آن واحـــد را در پایـــگاه مزبـــور کاهش دهـــد، واحد 

موردنظـــر از ابتـــدای همـــان دوره، حســـب مـــورد، از پرداخت 

عوارض ســـبز معاف می شـــود، یا نـــرخ عوارض مزبـــور برای آن 

می یابد. کاهـــش  واحد 

تبصـــره ۶ - ســـازمان حفاظـــت محیط زیســـت موظف اســـت 

حداکثـــر ظـــرف یک مـــاه از تاریخ درخواســـت واحـــد آالینده، 

در خصـــوص رفـــع یا کاهـــش آالیندگـــی آن واحد اعـــالم نظر 

نمایـــد و هرگونه تغییر در وضعیت واحـــد موردنظر را در پایگاه 

اطالعاتـــی واحدهـــای آالینده منعکس نمایـــد. در صورت عدم 

اعالم نظر ســـازمان حفاظت محیط زیســـت در مهلت مقرر، 

واحـــد مزبور به صـــورت خـــودکار از فهرســـت واحدهای 
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می شـــود. خارج  آالینده 

تبصـــره ۷ - ســـرمایه گذاری هایی کـــه به منظور رفـــع یا کاهش 

آالیندگی واحدهـــای آالینده انجام می شـــود، در صورت تأیید 

رفـــع یا کاهـــش آالیندگی توســـط ســـازمان حفاظـــت محیط 

 زیســـت، در ســـال اول یا ســـالهای بعد، از بدهـــی عوارض آن 

واحدهـــا کســـر می شـــود و در صورتی کـــه به رفع یـــا کاهش 

آالیندگـــی منجر نشـــود، به عنـــوان هزینه قابل قبـــول مالیاتی 

می شـــود. پذیرفته 

تبصـــره ۸ - در صورتی کـــه پاالیشـــگاهها و نیروگاههایـــی که 

ســـوخت اصلی آنها نفت کـــوره و نفت گاز نیســـت، در مقاطع 

خاصی از ســـال با درخواســـت دولـــت، مجبور به اســـتفاده از 

ســـوخت های مزبور شـــوند، ســـازمان حفاظت محیط زیست 

موظـــف اســـت این موضـــوع را در احتســـاب ســـطح و مدت 

آالیندگـــی آن واحدها لحاظ نماید و افزایش آالیندگی ناشـــی 

از اســـتفاده نفـــت کوره و نفـــت گاز را مطابق با قبـــل از الزام 

مزبور محاســـبه کند.

تبصـــره ۹ - اعالم ســـازمان حفاظت محیط زیســـت صرفًا 

بـــرای دوره هـــای بعـــد از ثبت در ســـامانه مـــالک اعتبار 

اســـت و ســـازمان مذکور مجاز به اظهار نظر نســـبت به رفع و 

یا آالیندگـــی واحدهای تولیـــدی برای دوره های ثبت شـــده در 

ســـامانه تحت عنوان اصالح و تصحیح اشـــتباه نیســـت.

تبصـــره ۱۰ - یارانه پرداختـــی دولت موضوع بنـــد »ج« تبصره 

)2( مـــاده  )5( این قانون، جزء مأخذ محاســـبه عوارض ســـبز 

. نیست

تبصـــره ۱۱ - مؤدیـــان موضوع این مـــاده  مکلفنـــد اظهارنامه 

هـــر دوره را مطابـــق نمونـــه ای که ســـازمان تعییـــن می نماید 

حداکثـــر تـــا پایان ماه پس از انقضای دوره، تســـلیم و عوارض 

را ظـــرف مهلت مزبور به حســـاب تعیین شـــده واریـــز نمایند. 

عـــدم تســـلیم اظهارنامـــه در مهلت هـــای مقرر موجـــب تعلق 

جریمه غیرقابل بخشـــودگی به میـــزان ده درصد )۱۰%( عوارض 

موضـــوع این مـــاده  می باشـــد و در صورت تأخیـــر در پرداخت 

عـــوارض، مشـــمول جریمه موضوع مـــاده  )۳۷( ایـــن قانون 

می شـــود. واحدهـــای عضو ســـامانه مؤدیـــان ملزم بـــه ارائه 

اظهارنامـــه موضـــوع این تبصره نبوده و ســـازمان به اســـتناد 

فروش ابرازی آنها در ســـامانه مؤدیان، عـــوارض آالیندگی را 

می کند. وصـــول 
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ب - مالیات و عوارض شماره گذاری وسائط نقلیه

ماده 2۸ - شـــماره گذاری انواع خودروهای ســـبک و سنگین و 

موتورســـیکلت، براســـاس رتبه انرژی آنها، که به تأیید سازمان 

ملی اســـتاندارد ایران رســـیده اســـت، طبق نرخ های مندرج در 

جدول زیر مشـــمول مالیات و عوارض ســـبز می باشـــد. مأخذ 

مالیـــات و عوارض موضوع این مـــاده ، قیمت فروش کارخانه 

در مـــورد تولیـــدات داخلـــی و مجموع ارزش گمرکـــی و حقوق 

ورودی برای خودروهای وارداتی اســـت.

)ارقام جدول ذیل به درصد می باشد(

تبصـــره ۱- مأخذ مالیـــات و عوارض موضوع ایـــن ماده  برای 

انواع خودروهای ســـبک و ســـنگین و موتورسیکلت های تولید 

داخـــل یـــا وارداتی تـــا پایان دی ماه، توســـط ســـازمان تعیین 

و بـــرای اجـــراء در ســـال بعد اعـــالم می شـــود. مأخـــذ مزبور 

بـــرای وســـائط نقلیه ای کـــه جدیدًا تولیـــد یا وارد می شـــوند، 

بالفاصلـــه پـــس از تولید یا واردات توســـط ســـازمان تعیین و 

می شـــود. اعالم 

تبصره 2- خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت های 

برقـــی و تمام برقی )هیبرید پالگین( به تشـــخیص وزارت 

صنعت، معدن و تجارت مشـــمول مالیـــات و عوارض موضوع 

این ماده  نمی باشـــد.

تبصـــره ۳- وزارت صنعـــت، معـــدن و تجـــارت مکلف اســـت 

ظرف ســـه ماه از تاریخ ابـــالغ این قانون، با همکاری ســـازمان 

حفاظـــت محیط زیســـت و ســـازمان ملـــی اســـتاندارد ایران، 

فهرســـت کلیه خودروهـــا و موتورســـیکلت های تولید داخل و 

وارداتـــی را با توجه بـــه رتبه انرژی، که در برچســـب انرژی آنها 

درج شـــده اســـت، به صورت برخط به ســـازمان اعالم نماید و 

برای اطـــالع عموم، منتشـــر نماید.

تبصـــره ۴- در صورتـــی کـــه خودروهـــا و موتورســـیکلت های 

موضـــوع این ماده  فاقد برچســـب انرژی مورد تأیید ســـازمان 

ملی اســـتاندارد ایران باشـــند، مصـــداق وســـائط نقلیه ردیف 

می شـــود. تلقی   )G(

تبصـــره 5- اشـــخاص حقوقـــی واردکننـــده و تولیدکننـــدگان 

انواع وســـائط نقلیـــه موضوع این مـــاده  مکلفنـــد اظهارنامه 

مربـــوط بـــه مالیـــات و عـــوارض شـــماره گذاری و همچنیـــن 

مشـــخصات دقیق وســـائط نقلیه فروخته شـــده هرماه را 

حداکثـــر تـــا پانزدهم ماه بعد به نحوی که ســـازمان اعالم 
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می کنـــد، به ســـازمان تســـلیم و مالیات و عـــوارض متعلق به 

آن را پرداخـــت نماینـــد. عدم پرداخت مذکـــور در مهلت مقرر، 

موجب جریمه غیرقابل بخشـــودگی به میـــزان ده درصد )%۱۰( 

مالیـــات و عـــوارض موضوع این مـــاده  و در صـــورت تأخیر در 

پرداخـــت آن، مشـــمول جریمه های موضوع مـــاده  )۳۷( این 

می شـــود. قانون 

تبصره ۶ - اشـــخاص حقیقی واردکننده خودرو و موتورسیکلت 

مکلفنـــد قبـــل از شـــماره گذاری، بـــا مراجعـــه بـــه ادارات امور 

مالیاتـــی ذی ربط، مالیات و عوارض متعلـــق به آن را به ترتیبی 

که ســـازمان تعییـــن می نماید پرداخـــت کنند. شـــماره گذاری 

وســـائط نقلیـــه متعلـــق بـــه دولـــت و نیروهـــای نظامـــی و 

انتظامی نیـــز مشـــمول این ماده  اســـت.

تبصره ۷ - نیـــروی انتظامی جمهوری اســـالمی ایران )معاونت 

راهنمایـــی و رانندگـــی( مکلـــف اســـت قبـــل از  شـــماره گذاری 

وســـائط نقلیه وارد شـــده توســـط اشـــخاص حقیقی، گواهی 

پرداخت مالیات و عوارض را بررســـی و از شـــماره گذاری وسائط 

نقلیـــه ای کـــه مالیات و عوارض آنها پرداخت نشـــده اســـت، 

خـــودداری نماید.

پ - عوارض ساالنه و عوارض ساالنه آالیندگی وسائط نقلیه

مـــاده 2۹ - عـــوارض ســـاالنه کلیـــه وســـائط نقلیـــه اعـــم از 

خودروهای ســـبک و ســـنگین و موتورســـیکلت ها به شرح ذیل 

می شـــود: تعیین 

الف - وســـائط نقلیه تولیـــد داخل معادل یـــک  درهزار قیمت 

فروش کارخانه و وســـائط نقلیه وارداتـــی معادل یک و نیم  در 

هـــزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مشـــمول عوارض 

ســـاالنه می شـــوند. مأخذ محاســـبه عوارض موضوع این بند 

مأخذ مذکـــور در تبصره )۱( ماده  )2۸( این قانون اســـت.

ب - وســـائط نقلیـــه در شـــهرهای آلـــوده تـــا ده ســـال پس از 

تولیـــد با مأخـــذ مذکور در تبصره )۱( مـــاده  )2۸( این قانون و 

معـــادل یک بیســـتم نرخ های منـــدرج در جدول مـــاده  مذکور 

مشـــمول عـــوارض ســـاالنه آالیندگی وســـائط نقلیه عـــالوه بر 

عـــوارض موضـــوع بند »الـــف« این مـــاده  می شـــوند. پس از 

ســـال دهـــم تولید، هر ســـال بـــه میـــزان ده درصـــد )۱۰%( به 

نـــرخ پایـــه عـــوارض آالیندگی وســـائط نقلیـــه مذکـــور اضافه 

می شـــود تـــا حداکثر بـــه دو برابر نرخ پایـــه افزایش یابد. 

وســـائط نقلیه ای که نـــرخ عوارض ســـاالنه آالیندگی آنها 
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در جـــدول ذیل ماده  )2۸( صفر می باشـــد، تا ســـپری شـــدن 

پنج ســـال از ســـال تولید، از پرداخت عوارض ســـاالنه آالیندگی 

معـــاف می باشـــند و پـــس از آن، وســـائط نقلیـــه ســـنگین با 

نرخی معـــادل یک دهم نرخ های منـــدرج در ردیف )D( جدول 

ماده  )2۸( و ســـایر وســـائط نقلیـــه با نرخی معـــادل یک دهم 

نرخهـــای مندرج در ردیف )C( جدول مذکور مشـــمول عوارض 

ســـاالنه آالیندگی می باشـــند. در مـــورد خودروهایـــی که تولید 

یـــا واردات آنهـــا متوقـــف می شـــود، مأخذ محاســـبه توســـط 

ســـازمان و متناســـب با آخرین ســـال تولید یـــا واردات تعیین 

می شـــود. فهرست شـــهرهای آلوده که وســـائط نقلیه با پالک 

انتظامی متعلق به شـــهرهای مذکور مشـــمول عوارض ســـاالنه 

آالیندگـــی می شـــوند، حداکثـــر تـــا پایـــان دی ماه هر ســـال با 

پیشـــنهاد ســـازمان حفاظت محیط زیســـت و تصویب هیأت 

وزیـــران بـــرای اجراء در ســـال بعد تعیین می شـــوند.

تبصـــره ۱- وزارت کشـــور مکلـــف اســـت بـــا ایجـــاد ســـامانه 

الکترونیـــک متمرکـــز عوارض ســـاالنه وســـائط نقلیـــه، امکان 

پرداخـــت و صدور الکترونیکی مفاصاحســـاب عوارض موضوع 

بندهای »الف« و »ب« این ماده  را برای مالکان و اســـتعالم 

برخط میزان عوارض پرداخت نشـــده مربوط به وســـائط نقلیه 

را بـــرای نیـــروی انتظامی و دفاتر اســـناد رســـمی فراهم کند.

تبصـــره 2- پرداخت عـــوارض موضوع بندهـــای »الف« و »ب« 

این ماده  برعهده مالک اســـت. مالکان وســـائط نقلیه مکلفند 

عـــوارض  مذکـــور هر ســـال را تـــا پایـــان همان ســـال پرداخت 

نماینـــد. چنانچه مالکیت وســـائط نقلیه مذکور پس از ســـال 

تولید تغییر نماید، پرداخت عوارض ســـاالنه و عوارض ســـاالنه 

آالیندگـــی موضـــوع این ماده  از ســـال انتقال بـــر عهده مالک 

است. جدید 

تبصـــره ۳- وســـائط نقلیـــه ای که گواهـــی اســـقاط دارند، در 

ســـال اســـقاط، مشـــمول عوارض بند »ب« موضوع این ماده 

. ند  نمی شو

از  بعـــد  یـــا  قبـــل  نقلیـــه کـــه  وســـائط  تبصـــره ۴- کلیـــه 

الزم االجراءشـــدن این قانون شـــماره گذاری شـــده باشـــند نیز 

مشـــمول عـــوارض  موضـــوع ایـــن مـــاده  می شـــوند.

تبصره 5- ثبت ســـند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد 

رســـمی و یا تعویض پالک توسط نیروی انتظامی جمهوری 

اســـالمی ایران )معاونت راهنمایـــی و رانندگی(، منوط به 
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تســـویه عـــوارض بندهای »الـــف« و »ب« این مـــاده  مربوط به 

وســـائط نقلیه مورد معامله و ســـایر وســـائط نقلیه متعلق به 

انتقال دهنده و انتقال گیرنده اســـت.

تبصـــره ۶ - پرداخت عـــوارض موضوع بندهـــای »الف« و »ب« 

ایـــن ماده  هرســـال، حداکثـــر تا پایـــان همان ســـال، موجب 

برخـــورداری از تخفیف به میزان بیســـت درصد )2۰%( اســـت.

تبصـــره ۷ - پرداخـــت عـــوارض مذکـــور پـــس از موعـــد مقرر 

مشـــمول جریمه غیرقابل بخشـــودگی معـــادل ده درصد )%۱۰( 

عـــوارض ســـاالنه اســـت و در صـــورت تأخیر بیـــش از یک ماه، 

عالوه بـــر جریمه مذکور مشـــمول جریمه ای معـــادل دودرصد 

)2%( عوارض ســـاالنه به ازای هر ماه نســـبت بـــه مدت تأخیر 

است.

تبصـــره ۸ - در صورتـــی که مالک یا مالکان خودروهای ســـبک 

و ســـنگین و موتورســـیکلت از پرداخت عـــوارض  موضوع این 

مـــاده  به مدت پنج ســـال از ســـال مالکیت، خـــودداری نمایند 

و یـــا مبلـــغ عـــوارض و جریمـــه پرداخت نشـــده از پنج درصد 

)5%( نصـــاب معامـــالت کوچـــک موضـــوع جـــزء )۱( ماده 

 )۳( قانـــون برگـــزاری مناقصـــات مصـــوب ۱۳۸۳/۱/25، 

بیشـــتر شـــود، نیروی انتظامی موظف اســـت براساس فهرست 

اعالمی وزارت کشـــور نســـبت به توقف وســـائط نقلیـــه مزبور تا 

پرداخـــت بدهی اقـــدام کند.

و  اســـالمی ایران  انتظامی جمهـــوری  نیـــروی   - ۹ تبصـــره 

شـــهرداری ها مکلفنـــد امـــکان دسترســـی برخـــط بـــه پایـــگاه 

اطالعـــات وســـائط نقلیـــه خود را بـــا رعایت طبقه بنـــدی برای 

فراهـــم کنند. وزارت کشـــور 

تبصره ۱۰ - وزارت کشـــور موظف است نســـبت به اطالع رسانی 

در خصـــوص وظایف و تکالیف مالکان وســـائط نقلیه به طرق 

مقتضـــی از جمله از طریق ارســـال پیامک اقدام کند.

تبصـــره ۱۱ - آیین نامـــه اجرائـــی ایـــن مـــاده  ظرف ســـه ماه از 

تاریـــخ ابالغ ایـــن قانون با پیشـــنهاد وزارت کشـــور به تصویب 

هیـــأت وزیران می رســـد.

ت - مالیات نقل و انتقال وسائط نقلیه

مـــاده ۳۰ - نقـــل و انتقال انـــواع خودرو و موتورســـیکلت، به 

استثنای ماشـــین های راهســـازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی 

و شـــناورها، مشـــمول مالیات نقل و انتقال به شرح ذیل 
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: شند می با

تولیـــد داخل به میـــزان یک درصـــد )۱%( و وارداتی دودرصد 

)2%( بـــه مأخـــذ مذکور در تبصـــره )۱( مـــاده  )2۸( این قانون 

برای ســـال تولید. مأخذ محاســـبه مالیات موضـــوع این ماده 

 تا شش ســـال پـــس از ســـال تولید، ســـاالنه ده درصـــد )%۱۰( 

همـــان مأخذ کاهـــش می یابـــد و برای ســـال های ششـــم به 

بعـــد، چهل درصد )۴۰%( مأخذ یادشـــده اســـت.

توســـط  نقلیـــه  وســـائط  انتقـــال  ســـند  ثبـــت   -۱ تبصـــره 

دفاتـــر اســـناد رســـمی و یـــا تعویـــض پـــالک توســـط نیـــروی 

انتقـــال  و  نقـــل  مالیـــات  پرداخـــت  بـــه  منـــوط  انتظامـــی، 

موضـــوع ایـــن مـــاده  و به ترتیبی اســـت کـــه ســـازمان مقرر 

می کنـــد. مراجـــع مزبـــور در صـــورت تخلـــف از ایـــن حکـــم، 

 ملـــزم بـــه پرداخـــت دوبرابر مالیات پرداخت نشـــده هســـتند.

تبصـــره 2- اولیـــن انتقال خـــودرو از کارخانجات ســـازنده و یا 

وصل کننـــده قطعـــات پیش ســـاخته )مونتاژکننـــده( داخلی و 

یـــا واردکننـــدگان )نمایندگی های رسمی شـــرکتهای خارجی( به 

خریـــداران و همچنیـــن هرگونـــه انتقـــال به صـــورت صلح و 

هبـــه به نفـــع دولـــت مشـــمول پرداخت مالیـــات نقل و 

انتقـــال موضـــوع این ماده  می شـــود.

تبصـــره ۳- نقـــل و انتقال انواع خـــودرو و موتورســـیکلت با 

پـــالک انتظامی مناطـــق آزاد تجاری - صنعتی مشـــمول مالیات 

موضـــوع این ماده  نمی شـــود.

ث - مالیات خروج از کشور

مـــاده ۳۱ - ســـازمان مکلف اســـت بابـــت خروج هر مســـافر 

ایـــن مـــاده  از مرزهـــای   )۱( ایرانـــی به جـــز مـــوارد تبصـــره 

به عنـــوان مالیـــات  را  هوایـــی، دریایـــی و زمینـــی وجوهـــی 

عمومی نـــزد  درآمـــد  حســـاب  بـــه  و  دریافـــت  مســـافران  از 

مالیـــات  میـــزان  نمایـــد.  واریـــز  کشـــور  لک  خزانـــه داری 

 مذکـــور در قوانیـــن بودجـــه ســـنواتی پیش بینـــی می گـــردد.

تبصـــره ۱- دارنـــدگان گذرنامه های سیاســـی و خدمت، خدمه 

وســـایل نقلیـــه عمومی زمینـــی و دریایـــی و خطوط پـــروازی، 

دانشـــجویان شـــاغل به تحصیل در خارج از کشـــور )دارندگان 

اجـــازه خـــروج دانشـــجویی(، بیمارانـــی کـــه با مجوز شـــورای 

پزشـــکی جهت درمـــان به خـــارج از کشـــور اعـــزام می گردند، 

دارنـــدگان پروانـــه گـــذر مـــرزی و مرزنشـــینان، جانبـــازان 

انقـــالب اســـالمی که بـــرای معالجـــه به کشـــورهای دیگر 
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اعزام می شـــوند، زائران ایرانی که در ایام اربعین حســـینی)ع( 

بـــه مقصـــد عراق از کشـــور خارج می شـــوند و ایرانیـــان مقیم 

خـــارج از کشـــور کـــه دارای کارنامه شـــغلی از وزارت تعاون، کار 

و رفـــاه اجتماعـــی هســـتند از پرداخت مالیـــات موضوع این 

ماده ، مســـتثنی هســـتند.

تبصـــره 2- گردشـــگران، ســـاکنین دائم یا موقـــت مناطق آزاد 

تجـــاری - صنعتـــی که صرفـــًا از مبـــدأ مناطق مذکـــور به خارج 

از کشـــور عزیمـــت می کنند، مشـــمول عوارض خروج از کشـــور 

موضوع قانـــون چگونگـــی اداره مناطق آزاد تجـــاری - صنعتی 

جمهوری اســـالمی مصوب ۱۳۷2/۶/۷ بـــا اصالحات و الحاقات 

بعـــدی و آیین نامه هـــای اجرائی مربوط می شـــوند.

تبصـــره ۳- نیـــروی انتظامی جمهـــوری اســـالمی ایران موظف 

اســـت پرداخت مالیـــات خروج از کشـــور مســـافران ایرانی که 

عازم خارج از کشـــور هســـتند را به روشـــی که ســـازمان تعیین 

می نمایـــد کنتـــرل و از خـــروج مســـافرانی که مالیـــات مزبور را 

نماید. ننموده اند، جلوگیـــری  پرداخـــت 

ج - عوارض برون شهری مسافر

مـــاده ۳2 - اشـــخاصی کـــه مبـــادرت بـــه حمـــل و نقل 

برون شـــهری مســـافر و فروش بلیط در داخل کشـــور با وسائط 

نقلیـــه زمینی)به اســـتثنای ریلی( و دریایـــی می کنند، مکلفند 

پنج درصـــد)5%( بهـــای بلیـــط را بـــا درج در بلیط و یـــا قرارداد 

)صورتحســـاب(، حســـب مورد، بـــه عنوان عوارض شـــهرداری 

از مســـافران أخـــذ و هـــر مـــاه حداکثر تـــا پانزدهم مـــاه بعد 

به حســـاب شـــهرداری مبدأ ســـفر واریز نماینـــد. واریز عوارض 

مذکـــور بعد از موعد مقـــرر موجب تعلق جریمـــه ای به میزان 

دودرصـــد)2%( بـــه ازای هر ماه تأخیـــر خواهد بـــود. اختالف 

و اســـتنکاف از پرداخـــت عوارض موضوع این ماده  مشـــمول 

ماده  )۷۷( قانون شـــهرداری  مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصالحات 

و الحاقـــات بعدی خواهـــد بود. آراء صـــادره در این خصوص، 

قابل اعتـــراض در دیوان عدالت اداری اســـت.

 مـــاده ۳۳ - مالیات و عـــوارض موضوع ایـــن فصل به عنوان 

اعتبار مالیاتی محســـوب نمی گردد. مالیات و عوارض موضوع 

مـــواد )2۸( و )۳۰( ایـــن قانـــون به عنوان هزینـــه قابل قبول 

مالیاتی پذیرفته می شـــود.

ماده ۳۴ - ســـازمان موظف اســـت برای کلیـــه مؤدیان این 

قانون امـــکان اظهار و پرداخت مالیـــات موضوع فصول 
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ششـــم و هفتم را از طریق ســـامانه مؤدیـــان فراهم کند.

 فصل هشتم - جریمه ها

مـــاده ۳5 - مؤدیانـــی کـــه از عضویـــت در ســـامانه مؤدیـــان 

امتنـــاع ورزیده انـــد عـــالوه بر پرداخـــت جریمه هـــای موضوع 

بنـــد »الف« مـــاده  )۳۶( ایـــن قانـــون و بند »ب« مـــاده  )22( 

قانـــون پایانه هـــای فروشـــگاهی و ســـامانه مؤدیـــان مکلفند 

اظهارنامـــه هـــر دوره مالیاتی خـــود را حداکثر تـــا یک ماه پس 

از پایـــان هـــر دوره مالیاتـــی به ســـازمان تســـلیم و مالیات و 

 عـــوارض فروش خـــود را به حســـاب ســـازمان واریـــز نمایند.

مـــاده ۳۶ - مؤدیان در صـــورت ارتکاب تخلفـــات ذیل عالوه بر 

پرداخـــت مالیـــات و عوارض، مشـــمول جریمه هایی به شـــرح 

زیر می باشـــند:

الف - تـــا زمان اســـتقرار ســـامانه مؤدیـــان »موضـــوع قانون 

پایانه هـــای فروشـــگاهی و ســـامانه مؤدیـــان« عـــدم تســـلیم 

اظهارنامـــه در هـــر دوره مالیاتـــی بـــرای کلیه مؤدیـــان و بعد 

از اســـتقرار ســـامانه مذکور بـــرای آن دســـته از مؤدیانی که از 

عضویت در ســـامانه مؤدیان امتنـــاع کرده اند: ده میلیون 

)۱۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال یا دوبرابر مالیات و عوارض پرداخت نشـــده 

تـــا موعـــد مقـــرر در مـــاده  )۴( این قانـــون، هر کدام بیشـــتر 

باشـــد. این جریمه عالوه بـــر جریمه مذکور در بنـــد »ب« ماده 

 )22( قانون پایانه های فروشـــگاهی و ســـامانه مؤدیان اســـت 

کـــه مؤدی بـــه دلیل عـــدم ثبت نام در ســـامانه مؤدیـــان باید 

بپردازد.

ب - کتمـــان معامله، بیش اظهـــاری مالیات و عـــوارض خرید 

یـــا کم اظهـــاری مالیات و عـــوارض فروش، ثبـــت معامله خود 

بـــه نـــام غیر یـــا معامله غیر بـــه نام خود، اســـتناد به اســـناد 

صـــوری و هـــر عمـــل دیگـــری که بـــه کم اظهـــاری مالیـــات یا 

اســـترداد غیرواقعـــی منجر شـــود: دو برابر مالیـــات و عوارض 

پرداخت نشـــده تـــا موعـــد مقـــرر در مـــاده  )۴( ایـــن قانون و 

در صـــورت تکـــرار تخلـــف قبل از دوســـال، ســـه برابـــر مالیات 

پرداخت نشـــده.

ج - دریافت مالیات و عوارض توســـط اشـــخاص غیرمجاز: دو 

برابر مالیـــات و عوارض دریافتی.

مـــاده ۳۷ - تأخیـــر در پرداخـــت مالیات هـــا و عـــوارض 

موضـــوع این قانون در مواعد مقرر بـــا رعایت مفاد ماده 
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 )۱۹( قانـــون مالیات هـــای مســـتقیم، موجب تعلـــق جریمه ای 

به  میزان دو درصد  )2%(  در ماه، نســـبت بـــه مالیات و عوارض 

پرداخت نشـــده و مـــدت تأخیر از زمان انقضای مهلت تســـلیم 

اظهارنامـــه یا سررســـید پرداخت مالیات و عـــوارض، هریک که 

مقدم باشـــد، خواهد بود.

تبصـــره- چنانچه مؤدی خـــارج از اراده خـــود امکان پرداخت 

مالیـــات و عـــوارض موضوع ایـــن قانـــون را در مواعـــد مقرر 

نداشـــته باشـــد، می تواند به هیأت های حل اختـــالف مالیاتی 

اعتـــراض نمایـــد. در صورتی کـــه ادعـــای مؤدی با ارائه اســـناد 

و مـــدارک مثبتـــه در هیأتهای حـــل اختالف مالیاتـــی پذیرفته 

شـــود، جریمه مذکور بخشـــیده می شـــود.

 فصل نهم - تخصیص، انتقال و توزیع مالیات

مـــاده ۳۸ - مالیـــات و عـــوارض  موضـــوع مـــواد )۷(، )2۶( 

و )2۸( ایـــن قانـــون و جریمه هـــای مربـــوط بـــه آنهـــا پس از 

 کســـر کســـورات قانونـــی، بـــه ترتیـــب زیـــر توزیـــع می شـــود:

۱ - یک نهـــم از مالیات هـــا و عـــوارض وصولـــی مـــاده  )۷( و 

بندهـــای »الـــف« و »ب« مـــاده  )2۶( این قانـــون به عنوان 

مالیات ســـالمت به وزارت بهداشـــت، درمان و آموزش پزشکی 

می یابد. اختصـــاص 

2 - باقی مانده، به نســـبت مساوی ســـهم درآمد عمومی کشور 

و ســـهم شـــهرداری ها و دهیاری هـــا می باشـــد. ســـهم درآمد 

عمومی بـــه عنـــوان مالیـــات به حســـاب خزانه داری لک کشـــور 

واریـــز می شـــود. ســـهم شـــهرداری ها و دهیاری هـــا به عنـــوان 

عـــوارض حســـب مورد به حســـاب تمرکز وجـــوه اداره لک امور 

مالیاتـــی اســـتان و حســـاب تمرکز وجـــوه وزارت کشـــور واریز 

. د می شو

تبصره  - عوارض و جریمه های ســـهم شـــهرداری ها، دهیاری ها 

و روســـتاهای فاقد دهیاری موضوع این قانون به حساب های 

رابطی که بنا به درخواســـت ســـازمان و وزارت کشـــور توســـط 

خزانه داری لک کشـــور حســـب مورد به نام حساب تمرکز وجوه 

اداره لک مالیاتـــی اســـتان و وزارت کشـــور افتتـــاح می گـــردد، 

واریـــز می شـــود. عـــوارض ســـهم شـــهرداری ها، دهیاری هـــا و 

روســـتاهای فاقـــد دهیاری و جریمه های متعلـــق به آن، درآمد 

دولت نبوده و ســـازمان موظف اســـت صددرصد )۱۰۰%( آن 

را مطابـــق بـــا مقررات مـــاده  )۳۹( این قانـــون به صورت 
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ماهانـــه به حســـاب های ذی ربط مذکور واریـــز نماید.

ماده ۳۹ - ســـهم شـــهرداری ها، دهیاری ها، روســـتاهای فاقد 

دهیاری و مناطق عشـــایری، براســـاس ترتیبات ذیل به حساب 

تمرکز وجوه وزارت کشـــور و حســـاب تمرکز وجوه اداره لک امور 

مالیاتی اســـتان ذی ربط نـــزد خزانه داری لک کشـــور برای توزیع 

بین شـــهردار ی ها و دهیاری ها واریز می شـــود:

الـــف - نـــود درصـــد )۹۰%( از عـــوارض و جریمه هـــای مربوط 

بـــه مـــاده  )۷( و بندهـــای »ب« و »پ« مـــاده  )2۶( این قانون 

پـــس از واریز به حســـاب تمرکـــز وجوه اداره لک امـــور مالیاتی 

اســـتان بـــر اســـاس شـــاخص جمعیت میـــان شـــهرداری ها، 

دهیاری هـــا، اداره امور عشـــایر هر شهرســـتان )ســـهم مناطق 

عشـــایری( و فرمانداری های همان اســـتان )ســـهم روستاهای 

فاقـــد دهیـــاری( توزیـــع و ده درصـــد )۱۰%( مابقی به حســـاب 

تمرکـــز وجـــوه وزارت کشـــور واریز تا بـــه موجـــب آیین نامه ای 

کـــه براســـاس شـــاخص های توســـعه نیافتگی ســـه ماه پس از 

الزم االجراءشـــدن این قانون توســـط ســـازمان برنامه و بودجه 

کشـــور و وزارت کشـــور تهیـــه می شـــود و به تصویـــب هیأت 

وزیران می رســـد بین شـــهرداری ها، دهیاری ها، اداره امور 

عشایر شهرســـتان )سهم مناطق عشـــایری( و روستاهای فاقد 

دهیـــاری )بـــه حســـاب فرمانداری ها( توزیـــع گردد.

ب - عـــوارض و جریمه هـــای مربوط به بندهـــای »الف« و »ت« 

مـــاده  )2۶( و مـــاده  )2۸( این قانون به حســـاب تمرکز وجوه 

وزارت کشـــور واریـــز می شـــود تا براســـاس شـــاخص جمعیت 

میـــان شـــهرداری ها، دهیاری ها، روســـتاهای فاقـــد دهیاری و 

مناطـــق عشـــایری توزیع  گردد.

تبصـــره ۱- ســـهم روســـتاهای فاقـــد دهیـــاری بـــه حســـاب 

فرمانـــداری شهرســـتان مربوط واریز می شـــود تا با مشـــارکت 

سایر دســـتگاههای اجرائی مربوطه برای امور عمرانی و آبادانی 

همان روســـتاها هزینه شود. دســـتورالعمل اجرائی این تبصره 

ظـــرف ســـه ماه پس از ابالغ این قانون توســـط وزارت کشـــور و 

وزارت امـــور اقتصادی و دارایی )ســـازمان( تصویب می شـــود.

تبصـــره 2- ســـهم مناطق عشـــایری از عـــوارض و جریمه های 

مربوط به مواد )۷( و )2۶( این قانون به اداره لک امور عشـــایر 

هر اســـتان واریز می شود تا براساس شـــاخص جمعیت میان 

مناطق عشـــایری توزیع گردد.

مـــاده  ایـــن  احـــکام  اجـــرای  راســـتای  در   -۳ تبصـــره 
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 شـــهرهای جدید تازه تأســـیس فاقد شـــهرداری از نظر موضوع 

 ایـــن ماده  حســـب مـــورد واجـــد شـــهرداری تلقی می شـــوند.

تبصـــره ۴- محل أخذ مالیـــات ارزش افزوده واحدهای تولیدی 

محل اســـتقرار آنها می باشد.

تبصـــره 5- ســـهم شـــهرداری ها و دهیاری ها از محـــل منابع 

حاصـــل از بندهـــای »پ« و »ت« مـــاده  )2۶( ایـــن قانون باید 

مطابـــق بـــا سیاســـت های ابالغـــی شـــورای عالی ســـالمت و 

امنیـــت غذایی هزینـــه گردد. تصمیم گیـــری در خصوص نحوه 

هزینه کـــرد منابـــع مزبـــور در کالن شـــهرها برعهـــده کمیتـــه ای 

متشـــلک از فرمانـــدار، شـــهردار و نماینـــده وزارت بهداشـــت، 

درمان و آموزش پزشـــکی اســـت.

تبصـــره ۶ - هرگونـــه برداشـــت از حســـاب تمرکز وجـــوه به جز 

پرداخـــت به شـــهرداری ها و دهیاری ها و اشـــخاص مذکور در 

ایـــن ماده  ممنوع اســـت.

تبصره ۷ - ســـهم عـــوارض ارزش افزوده دریافتی از شـــرکتهای 

فنـــاور مســـتقر در پارکهـــای علـــم و فنـــاوری پـــس از واریز به 

خزانـــه داری لک کشـــور، به صـــورت صددرصـــد )۱۰۰%( به 

همان پارک بابت ایجاد، توســـعه و نگهداری زیرســـاختها 

و فضاهـــای عمومـــی، آموزشـــی، پژوهشـــی و فنـــاوری و ارائه 

خدمات شـــهری اختصـــاص می یابـــد. آیین نامـــه اجرائی این 

تبصـــره ظـــرف ســـه ماه از تاریخ الزم االجراءشـــدن ایـــن قانون 

توســـط معاونت علمی و فناوری ریاســـت جمهوری با همکاری 

وزارت علـــوم، تحقیقات و فنـــاوری و وزارت بهداشـــت، درمان 

و آموزش پزشـــکی تهیه می شـــود و به تصویب هیـــأت وزیران 

. می رسد

تبصـــره ۸ - کارگروهی مرکب از وزارت کشـــور، ســـازمان و یک 

ناظر از مجلس شـــورای اســـالمی برای نظارت بر حســـن اجرای 

ایـــن ماده  تشـــکیل و گـــزارش عملکـــرد این ماده  همه ســـاله 

توسط سازمان و وزارت کشـــور به کمیسیون اقتصادی مجلس 

شـــورای اســـالمی ارائه می گردد.

تبصره ۹ - ســـازمان مکلف اســـت در مقاطع ســـه ماهه میزان 

وصول مالیات بر ارزش افزوده و ســـهم هریک از شـــهرداری ها، 

دهیاری ها، فرمانداری ها و مناطق عشـــایری را از طرق مناسب 

به اطالع عموم مردم برســـاند.

ماده ۴۰ - عوارض  و جریمه هـــای آالیندگی موضوع ماده 

 )2۷( ایـــن قانون پـــس از واریز به حســـاب تمرکز وجوه 
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اداره لک امـــور مالیاتی اســـتان برای هر شهرســـتان به نســـبت 

جمعیـــت بیـــن شـــهرداری ها، دهیاری هـــا و فرمانداری هـــای 

)ســـهم روســـتاهای فاقد دهیـــاری و مناطق عشـــایری( همان 

شهرســـتان توزیع می گـــردد. در صورتی که آلودگـــی واحدهای 

بزرگ تولیدی )پنجاه نفر و بیشـــتر( به بیش از یک شهرســـتان 

در یک اســـتان ســـرایت کند، عوارض آالیندگی هر شهرســـتان 

به نســـبت جمعیت، اثر پذیـــری و فاصله از واحـــد آالینده، در 

کمیتـــه ای مرکب از رئیس ســـازمان برنامه و بودجه اســـتان و 

فرمانـــداران شهرســـتان های ذی ربط، مدیرلک محیط زیســـت 

و مدیـــرلک امـــور مالیاتی اســـتان بیـــن شهرســـتان های متأثر 

توزیع می شـــود.

تبصـــره ۱- در صورتـــی کـــه شهرســـتان های متأثـــر از آلودگی 

در دو یـــا چنـــد اســـتان واقع شـــده باشـــند، اعضـــای کمیته 

توزیع کننـــده عـــوارض آلودگـــی واحدهای بزرگ )پنجـــاه نفر و 

بیشـــتر( متشـــلک از نماینده ســـازمان برنامه و بودجه کشور، 

رؤســـای ســـازمان های مدیریـــت و برنامه ریـــزی اســـتان های 

ذی ربط، نماینده ســـازمان حفاظت محیط زیســـت و نماینده 

ادارات لک امـــور مالیاتـــی اســـتان های مربوطه براســـاس 

سیاســـت های اعالمی ســـازمان برنامـــه و بودجه کشـــور اقدام 

بـــه توزیع عـــوارض آالیندگـــی می کنند.

تبصـــره 2- عـــوارض و جریمه هـــای آالیندگـــی در مناطق آزاد 

تجـــاری - صنعتی و ویـــژه اقتصادی در مواردی که شـــهرداری و 

یا دهیاری در مناطق مذکور مســـتقر نمی باشـــد، حســـب مورد 

به حســـاب منطقه آزاد تجـــاری - صنعتی و یا ویـــژه اقتصادی 

می گردد. واریـــز  مربوط 

مـــاده ۴۱ - عـــوارض و جریمه های موضوع بندهـــای »الف« و 

»ب« ماده  )2۹( این قانون مســـتقیمًا به حساب شهرداری ها و 

یـــا دهیاری های محل ســـکونت مالک که هنـــگام صدور پالک 

انتظامی ثبـــت شـــده اســـت، واریز می گـــردد. شـــهرداری های 

شـــهرهای آلوده مکلفنـــد صددرصد )۱۰۰%( درآمـــد حاصل از 

عـــوارض موضوع بند »ب« مـــاده  )2۹( این قانون را برای کمک 

به توســـعه و نوســـازی نـــاوگان حمل ونقل عمومی شـــهرهای 

آلـــوده هزینه نمایند.

مـــاده ۴2 - معـــادل دوازده   در   هـــزار  ارزش  گمرکـــی کاال   هـــای 

وارداتـــی که حقوق ورودی آنها وصول می شـــود، توســـط 

گمرک جمهـــوری اســـالمی ایران به حســـاب تمرکز وجوه 
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وزارت کشـــور واریز شـــده تـــا به نســـبت ســـیزده درصد)%۱۳( 

کالنشـــهرها، ســـی  و پنج درصد)۳5%( دهیاری ها و روستاهای 

فاقـــد دهیـــاری و عشـــایر و پنجـــاه و دودرصـــد)52%( ســـایر 

شـــهرداری ها و بر اســـاس شـــاخص هایی که با پیشنهاد وزارت 

کشـــور به تصویب هیأت دولت می رســـد، صرف کمک و ایجاد 

درآمـــد پایـــدار بـــرای شـــهرداری ها و دهیاری ها و روســـتاهای 

فاقـــد دهیـــاری و عشـــایر گـــردد. وزارت کشـــور مکلف اســـت 

وصولـــی هر ماه را تـــا پانزدهم ماه بعد براســـاس ســـهم های 

تعیین شده به حســـاب شـــهرداری ها و دهیاری ها واریز نماید 

و هرگونه برداشـــت از حســـاب تمرکـــز وجوه به  جـــز پرداخت 

بـــه شـــهرداری ها و دهیاری ها و روســـتاهای فاقـــد دهیاری و 

است. ممنوع  عشـــایر 

مـــاده ۴۳ - یک نهـــم مالیات هـــا و عوارض وصولـــی موضوع 

مـــاده  )۷( و بندهـــای »الـــف« و »ب« مـــاده  )2۶( ایـــن قانون 

به عنـــوان »مالیـــات ســـالمت«، همزمـــان بـــا دریافت توســـط 

ســـازمان امور مالیاتی، به حســـاب خزانه داری لک کشـــور واریز 

می گـــردد. خزانـــه مکلف اســـت مبالـــغ دریافتی هر مـــاه را تا 

پایـــان پانزدهـــم مـــاه بعد به حســـاب وزارت بهداشـــت، 

درمـــان و آموزش پزشـــکی واریز نماید. عـــدم تخصیص مبلغ 

مذکـــور در حکم تصـــرف غیرمجـــاز در اموال عمومی اســـت.

صددرصد )۱۰۰%( منابـــع دریافتی موضوع این ماده  از طریق 

ردیـــف یـــا ردیف هایی که برای ایـــن منظـــور در قوانین بودجه 

ســـنواتی پیش بینی می شـــود به پیشـــگیری و پوشـــش کامل 

درمان افراد ســـاکن در روستاها و شـــهرهای دارای بیست هزار 

نفـــر جمعیـــت و پایین تـــر و جامعـــه عشـــایری )در چهارچوب 

نظـــام ارجـــاع(، اختصـــاص می یابـــد و پـــس از تحقق هدف 

مذکور نســـبت بـــه تکمیل و تأمیـــن تجهیزات بیمارســـتانی و 

مراکـــز بهداشـــتی و درمانی با اولویت بیمارســـتان های مناطق 

توســـعه نیافته، مصـــارف هیأت امنـــای ارزی و ارتقای ســـطح 

بیمـــه بیماران صعب العـــالج و افراد تحت پوشـــش نهادهای 

حمایتـــی خـــارج از روســـتاها و شـــهرهای باالی بیســـت هزار 

نفـــر جمعیت اقدام می شـــود. هرگونـــه پرداخـــت هزینه های 

نیروی انســـانی نظیـــر حقوق و مزایـــا، اضافـــه کار، کمک های 

رفاهـــی، پاداش، فوق العاده هـــای مأموریت، کارانـــه، بهره وری، 

مدیریـــت، نوبت کاری، دیـــون و ماننـــد آن و هزینه های اداری 

نظیـــر اقالم مصرفـــی اداری و تأمین اثاثیـــه و منصوبات 
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اداری از ایـــن محل ممنوع اســـت.

مـــاده ۴۴ - منابع حاصل از مالیات هـــای موضوع مواد )۳۰( 

و )۳۱( این قانون ســـهم دولت اســـت و به حساب خزانه داری 

لک کشـــور واریز می شود.

مـــاده ۴5 - دولـــت موظـــف اســـت از محل منابـــع حاصل از 

مالیـــات دریافتی ســـهم خود موضـــوع ماده  )۷( ایـــن قانون، 

ســـاالنه مجموع کمک هـــای نقدی پرداختی بـــه هر فرد تحت 

پوشـــش نهادهـــای حمایتـــی را عالوه بـــر ســـایر افزایش های 

ســـنواتی، حداقل معادل نرخ مالیـــات بر ارزش افزوده افزایش 

داده و بـــه منظـــور جبـــران مالیـــات دریافتی به افـــراد مذکور 

پرداخـــت نمایـــد. نهادهای حمایتـــی مذکور مکلفند نســـبت 

به شناســـایی اشـــخاص نیازمندی که تحت پوشـــش نیستند، 

اقـــدام و آنهـــا را مشـــمول دریافـــت افزایش مذکـــور نمایند. 

آیین نامـــه اجرائـــی ایـــن مـــاده  شـــامل چگونگی شناســـایی 

اشـــخاص نیازمنـــد و نحـــوه حمایـــت از آنها حداکثر ســـه ماه 

پـــس از الزم االجراءشـــدن ایـــن قانـــون توســـط وزارت تعاون، 

کار و رفـــاه اجتماعی با همکاری ســـازمان بهزیســـتی کشـــور 

و کمیتـــه امـــداد امـــام خمینـــی)ره( تهیه و بـــه تصویب 

هیـــأت وزیران می رســـد.

 فصل دهم - سایر مقررات

مـــاده ۴۶ - کلیه عـــوارض و مالیـــات موضوع ایـــن قانون که 

توســـط گمرک جمهوری اســـالمی ایران به صورت قطعی وصول 

و به حســـابهای مربوطه واریز می شـــود، مشـــمول حکم ماده 

 )۱۶۰( قانون امور گمرکی می باشـــد.

مـــاده ۴۷ - پرونده هـــای مالیات بـــر ارزش افزوده کـــه تاریخ 

تعلـــق آنها قبل از الزم االجراءشـــدن این قانون اســـت، از نظر 

تعیین مأخذ مشـــمول  مالیات و نرخ مالیات، جرایم و تکالیف 

مؤدیـــان و مأمـــوران مالیاتـــی و نحوه رســـیدگی تابـــع قانون 

مالیات بـــر ارزش افزوده مصـــوب ۱۳۸۷/2/۱۷ می باشـــد، اما 

در مـــورد رفع اختالف ســـازمان بـــا مؤدی،  قطعیـــت، وصول، 

توزیـــع و تســـویه، تابع احـــکام و مقررات این قانون اســـت. 

ماده ۴۸ - متن زیـــر جایگزین ماده  )2۳۸( قانون مالیات های 

مســـتقیم می شـــود و به این قانون تسری می یابد:

»مـــاده 2۳۸ - در مـــواردی کـــه بـــرگ تشـــخیص مالیات 

صادر و به  مؤدی ابالغ می شـــود، چنانچه مؤدی نســـبت 
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بـــه آن معترض باشـــد می تواند ظـــرف ســـی روز از تاریخ ابالغ 

شـــخصًا یا به وســـیله وکیـــل  تام االختیار خود بـــا ارائه دالیل 

و اســـناد و مدارک کتبًا از اداره امور مالیاتی تقاضای رســـیدگی 

نماید. مجدد 

مســـؤول/ مسؤوالن مربوط که از طرف ســـازمان امور مالیاتی 

مشـــخص می شـــوند، موظفند پس از ثبت درخواست مؤدی 

و ظـــرف  مهلتـــی که بیـــش از چهـــل و پنـــج  روز از تاریخ ثبت 

درخواســـت نباشـــد بـــه موضـــوع  رســـیدگی و در صورتـــی که 

دالیل و اســـناد و مدارک ابرازشـــده را بـــرای  رد مندرجات برگ 

تشـــخیص کافی دانســـتند ، آن را رد و در صورتـــی که دالیل و 

اســـناد و مدارک ابـــرازی را مؤثـــر در تعدیل درآمد تشـــخیص 

دهنـــد مـــوارد تعدیل درآمـــد مشـــمول مالیات را مشـــخص 

نماینـــد. چنانچـــه مؤدی نظر مســـؤول/ مســـؤوالن مربوط در 

تعدیل درآمد مشـــمول مالیات را قبول نماید درآمد مشـــمول 

مالیـــات تعدیل شـــده، قطعی اســـت. در غیر این صـــورت برای 

رســـیدگی بـــه مابه التفـــاوت تـــا مبلغ مـــورد اعتـــراض مؤدی، 

موضـــوع به هیـــأت حل اختـــالف مالیاتـــی ارجاع می شـــود. 

همچنیـــن هرگاه دالیل و اســـناد و مدارک ابـــرازی مؤدی 

را بـــرای رد برگ تشـــخیص یـــا تعدیل درآمد مؤثر تشـــخیص 

ندهند باید موضوع را مســـتداًل در پرونـــده منعکس و مراتب 

را برای رســـیدگی به هیأت حل اختـــالف مالیاتی ارجاع نمایند.

تبصـــره ۱- دســـتورالعمل اجرائـــی ایـــن مـــاده  بـــا پیشـــنهاد 

ســـازمان امـــور مالیاتـــی بـــه تصویب وزیـــر امـــور اقتصادی و 

دارایـــی می رســـد.

تبصـــره 2- در مواردی که مؤدی اطالعـــات مربوطه را از طریق 

ســـامانه مؤدیـــان اظهار کـــرده باشـــد، مطابق احـــکام قانون 

ســـامانه مؤدیان و پایانه های فروشـــگاهی رفتار خواهد شد.«

مـــاده ۴۹ - متـــن زیـــر جایگزین تبصـــره مـــاده  )2۳۹( قانون 

مالیات هـــای مســـتقیم می شـــود و بـــه ایـــن قانـــون تســـری 

می یابـــد:

»تبصـــره  - در مـــواردی کـــه بـــرگ تشـــخیص مالیـــات طبـــق 

مقررات  تبصره )۱( و قســـمت أخیر تبصـــره )2( ماده  )2۰۳( و 

مـــاده  )2۰۸( این قانون ابالغ شـــده باشـــد و مؤدی به شـــرح 

مقـــررات این مـــاده  اقدام نکرده باشـــد در حکـــم معترض به 

برگ  تشـــخیص مالیات شـــناخته می شـــود و پرونده امر 

بـــرای رســـیدگی به هیـــأت حل اختـــالف مالیاتـــی ارجاع 
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» می گردد.

ماده 5۰ - متن زیر جایگزین مـــاده  )2۴۴( قانون مالیات های 

مســـتقیم و تبصـــره  های آن می شـــود و به این قانون تســـری 

بد: می یا

»مـــاده 2۴۴ - مرجع رســـیدگی به کلیه اختالف هـــای مالیاتی 

جـــز در مواردی کـــه ضمن مقـــررات این قانـــون مرجع دیگری 

پیش بینی  شـــده ، هیـــأت حل اختالفـــات مالیاتی اســـت . هر 

هیـــأت حل اختالف مالیاتی  از ســـه نفر به شـــرح زیر تشـــکیل 

: د می شو

۱ - یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور

2 - یـــک نفر از میان قضات بازنشســـته یـــا حقوق دانان مطلع 

در امـــور مالیاتـــی بـــا شـــرط وثاقـــت و امانت به درخواســـت 

ســـازمان امـــور مالیاتی و انتخـــاب رئیس لک دادگســـتری هر 

ن ستا ا

۳ - یـــک نفـــر نماینـــده از اتـــاق بازرگانی، صنایـــع و معادن و 

کشـــاورزی ایـــران، اتـــاق تعـــاون ایـــران، جامعه حســـابداران 

رســـمی ایران، جامعـــه مشـــاوران رســـمی مالیاتی ایـــران، 

مجامـــع حرفه ای، اتـــاق اصناف ایران، شـــورای اسالمی شـــهر، 

کانون وکال، مرکز وکال،  کارشناســـان رســـمی و مشاوران خانواده 

کـــه برای مدت سه ســـال منصوب می شـــوند. مـــؤدی همزمان 

بـــا اعتـــراض به برگ تشـــخیص یـــا مطالبـــه مالیـــات یکی از 

مراجـــع این بنـــد را به عنـــوان نماینده خود جهت شـــرکت در 

جلســـات هیأت حـــل اختالف مالیاتـــی معرفـــی می نماید. در 

صورتـــی که برگ  تشـــخیص مالیات ابالغ قانونی شـــده باشـــد 

و یـــا همزمان با تســـلیم  اعتراض به برگ تشـــخیص در مهلت 

قانونـــی مـــؤدی انتخاب خـــود را اعـــالم ننماید، بـــا توجه به 

نـــوع فعالیـــت مؤدی یـــا موضوع مالیـــات مورد رســـیدگی، از 

بیـــن نماینـــدگان مزبـــور با رعایـــت تبصره )5( ایـــن ماده  یک 

نفـــر انتخاب می شـــود.

تبصـــره ۱- جلســـات هیأتهای حل اختـــالف مالیاتی با حضور 

هر ســـه عضو رســـمیت می یابـــد و رأی هیأت بـــا اکثریت آراء 

قطعـــی و الزم االجراء اســـت، ولی نظر اقلیـــت باید در متن رأی 

قیدگردد.

تبصـــره 2- هیأتهـــای حل اختالف مالیاتی دارای اســـتقالل 

کامـــل بـــوده و صرفـــًا اداره امـــور دبیرخانـــه ای هیأتهای 
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حـــل اختـــالف مالیاتی و تشـــکیل جلســـات هیأتهـــا به عهده 

ســـازمان امور مالیاتی می باشـــد. انشـــای رأی بـــا رعایت اصل 

عدالـــت و بی طرفـــی کلیه اعضـــا و متکی به اســـناد و مدارک 

مثبته و دالیل و شـــواهد متقن در همان جلســـه و یا حداکثر 

ظرف ســـه روز کاری پـــس از برگزاری جلســـه، توســـط نماینده 

بنـــد )2( این مـــاده  به عمل آمـــده و به امضـــای تمامی اعضا 

می رســـد. مؤدی یـــا نماینده قانونی وی مجـــاز به حضور کامل 

در جلســـه و ارائه دفاعیات به صورت کتبی یا شـــفاهی اســـت. 

اظهارات شـــفاهی باید در صورتجلســـه قید و بـــه امضای وی 

برســـد. ســـازمان امور مالیاتی به منظور اعمال نظـــارت مؤثر بر 

عملکـــرد هیأتهای حل اختالف مالیاتی، مکلف اســـت نســـبت 

بـــه مستندســـازی فرآینـــد برگـــزاری جلســـات هیأت بـــه نحو 

مقتضی اقـــدام کند.

تبصره ۳- تعییـــن حق الزحمه اعضای موضـــوع بندهای )2( 

و )۳( ایـــن ماده  متناســـب با تعـــداد و مدت جلســـات و نیز 

مراحـــل، منابـــع مالیاتی و پرونده های مورد رســـیدگی از محل 

اعتبـــاری  که به همین منظور در بودجه ســـاالنه ســـازمان امور 

مالیاتی کشـــور پیش بینی می شـــود، مطابق دستورالعملی 

اســـت که توســـط ســـازمان مذکـــور تهیـــه و ابـــالغ می گردد. 

حق الزحمـــه اعضـــا به صـــورت متمرکـــز از طرف ســـازمان امور 

مالیاتی کشـــور به حســـاب اعضا پرداخت می شـــود.

تبصره ۴- ســـازمان امـــور مالیاتـــی مکلف اســـت نمایندگان 

معرفی شـــده در اجرای بندهای )2( و )۳( این ماده  را به عنوان 

اعضـــای هیأتهای حـــل اختـــالف مالیاتی بپذیـــرد و با رعایت 

تبصـــره )5( این ماده  از آنها جهت شـــرکت در هیأتهای مزبور 

نماید. دعوت 

تبصره 5- اســـامی کلیه افراد معرفی شـــده توســـط رئیس لک 

دادگســـتری هـــر اســـتان، مدیـــر لک مالیاتی اســـتان و مراجع 

مذکـــور در بنـــد )۳( این مـــاده  بـــه تفکیک شهرســـتان ها در 

ســـامانه ای که بـــه صورت متمرکز و حداکثر ظرف ســـه ماه پس 

از الزم االجراءشـــدن این قانون توســـط ســـازمان امور مالیاتی 

کشـــور ایجاد می شـــود، درج می گردد. انتخـــاب افراد موضوع 

بندهـــای )۱(، )2( و )۳( بـــرای هـــر پرونده در مـــواردی که در 

شهرســـتان مورد نظر بیشـــتر از یک نفر وجود داشـــته باشـــد، 

به صورت تصادفی توســـط ســـامانه مزبور انجام می شـــود. 

این ســـامانه مســـتقیمًا زیر نظر رئیس لک ســـازمان امور 
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می گردد. مدیریـــت  مالیاتی، 

تبصره ۶ - ســـازمان امور مالیاتی کشـــور مکلف اســـت حداقل 

یـــک هفته قبل از تشـــکیل جلســـه هیـــأت به نحـــو مقتضی 

زمینه دسترســـی اعضای هیـــأت حل اختالف مالیاتـــی را برابر 

مقـــررات مربوط بـــه مندرجات پرونـــده مورد اعتـــراض فراهم 

ید. نما

تبصـــره ۷ - هریـــک از افراد مذکور در بندهـــای )2( و )۳( این 

ماده  در صورتی که بیشـــتر از ســـه جلسه متوالی یا چهار جلسه 

متنـــاوب در یک ســـال از حضور در جلســـات هیـــأت خودداری 

نماینـــد، حکم آنان لغو می شـــود و رئیس لک دادگســـتری هر 

اســـتان و مرجـــع مربوط، حســـب مـــورد، موظف اســـت ظرف 

ده روز کاری فـــرد جایگزیـــن را معرفی نماید.

تبصـــره ۸ - بـــه منظـــور اجـــرای عدالـــت و اصل اســـتقالل و 

بی طرفـــی و رعایت حقوق شـــهروندی و نظارت مؤثر، ســـازمان 

امـــور مالیاتـــی مکلـــف اســـت ســـاختار اداره هیأتهـــای حـــل 

اختـــالف مالیاتـــی را به صـــورت مســـتقل، تحت عنـــوان مرکز 

دادرســـی مالیاتی در ســـاختار خود ذیل رئیس لک سازمان 

ایجـــاد نماید. واحدهای دادرســـی مالیاتی در هر اســـتان 

مســـتقل از اداره لک مالیاتی اســـتان تشـــکیل می شـــود.

تبصـــره ۹ - پس از اســـتقرار ســـامانه مؤدیان، ثبـــت اعتراض 

توســـط مـــؤدی، انتخـــاب یکـــی از مراجـــع موضوع بنـــد )۳( 

ایـــن مـــاده ، ارائـــه هرگونه الیحه بـــه هیأتهای حـــل اختالف، 

مشـــاهده اســـناد، مدارک و اطالعـــات موردنیاز، ابـــالغ تاریخ 

تشـــکیل جلســـات هیأت، اطـــالع از نتایج دادرســـی و هرگونه 

اطـــالع دیگر در خصـــوص پرونده دادرســـی مالیاتـــی از طریق 

انجام می شـــود. ســـامانه مذکور 

تبصره ۱۰ - ســـازمان امور مالیاتی کشـــور مکلف اســـت زمینه 

دسترســـی کامل مـــؤدی و یـــا نماینـــده قانونی وی بـــه مفاد 

پرونـــده مـــورد اعتراض را حداقـــل یک هفته قبل از تشـــکیل 

نماید. فراهـــم  هیأت 

تبصـــره ۱۱ - عضویت همزمان در فهرســـت نمایندگان بندهای 

)2( و )۳( موضـــوع این ماده  ممنوع اســـت.«

مـــاده 5۱ - متن زیر جایگزین مـــاده  )25۱( قانون مالیات های 

مســـتقیم می شـــود و به این قانون تســـری می یابد:

»مـــاده 25۱ - مـــؤدی یـــا دادســـتان انتظامی مالیاتـــی 
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می تواننـــد ظرف دومـــاه از تاریخ ابـــالغ رأی قطعی هیأت حل 

اختـــالف مالیاتی تجدیدنظر، به اســـتناد عـــدم رعایت قوانین 

و مقـــررات موضوعه یا نقص رســـیدگی، با اعـــالم دالیل کافی 

بـــه شـــورای عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رســـیدگی را 

کنند.« درخواست 

مـــاده 52 - در بنـــد )۳( مـــاده  )255( قانـــون مالیات هـــای 

مســـتقیم عبارت »نظـــر اکثریت اعضای شـــورای عالی مالیاتی« 

به عبـــارت »نظـــر اکثریت اعضـــای هیأت عمومی شـــورای عالی 

مالیاتـــی موضوع مـــاده  )25۸( ایـــن قانون« تغییـــر می یابد.

مـــاده 5۳ - تبصره ذیل به مـــاده  )25۸( قانـــون مالیات های 

می شود: الحاق  مســـتقیم 

»تبصـــره- حکـــم این مـــاده  در مواردی که نســـبت بـــه موارد 

مشـــابه آرای متفاوتی توســـط هیأتهای حل اختـــالف مالیاتی 

صادر شـــده باشـــد نیز جاری اســـت.«

مـــاده 5۴ - در تبصـــره )2( مـــاده  )2۷۴( قانـــون مالیات های 

مســـتقیم عبارت »ســـازمان امـــور مالیاتـــی کشـــور« جایگزین 

عبـــارت »دادســـتانی انتظامی مالیاتـــی« می گـــردد. حکـــم 

ایـــن تبصـــره و احـــکام فصل نهـــم از باب چهـــارم قانون 

مالیات هـــای مســـتقیم )بـــه اســـتثنای مـــاده  )2۱۷(( به این 

قانـــون تســـری می یابد.

مـــاده 55 - از تاریـــخ الزم االجراءشـــدن ایـــن قانـــون، احکام 

مربـــوط به مالیـــات و عـــوارض در قوانین زیر نســـخ می گردد:

۱ - قانـــون مالیـــات بر ارزش افـــزوده مصـــوب ۱۳۸۷/2/۱۷ با 

اصالحـــات و الحاقـــات بعدی )به اســـتثنای حکـــم ماده  )2۸( 

قانـــون مذکور نســـبت بـــه جامعه مشـــاوران رســـمی مالیاتی 

ایـــران، مـــاده  )5۰( قانـــون مذکـــور و تبصره هـــای ذیل آن و 

تبصـــره )۱( ماده  )۳۹( آن قانون نســـبت بـــه عوارض موضوع 

بنـــد )2( ماده  )۳۸( ایـــن قانون(

2 - بنـــد »ب« ماده  )۶( و بند »ر« مـــاده  )۳۳( و ماده  )۷۳( و 

ماده  )۹۴( قانون برنامه پنجســـاله ششـــم توســـعه اقتصادی، 

مصـــوب  اســـالمی ایران  جمهـــوری  فرهنگـــی  و  اجتماعـــی 

۱۳۹۱/52/۱۴

۳ - مـــاده  )۶۹( قانـــون الحاق برخـــی مواد به قانـــون تنظیم 

بخشـــی از مقررات مالـــی دولت )2( مصـــوب ۱۳۹۳/۱2/۴

۴ - احـــکام مـــاده  )۳۴( قانـــون رفـــع موانـــع تولیـــد 
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رقابت پذیـــر و ارتقای نظام مالی کشـــور مصـــوب ۱۳۹۴/2/۱ در 

خصـــوص مالیـــات بـــر ارزش افزوده

5 - مـــواد )۱۸( و )۴۷( قانـــون اصـــالح نظـــام صنفی کشـــور 

مصـــوب ۱۳۹2/۶/۱2

مـــاده 5۶ - اجـــرای احکام این قانـــون نافی اجـــرای احکام و 

نیســـت: ذیل  مقررات 

۱ - قانون برنامه پنجســـاله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی 

و فرهنگـــی جمهـــوری اســـالمی ایران مصـــوب ۱۳۹۱/۰2/۱۴ با 

اصالحـــات و الحاقـــات بعـــدی؛ )به اســـتثنای موارد منســـوخ 

در مـــاده  )55( این قانـــون، بند »ب« مـــاده  )۶(، بند »ر« ماده 

 )۳۳(، مـــاده  )۷۳( و مـــاده  )۹۴( قانون مذکور(

2 - قانـــون مالیات هـــای مســـتقیم مصـــوب ۱۳۶۶/۱2/۳ بـــا 

اصالحـــات و الحاقـــات بعدی

۳ - قانـــون مقـــررات تـــردد وســـایل نقلیـــه خارجـــی مصوب 

۱۳۷۳/۴/۱2 بـــا اصالحـــات و الحاقـــات بعـــدی

۴ - عـــوارض آزادراهها، عـــوارض موضوع مـــاده  )۱2( قانون 

حمـــل و نقل و عبـــور کاالهای خارجـــی از قلمرو جمهوری 

اســـالمی ایران مصـــوب ۱۳۷۴/۱2/22 با اصالحـــات و الحاقات 

ی بعد

5 - قانـــون نحـــوه تأمیـــن هزینه هـــای اتاق هـــای بازرگانـــی 

و صنایـــع و معـــادن جمهـــوری اســـالمی ایران و اتـــاق تعاون 

مصـــوب ۱۳۷2/۸/۱۱ بـــا اصالحـــات و الحاقـــات بعـــدی

۶ - مـــواد )۶۳( و )۸۷( قانـــون وصـــول برخـــی از درآمدهای 

دولـــت و مصرف آن در موارد معین مصـــوب ۱۳۷۳/۱2/2۸ با 

الحاقات بعدی اصالحـــات و 

۷ - قانـــون امور گمرکی مصـــوب ۱۳۹۰/۸/22 بـــا اصالحات و 

الحاقـــات بعدی؛ )به اســـتثنای تعریف حقوق ورودی و ســـایر 

وجـــوه موضوع بنـــد »د« ماده  )۱((

۸ - مـــواد )۶5(، )5۸( و )۷۰( قانـــون الحـــاق برخـــی مواد به 

قانـــون تنظیـــم بخشـــی از مقـــررات مالی دولـــت )2( مصوب 

۱۳۹۳/۱2/۴ بـــا اصالحـــات و الحاقـــات بعدی

۹ - بندهـــای »الـــف« و »ب« ماده  )۳۰( و بنـــد )۳( ماده  )۴۸( 

قانـــون احـــکام دائمی برنامه هـــای توســـعه کشـــور مصـــوب 

۱۳۹۱/5۱/۱۰ بـــا اصالحـــات و الحاقـــات بعدی
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۱۰ - تبصره )5( بند »الـــف« ماده  )2۸( قانون رفع موانع تولید 

رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشـــور مصوب ۱۳۹۴/2/۱

۱۱ - مـــاده  )۷( قانون توســـعه ابزارهـــا و نهادهای مالی جدید 

به منظـــور تســـهیل اجـــرای سیاســـت های کلی اصـــل چهل و 

چهارم )۴۴( قانون اساســـی مصـــوب ۱۳۸۸/۹/25

۱2 - قانـــون توســـعه و حمایـــت از صنایـــع دریایـــی مصوب 

۱۳۸۷/2/۱5

مـــاده 5۷ - این قانون شـــش ماه پس از ابالغ به رئیس جمهور 

الزم االجراء است.

تبصره  - تا تاریخ الزم االجراءشـــدن ایـــن قانون، قانون مالیات 

بر ارزش افزوده مصـــوب ۱۷/2/ ۱۳۸۷ با اصالحات و الحاقات 

بعدی تمدید می شـــود و  الزم االجراء است. 

قانون فوق مشـــتمل بر پنجاه و هفت مـــاده  و یکصد تبصره 

در جلســـه علنی روز یکشـــنبه مـــورخ دوم خرداد مـــاه یکهزار و 

چهارصـــد مجلس شـــورای اســـالمی تصویب شـــد و در تاریخ 

۱۴۰۰/۳/۱2 به تأیید شـــورای نگهبان رســـید.

قانون پایانه های فروشگاهی قانون پایانه های فروشگاهی 

و سامانه مٔودیانو سامانه مٔودیان

10
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 فصل اول ـ تعاریف

مـــاده۱ـ در ایـــن قانـــون، اصطالحات زیر در معانی مشـــروحه 

مربـــوط بـــه کار می روند:

الف ـ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور

 )pos( ب ـ پایانه فروشگاهی: رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی

، درگاه پرداخـــت الکترونیکی یا هر وســـیله دیگـــری که امکان 

اتصال به شـــبکه هـــای الکترونیکـــی پرداخت رسمی کشـــور و 

ســـامانه مؤدیـــان را داشـــته و از قابلیت صدور صورتحســـاب 

الکترونیکی برخوردار باشـــد.

پ ـ ســـامانه مؤدیـــان: ســـامانه ای اســـت تحـــت مدیریت 

ســـازمان که در آن بـــه هر مؤدی، کارپوشـــه ویژه ای اختصاص 

یافتـــه و تبـــادل اطالعات میـــان مؤدیان و ســـازمان منحصرًا 

از طریـــق آن کارپوشـــه انجـــام می شـــود. مؤدیـــان می توانند با 

اســـتفاده از هرگونه ســـخت افـــزار یا نـــرم افزار اعـــم از رایانه 

شـــخصی، پایانه فروشـــگاهی، ســـامانه های ابری یا هر وسیله 

دیگـــری که حافظـــه مالیاتـــی به آن متصل شـــده باشـــد، به 

ســـامانه مؤدیان متصل شـــوند. مرجع نهائی ثبت، صدور 

و اســـتعالم صورتحســـاب الکترونیکـــی، ســـامانه مؤدیان 

. شد می با

ت ـ حافظـــه مالیاتـــی: نوعی حافظـــه الکترونیکی اســـت که 

بـــرای ثبت و نگهـــداری اطالعات مندرج در صورتحســـاب های 

الکترونیکـــی و انتقـــال آن به ســـامانه مؤدیان مورد اســـتفاده 

قـــرار می گیـــرد. حافظـــه مالیاتی می تواند به شـــلک ســـخت 

افـــزاری یـــا نرم افزاری باشـــد. حافظـــه مالیاتی تحـــت نظارت 

ســـازمان، توســـط مؤدی برای ثبـــت صورتحســـاب الکترونیکی 

مورد اســـتفاده قرار می گیرد. هـــر حافظه مالیاتـــی باید دارای 

شـــماره شناســـه یکتا باشـــد. شناســـه یکتای حافظه مالیاتی 

توســـط ســـازمان اختصاص داده می شود.

ث ـ صورتحســـاب الکترونیکـــی: صورتحســـابی اســـت دارای 

شـــماره منحصر بـــه فرد مالیاتی کـــه اطالعات منـــدرج در آن، 

در حافظـــه مالیاتی فروشـــنده ذخیره می شـــود. مشـــخصات 

و اقـــالم اطالعاتـــی صورتحســـاب الکترونیکـــی، متناســـب با 

نـــوع کســـب و کار توســـط ســـازمان تعیین و اعالم می شـــود. 

در مـــواردی که از دســـتگاه کارتخوان بانکی یـــا درگاه پرداخت 

الکترونیکی به عنوان پایانه فروشـــگاهی اســـتفاده می شود، 

رســـید یا گزارش الکترونیکـــی پرداخت خریـــد صادره در 
۲6۲



۲65

حکم صورتحســـاب الکترونیکی اســـت.

ج ـ اشـــخاص مشـــمول)مؤدیان(: کلیـــه صاحبان مشـــاغل 

)صنفـــی و غیرصنفی( و اشـــخاص حقوقـــی موضوع فصلهای 

چهـــارم و پنجـــم بـــاب ســـوم قانون مالیـــات های مســـتقیم 

مصـــوب ۳/۱2/۱۳۶۶ بـــا اصالحـــات و الحاقـــات بعـــدی آن، 

مشـــمول ایـــن قانون هســـتند. در ایـــن قانون هـــرگاه از واژه 

مؤدی اســـتفاده می شـــود، مراد، اشـــخاص مشـــمول اســـت؛ 

مگـــر خالف آن تصریح شـــده باشـــد.

ارائـــه کننـــده خدمـــات مالیاتـــی:  ـ شـــرکتهای معتمـــد  چ 

اشـــخاص حقوقی دارای پروانه هســـتند که حســـب ضوابط و 

دســـتورالعمل های ابالغی ســـازمان، نســـبت به ارائه مشاوره 

و آمـــوزش های الزم به مؤدیان، نصب و پشـــتیبانی تجهیزات 

موردنیاز بـــرای ارائه خدمات مالیاتـــی از قبیل خدمات مربوط 

به صدور صورتحســـاب الکترونیکی و ســـایر امور غیرحاکمیتی 

)به تشـــخیص ســـازمان( با ســـازمان همـــکاری می کنند.

حـ  کارگروه راهبری ســـامانه مؤدیان: به منظور سیاســـتگذاری 

در چهارچـــوب ایـــن قانون و با رعایت اســـناد باالدســـتی و 

ایجـــاد هماهنگـــی بین نهادهـــای ذی ربـــط و نیز تدوین 

اســـتانداردهای تبـــادل اطالعـــات، در چهارچوب ملـــی تعامل 

پذیـــری اطالعـــات، کارگروهی با حضور نماینـــدگان تام االختیار 

ســـازمان و وزارتخانـــه های »ارتباطـــات و فنـــاوری اطالعات«، 

»صنعـــت، معـــدن و تجـــارت« و »اطالعـــات« و بانـــک مرکزی 

تشـــکیل می شـــود. نمایندگان عضـــو کارگروه راهبری ســـامانه 

مؤدیـــان باید از میـــان کارکنـــان دســـتگاههای اجرائی مذکور 

انتخـــاب شـــوند. کارگروه راهبری ســـامانه مؤدیان به ریاســـت 

رئیس ســـازمان تشـــکیل می شـــود. مصوبات این کارگروه پس 

از تأییـــد وزیران امور اقتصادی و دارایـــی و ارتباطات و فناوری 

می باشـــد. الزم االجراء  اطالعات 

 

 فصل سوم ـ تکالیف اشخاص مشمول

مـــاده2ـ کلیـــه اشـــخاص مشـــمول مکلفنـــد بـــه ترتیبی که 

ســـازمان مقرر می کند، نســـبت بـــه ثبت نام در ســـامانه مؤدیان 

اقـــدام کننـــد. خـــرده فروشـــی ها و واحدهـــای صنفـــی کـــه 

مســـتقیمًا بـــا مصرف کننـــده نهائی ارتبـــاط دارنـــد، عالوه بر 

عضویـــت در ســـامانه مؤدیان، موظـــف به اســـتفاده از پایانه 

فروشـــگاهی می باشـــند. اســـتفاده از پایانه فروشـــگاهی 

بـــرای مؤدیانـــی که مســـتقیمًا بـــا مصرف کننـــده نهائی  ۲64
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ارتبـــاط ندارنـــد، الزامی نیســـت؛ امـــا مؤدیان مزبـــور موظفند 

کلیـــه صورتحســـاب های خـــود را به ترتیبی که ســـازمان مقرر 

می کنـــد، از طریق ســـامانه مؤدیان صـــادر کنند . ســـازمان با 

همـــکاری اتاق اصناف ایران مکلف اســـت نســـبت به آموزش، 

توانمندســـازی و مشـــاوره به اشـــخاص مشـــمول اقدام کند. 

کارگروهـــی مرکـــب از نمایندگان ســـازمان، اتـــاق اصناف ایران 

و وزارت ارتباطـــات و فنـــاوری اطالعات در هر اســـتان تشـــکیل 

می شـــود. کارگـــروه مذکور موظف اســـت که به صورت ســـاالنه 

درخواســـت مؤدیانـــی که اظهار بـــه عدم توانایی در اســـتفاده 

از پایانه های فروشـــگاهی و ســـامانه مؤدیان را دارند، بررســـی 

 کنـــد و در صورتـــی کـــه این کارگـــروه بـــا درنظرگرفتن شـــرایط 

مؤدی نظیـــر ویژگی های جســـمی، منطقه جغرافیایی، ســـابقه 

مالیاتی و زیرســـاختها و امکانات ســـخت افزاری و نرم افزاری، 

تشـــخیص به ناتوانـــی و یا توانایـــی کمتر وی در اســـتفاده از 

پایانه های فروشـــگاهی و ســـامانه مؤدیان را دهد، شـــرکتهای 

معتمـــد ارائـــه دهنده خدمـــات مالیاتی موظـــف خواهند بود 

نســـبت به آموزش، توانمندســـازی، نصب و راه انـــدازی پایانه 

فروشـــگاهی و ســـامانه مؤدیان برای این دسته از مؤدیان 

اقدام کنند، بـــه نحوی که مســـؤولیت و جریمه های عدم 

صـــدور صورتحســـاب الکترونیکـــی از طریق ســـامانه مؤدیان 

به نیابـــت از ایـــن قبیل مؤدیـــان برعهده شـــرکتهای معتمد 

ارائـــه کننده خدمـــات مالیاتی خواهد بود. این مســـؤولیت و 

جریمـــه  های موضـــوع این قانون، شـــامل مـــواردی که عدم 

صدور صورتحســـاب الکترونیکی ناشـــی از کتمان درآمد توسط 

مـــؤدی می باشـــد، نخواهـــد بـــود. مؤدیـــان مذکـــور مکلفند 

کارمـــزد )تعرفه( اســـتفاده از خدمات شـــرکتهای معتمد ارائه 

دهنـــده خدمـــات مالیاتی که مطابـــق با ترتیبات مـــاده )2۶( 

این قانـــون تعیین می شـــود را پرداخـــت نمایند.

تبصـــره ـ فهرســـت مؤدیانی که به دلیل ارائـــه کاال و خدمات 

معـــاف از مالیات بـــر ارزش افزوده و نیز ماهیت کســـب و کار 

آنها، امکان عضویت در ســـامانه مؤدیان و صدور صورتحساب 

الکترونیکـــی را ندارنـــد، به پیشـــنهاد وزارت امـــور اقتصادی و 

دارایـــی و پس از تصویب هیأت وزیـــران، حداکثر تا پایان دی 

ماه هر ســـال برای عملکرد ســـال بعد توســـط ســـازمان، اعالم 

شد. خواهد 

ماده۳ـ ســـازمان موظف اســـت حداکثر ظرف مدت پانزده 

مـــاه از تاریـــخ الزم االجـــراء شـــدن این قانون، ســـامانه 
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مؤدیـــان را راه انـــدازی و امـــکان ثبت نام مؤدیان در ســـامانه 

و صـــدور صورتحســـاب الکترونیکی را از طریق ســـامانه مزبور 

کند. فراهم 

تبصـــره۱ـ ســـامانه مؤدیان بایـــد به گونه ای طراحی شـــود که 

امکان پاســـخگویی به اســـتعالمات الکترونیکـــی در خصوص 

اعتبارســـنجی مؤدیـــان و أخذ و ارائه اســـتعالم هـــای الزم به 

دســـتگاههای اجرائـــی را از طریـــق بســـترهای یکپارچه دولت 

اعـــم از ســـامانه دولت همـــراه و مرکز ملی تبـــادالت اطالعات 

موضوع تبصره )2( ماده)۶۷( قانون برنامه پنجســـاله ششـــم 

توســـعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 

مصـــوب ۱۴/۱2/۱۳۹5 فراهم کند. همچنین ســـامانه مؤدیان 

بایـــد قابلیـــت فراخـــوان و تبـــادل اطالعـــات را از طریق مرکز 

ملی تبادالت اطالعات داشـــته باشـــد.

تبصـــره2 ـ ســـه ماه پـــس از انقضـــای مهلت مذکـــور در این 

ماده، فقط صورتحســـاب های الکترونیکی که از طریق سامانه 

مؤدیان صادر شـــده باشـــد، از ســـوی ســـازمان معتبر شناخته 

شـــده و مبنای محاســـبه اعتبار مالیاتی برای مؤدیان خواهد 

بود.

تبصره۳ـ مؤدیان به وسیله پایانه فروشگاهی که دارای حافظه 

مالیاتـــی و تجهیـــزات ســـخت افـــزاری و نرم افزاری می باشـــد 

مبادرت به صدور صورتحســـاب الکترونیکی می نمایند. ویژگی-

ها و مشـــخصات فنی پایانه فروشـــگاهی، حافظـــه مالیاتی و 

تجهیزات ســـخت افـــزاری و نرم افـــزاری مربوط، نحـــوه تبادل 

اطالعـــات میان حافظـــه مالیاتی با ســـامانه مؤدیان توســـط 

کارگـــروه راهبری ســـامانه مؤدیان تعیین می شـــود.

ماده۴ـ اصل بر صحت اطالعات ثبت شـــده مؤدی در سامانه 

مؤدیان اســـت، مگر خالف آن اثبات شـــود. مأمـــوران مالیاتی، 

جـــز در مواردی که مـــؤدی از ثبت نام در ســـامانه امتناع کرده 

و یـــا بـــه ترتیبی که در ماده )۹( ذکر شـــده، اثبات شـــود که در 

ثبـــت اطالعات خود در ســـامانه مؤدیان تخلف نموده اســـت، 

حق مراجعـــه به محل فعالیت مؤدی و مطالبه دفاتر، اســـناد 

و مدارک وی و رســـیدگی بـــه آنها را ندارند.

مـــاده5 ـ فراینـــد کلی ثبت معامـــالت و محاســـبه مالیات بر 

ارزش افـــزوده در ســـامانه مؤدیـــان به صورت زیر اســـت:

الـــف ـ صورتحســـاب الکترونیکی، توســـط فروشـــنده از 

طریق ســـامانه مؤدیان صادر می شـــود. در مورد مؤدیانی 
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که مســـتقیمًا با مصرف کننـــده نهائی ارتبـــاط دارند، عملیات 

ثبت فروش و صدور صورتحســـاب الکترونیکی، توســـط پایانه 

می شود. انجام  فروشـــگاهی 

بـ  در صورتـــی کـــه خریـــدار، مصـــرف کننده نهائـــی نبوده و 

خود عضو ســـامانه مؤدیان باشـــد، صورتحســـاب الکترونیکی 

صادرشـــده توســـط فروشـــنده، به صورت خودکار به کارپوشـــه 

وی در ســـامانه مؤدیـــان منتقل می شـــود و به عنـــوان اعتبار 

مالیاتی بـــرای او منظور می شـــود. 

تبصـــره ـ مؤدیـــان مالیاتی مکلفنـــد ظرف مدت ســـی روز از 

تاریـــخ درج صورتحســـاب الکترونیکـــی در کارپوشـــه مؤدیـــان 

نســـبت به اعـــالم پذیرش یا عـــدم پذیرش این صورتحســـاب 

هـــا اقـــدام کنند. عدم اظهارنظـــر ظرف مدت مذکـــور به منزله 

تأیید صورتحســـاب مربوط می باشـــد.

پـ  در پایـــان هـــر دوره ســـه ماهـــه، بدهی مالیـــات بر ارزش 

افـــزوده مـــؤدی که عبـــارت اســـت از مابـــه التفـــاوت مالیات 

فـــروش و مالیـــات خرید )اعتبـــار مالیاتـــی( وی در طول دوره، 

طبق مقررات توســـط ســـامانه محاســـبه می شـــود.

در صورتـــی که مالیات فـــروش مؤدی بیشـــتر از مالیات 

خریـــد )اعتبار مالیاتی( وی باشـــد، مؤدی موظف اســـت مابه 

التفـــاوت را بـــه ترتیبی که ســـازمان مقرر می کند، به حســـاب 

ســـازمان واریـــز کنـــد. متقابـــاًل در صورتی که مالیـــات فروش 

مـــؤدی کمتـــر از مالیات خریـــد )اعتبـــار مالیاتی( وی باشـــد، 

ســـازمان موظف اســـت بـــا رعایت ترتیبـــات قانونـــی مربوطه 

مابـــه التفـــاوت را به مؤدی مســـترد کند.

ت ـ پـــس از اتمـــام مواعید مقـــرر در مـــاده )۳( این قانون، 

مأمـــوران مالیاتی جز در مواردی که در ایـــن قانون اجازه داده 

شـــده، نبایـــد در تشـــخیص بدهی مالیـــات بـــر ارزش افزوده 

اشـــخاص مشـــمول دخالت کنند.

ث ـ به منظور تکمیل اطالعات ســـازمان در خصوص مؤدیانی 

که عضو ســـامانه مؤدیان نبوده یا بدون صدور صورتحســـاب 

الکترونیکـــی اقدام بـــه فروش می کنند، ســـامانه مؤدیان باید 

بـــه گونه ای طراحی شـــود که مؤدی بتوانـــد خریدهای خود را 

که فروشـــنده برای آنها صورتحســـاب الکترونیکی صادر نکرده 

است، به ســـازمان اطالع دهد.

تبصـــره ـ گمـــرک جمهوری اســـالمی ایران موظف اســـت 

امـــکان انتقـــال الکترونیکی و برخط اطالعـــات مالیات بر 
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ارزش افزوده پرداخت شـــده توســـط واردکنندگان را به سامانه 

مؤدیـــان از طریق مرکز ملـــی تبادل اطالعـــات فراهم کند.

مـــاده۶ـ  جمع صورتحســـاب های الکترونیکی صادره توســـط 

هـــر مؤدی در هـــر دوره مالیاتی نمی تواند بیشـــتر از ســـه برابر 

فروش اظهار شـــده وی در دوره مشـــابه ســـال قبل، که مالیات 

آن بـــه ســـازمان پرداخت شـــده یـــا ترتیب پرداخـــت آن داده 

شـــده اســـت، باشـــد. جمع صورتحســـاب هـــای الکترونیکی 

صادرشـــده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدیدالتأسیس 

یـــا واحدهـــای فاقد ســـابقه مالیاتـــی نمی تواند بیش از ســـه 

برابـــر معافیت ســـاالنه موضـــوع مـــاده )۱۰۱( قانـــون مالیات 

های مســـتقیم باشـــد. صدور صورتحســـاب الکترونیکی بیش 

از حـــد مجـــاز مقرر در این مـــاده برای کلیه مؤدیـــان منوط به 

پرداخـــت مالیـــات بر ارزش افـــزوده متعلقه یـــا تعیین ترتیب 

پرداخـــت بدهی مالیاتی یـــا ارائه تضامین کافـــی خواهد بود، 

در غیـــر این صـــورت به صورتحســـاب الکترونیکی صادرشـــده 

اعتبـــار مالیاتی تعلـــق نمی گیـــرد. آیین نامه اجرائـــی این ماده 

ظـــرف مـــدت شـــش مـــاه از الزم االجـــراء شـــدن ایـــن قانون 

توســـط ســـازمان تهیه می شـــود و به تصویـــب وزیر امور 

اقتصـــادی و دارایی می رســـد. آیین نامه مذکـــور باید به گونه 

ای تنظیـــم شـــود کـــه راه انـــدازی کســـب و کارهـــای جدید و 

فعالیـــت بنگاههای اقتصادی با مشـــلک مواجه نشـــده و در 

عین حال، مانع شـــلک گیری مؤدیان صـــوری در نظام مالیاتی 

شود. کشور 

ماده۷ـ صورتحســـاب های الکترونیکی ثبت شـــده در سامانه 

مؤدیـــان بـــه منزله ثبـــت آنها در ســـامانه فهرســـت معامالت 

موضوع مـــاده )۱۶۹( قانون مالیات های مســـتقیم اســـت و 

فروشـــنده و خریـــدار تکلیف اضافـــی در این مـــورد نخواهند 

داشت.

مـــاده۸ ـ مؤدیانی که از ثبت نام در ســـامانه مؤدیان خودداری 

کننـــد و نیز خرده فروشـــی ها و واحدهای صنفی که مســـتقیمًا 

بـــا مصرف کننده نهائـــی ارتباط دارند، در صورتـــی که از پایانه 

فروشـــگاهی اســـتفاده نکنند، مشـــمول امتیاز مذکور در ماده 

)۴( ایـــن قانون نمی باشـــند. ســـازمان موظف اســـت معادل 

مالیـــات متعلـــق به فروش مؤدیـــان موضوع این مـــاده را به 

هـــر طریق ممکـــن از جمله مراجعه به محـــل های فعالیت 

و رســـیدگی بـــه دفاتر، اســـناد و مـــدارک آنـــان، )اعم از 
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فیزیکی و الکترونیکی( یا هرگونه مدارک و قرائنی که به دســـت 

مـــی آورد، تعیین و مطالبـــه کند. در تعیین مالیـــات متعلق به 

ایـــن مؤدیان، هیچ گونـــه اعتبار مالیاتی بـــرای خریدهای آنان 

منظـــور نخواهد شـــد. مؤدیـــان مزبور، در صـــورت اعتراض به 

میزان فروش اعالم شـــده توســـط ســـازمان، می توانند با ارائه 

اســـناد و مـــدارک مثبته به مراجع دادرســـی مالیاتـــی مراجعه 

. کنند

 تبصـــرهـ  در صورتـــی کـــه مؤدی موضـــوع این مـــاده قبل یا 

حین دادرســـی بـــه عضویت ســـامانه مؤدیان درآید، ســـازمان 

موظـــف اســـت اعتبـــار مالیاتـــی وی را مطابق اعالم ســـامانه 

مؤدیـــان پذیرفتـــه و از بدهـــی مالیاتی او کســـر کند.

مـــاده ۹ـ در صورتی که مؤدی، برخی از فعالیت ها و یا معامالت 

خـــود را کتمان کند، یا از صدور صورتحســـاب های خود از طریق 

ســـامانه مؤدیـــان خودداری کـــرده یا در ثبت قیمـــت یا مقدار 

فـــروش مرتکـــب کم اظهـــاری یا بیش اظهاری شـــده باشـــد، 

ســـازمان موظف اســـت موارد تخلف مؤدی را از طریق سامانه 

مؤدیـــان بـــه اطالع وی برســـاند. در صورتی که مـــؤدی موارد 

مزبـــور را پذیرفتـــه و آنها را در کارپوشـــه خود در ســـامانه 

مؤدیـــان ثبت یـــا اصالح کنـــد، صرفـــًا مشـــمول جریمه های 

موضوع مـــاده )22( این قانون خواهد شـــد.

در صورتـــی کـــه مـــؤدی، آن مـــوارد را نپذیرفتـــه و از ثبت یا 

اصالح آنها در ســـامانه مؤدیـــان امتناع کند، ســـازمان مراتب 

تخلـــف مـــؤدی را بـــا اســـناد و مـــدارک مثبته بـــه هیأت حل 

اختـــالف مالیاتـــی ارجـــاع می دهـــد. درصـــورت تأییـــد تخلف 

توســـط هیأت حـــل اختـــالف مالیاتـــی، ســـازمان می تواند با 

مراجعـــه بـــه مؤدی یـــا مطالبه دفاتر و اســـناد او، نســـبت به 

حسابرســـی دوره هـــای مالیاتی ســـال تخلـــف اقـــدام نماید. 

عـــالوه بر این، مؤدی متخلف مشـــمول جریمـــه های موضوع 

مـــاده )22( ایـــن قانـــون خواهد بود.

مـــاده۱۰ـ اشـــخاص مشـــمول مکلفنـــد شـــماره حســـاب یا 

حســـابهای بانکی و شناســـه یکتـــای دســـتگاههای کارتخوان 

بانکی )pos( یا درگاههای پرداخت الکترونیکی مورد اســـتفاده 

بـــرای فعالیت شـــغلی خـــود را به ســـازمان اعـــالم کنند.

تبصـــرهـ  در مـــوارد اســـتفاده از حســـاب بانکـــی یا دســـتگاه 

کارتخوان بانکـــی )pos( یا درگاههای پرداخت الکترونیکی 

جدیـــد، اشـــخاص مشـــمول مکلفنـــد اطالعـــات آنها را 
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بالفاصلـــه از طریـــق کارپوشـــه خـــود در ســـامانه مؤدیـــان به 

کنند. اعالم  ســـازمان 

مـــاده۱۱ـ بانک مرکزی جمهوری اســـالمی ایران موظف اســـت 

بـــا همـــکاری ســـازمان ظرف مـــدت یک ســـال پـــس از ابالغ 

این قانون، نســـبت بـــه ســـاماندهی دســـتگاههای کارتخوان 

بانکـــی و یـــا درگاههای پرداخت الکترونیکی اقـــدام نموده و با 

ایجـــاد تناظـــر بین آنها با مجـــوز فعالیت و شـــماره اقتصادی 

بنگاههـــای اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناســـه 

یکتـــا اختصاص دهد. پس از تخصیص شناســـه مذکور، کلیه 

تراکنش ـــهای انجام شـــده از طریـــق حســـابهای بانکی متصل 

بـــه دســـتگاههای کارتخوان بانکـــی و نیز درگاههـــای پرداخت 

الکترونیکـــی به عنـــوان تراکنش ـــهای بانکی مرتبط بـــا فعالیت 

شـــغلی صاحب حســـاب بانکی محسوب شـــده و بانک مرکزی 

جمهـــوری اســـالمی ایران موظف اســـت در چهارچـــوب قانون 

و مقـــررات مربوطـــه، اطالعات این تراکنش ـــهای بانکی شـــامل 

مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشـــت شـــده و مانده 

آخـــر دوره هـــر حســـاب بانکـــی را بـــه منظـــور تکمیـــل پایگاه 

اطالعـــات هویتی، عملکـــردی و دارایـــی مؤدیان موضوع 

مـــاده )۱۶۹ مکـــرر( قانـــون مالیـــات هـــای مســـتقیم مصوب 

۳/۱2/۱۳۶۶ بـــا اصالحـــات و الحاقات بعـــدی به صورت برخط 

در اختیـــار ســـازمان قرار دهد.

تبصـــره ـ پـــس از انقضای موعد)گذشـــت زمـــان( مذکور در 

ایـــن مـــاده، اتصـــال دســـتگاههای کارتخوان بانکـــی )pos( و 

یـــا درگاههای پرداخـــت الکترونیکـــی که تعلق آنهـــا به مؤدی 

معین توســـط ســـازمان امور مالیاتی تأیید نشـــده باشـــد، به 

شـــبکه پرداخت بانکی کشـــور ممنوع اســـت. بانـــک مرکزی و 

حســـب مورد کلیه بانکهـــا و ارائه دهنـــدگان خدمات پرداخت 

موظف هســـتند مشـــخصات بهره برداران کلیه دســـتگاههای 

کارتخـــوان بانکی )pos( و پایانه های پرداخـــت الکترونیکی را 

به ســـازمان اعالم کننـــد. در صورت تخلف از حکـــم این ماده، 

مرتکبـــان به مجازات درجه شـــش قانون مجازات اســـالمی به 

غیـــر از حبس محکوم می شـــوند.

ماده۱2ـ اشـــخاص مشمول مکلفند در صورتی که امکان صدور 

صورتحســـاب الکترونیکی بـــه دلیل بروز حادثـــه یا نقص فنی 

فراهـــم نباشـــد مراتب را تا پایـــان روز اداری بعـــد، از طریق 

کارپوشـــه خود در ســـامانه مؤدیان یا به هر طریق دیگری 
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که ســـازمان اعالم می کند، حســـب مورد به ســـازمان یا شرکت 

معتمـــد ارائه دهنده خدمـــات مالیاتی اعالم کننـــد و تا زمان 

امکان پذیرشـــدن صدور صورتحســـاب الکترونیکی، فروشهای 

خـــود را به ترتیبی که ســـازمان به موجب دســـتورالعملی مقرر 

می کند، ثبت و صورتحســـاب های صادره را به ســـازمان ارســـال 

. کنند

تبصـــره ـ حکـــم ایـــن مـــاده در صورتی کـــه امـــکان ثبت در 

ســـامانه موضوع مـــاده)۱۶۹( قانـــون مالیات های مســـتقیم 

فراهـــم نباشـــد نیز جاری اســـت.

مـــاده۱۳ـ در صورتـــی که به هر دلیل اعـــم از تعطیلی )موقت 

یـــا دائم( و یا انحالل واحد کســـب وکار، بهره بـــرداری از پایانه 

فروشـــگاهی بـــه طور موقت یا دائم متوقف شـــود، اشـــخاص 

مشـــمول مکلفند مراتـــب را ظرف مـــدت ده روز از توقف بهره 

بـــرداری از طریـــق کارپوشـــه خود در ســـامانه مؤدیان حســـب 

مـــورد به ســـازمان یا شـــرکت معتمـــد ارائه دهنـــده خدمات 

مالیاتـــی اعالم کنند.

تبصـــره ـ در مـــواردی کـــه تعطیلی واحد کســـبی به حکم 

مراجـــع قانونـــی ذی ربط باشـــد و یا در مـــوارد قوه قهریه 

یـــا بروز حـــوادث غیرمترقبه که مبتنی بر علـــل و جهاتی خارج 

از اراده اشـــخاص مشمول باشـــد و بر اثر آن اطالع به سازمان 

ممکن نباشـــد، اشخاص مشـــمول تا رفع موانع قهریه مذکور 

از رعایت مهلت زمانی مقرر در این ماده مســـتثنی می باشـــند.

ماده۱۴ـ اشـــخاص مشـــمولی که نســـبت به تغییر شـــغل یا 

محـــل فعالیـــت، تغییـــر مالکیت یا اجـــاره واحد کســـب وکار 

اقـــدام می کنند، مکلفند ظـــرف مدت ده روز تغییـــرات انجام 

شـــده را از طریق کارپوشـــه خود در ســـامانه مؤدیان حســـب 

مـــورد به ســـازمان یا شـــرکت معتمـــد ارائه دهنـــده خدمات 

نمایند. اعـــالم  مالیاتی 

 فصل سوم ـ تکالیف سازمان، دستگاهها و مراجع 
ذی ربط

مـــاده۱5ـ اطالعـــات ســـامانه مؤدیـــان، محرمانـــه اســـت و 

ســـازمان مجاز به افشـــای آن جـــز به حکم قانـــون و یا مرجع 

قضائی نمی باشـــد. کارگـــروه راهبری ســـامانه مؤدیـــان مکلف 

اســـت امکان اســـتفاده از این اطالعات را مشـــروط به رعایت 

مالحظـــات امنیتـــی و حریـــم خصوصـــی اشـــخاص برای 

دســـتگاههای اجرائی موضوع مـــاده )5( قانون مدیریت 
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خدمات کشـــوری و سایر متقاضیان با شـــرایط زیر فراهم کند:

الـــف ـ در مـــورد دســـتگاههای اجرائـــی، دسترســـی بـــه این 

اطالعـــات در مواردی خواهد بود کـــه مطابق قوانین و مقررات، 

اطالعات موجود در ســـامانه، در راســـتای انجـــام وظایف آنها 

شد. با

ب ـ در مـــورد ســـایر متقاضیان، دسترســـی به ایـــن اطالعات 

در مـــواردی خواهد بـــود که متقاضـــی به منظـــور انجام امور 

تحقیقاتـــی و پژوهشـــی نیازمند اســـتفاده از اطالعـــات مزبور 

باشـــد. در ایـــن صـــورت متقاضـــی مکلف اســـت درخواســـت 

مکتـــوب خـــود را که در بردارنـــده اطالعات مورد نیاز اســـت به 

همـــراه معرفی نامه از ســـوی دســـتگاه یا نهادهای پژوهشـــی 

مرتبـــط نظیر مراکز علمی و دانشـــگاهی به ســـازمان ارائه کند. 

کارگـــروه راهبـــری ســـامانه مؤدیـــان موظف اســـت با بررســـی 

درخواســـت مزبـــور، اطالعـــات مورد درخواســـت را بـــه صورت 

داده هـــای ناشـــناس و به میزان الزم جهـــت انجام تحقیقات 

و پژوهـــش مـــورد نظر در اختیـــار متقاضی قـــرار دهد .

تبصره۱ـ ســـازمان مکلف است در ایجاد و استقرار سامانه، 

نســـبت بـــه صیانت و حفاظـــت از اطالعات اشـــخاص و 

رعایت مقـــررات امنیت فضـــای تبادل اطالعـــات )افتا( اقدام 

. کند

تبصـــره2 ـ متخلفان از مفاد این ماده ضمن جبران خســـارت 

وارده مشـــمول مجـــازات موضوع مـــاده )2۷۹( قانون مالیات 

های مســـتقیم الحاقی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ می شـــوند. الزام 

بـــه جبران خســـارت شـــامل مـــواردی که وارد شـــدن آســـیب 

منتســـب به متخلف نیســـت، نمی گردد.

مـــاده۱۶ـ مراجـــع ذی ربـــط مکلفنـــد ظرف مدت شـــش ماه 

از تاریـــخ الزم االجـــراء شـــدن این قانـــون، فرآینـــد مربوط به 

صـــدور، تجدید، تمدیـــد، اصالح یا ابطال پروانه کســـب وکار، 

کارت بازرگانـــی و مجوز فعالیت های اقتصـــادی را به گونه ای 

اصـــالح کننـــد که هرگونـــه شـــروع فعالیت اقتصـــادی جدید، 

تغییـــر نوع فعالیـــت، تغییر مالـــک یا مالـــکان، تغییر مکان و 

ســـایر تغییـــرات مرتبط با کســـب و کار اشـــخاص، بدون ثبت 

یـــا اصالح اطالعـــات مربوط در ســـامانه مؤدیان امـــکان پذیر 

نباشـــد. تشـــخیص مراجع ذی ربط با رعایت قوانین و مقررات 

مربوطـــه در هر مـــورد، با کارگـــروه راهبری ســـامانه مؤدیان 

است.
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 فصل چهارم ـ تشویق ها و تسهیالت

مـــاده۱۷ـ ســـازمان موظـــف اســـت در پنـــج ســـال اول پس 

از اســـتقرار ســـامانه مؤدیـــان بـــه منظـــور تشـــویق صاحبان 

مشـــاغل موضـــوع فصل چهـــارم باب ســـوم قانـــون مالیات 

های مســـتقیم که فروش ـــهای خـــود را بـــا اســـتفاده از پایانه 

فروشـــگاهی انجـــام داده و کاالهـــا و خدمـــات موردنیاز خود 

را از واحدهـــای اقتصـــادی عضـــو ســـامانه مؤدیـــان خریداری 

کننـــد، معادل بیســـت درصـــد)2۰%( مالیات بـــر ارزش افزوده 

ای کـــه مـــؤدی در هـــر دوره بـــه ســـازمان پرداخـــت می کند یا 

یک درصـــد )۱%( فروش وی )هـــر کدام کمتر باشـــد(، حداکثر 

تا شـــصت میلیون )۶۰،۰۰۰،۰۰۰( ریال در هـــر دوره مالیاتی به 

عنـــوان پاداش همـــکاری مـــؤدی، از مالیات بـــر ارزش افزوده 

دوره بعـــدی وی )و در صورتـــی کـــه بیش از مالیـــات آن دوره 

باشـــد، دوره هـــای بعد از آن( کســـر کند.

تبصره ـ پـــاداش مؤدیان موضوع این مـــاده که طبق قانون، 

مشـــمول مالیات بر ارزش افزوده نیســـتند، از مالیات عملکرد 

آنها در همان ســـال کســـر می شـــود. پاداشـــی که به این 

مؤدیـــان تعلـــق می گیـــرد، از پنجـــاه درصـــد )5۰%( مالیـــات 

عملکـــرد ابـــرازی آنان بیشـــتر نخواهد بود. 

ماده۱۸ـ ســـازمان موظف اســـت بـــه منظور تشـــویق مصرف 

کننـــدگان نهائی )اشـــخاص حقیقی( که خریدهـــای خود را از 

فروشـــندگان مجهز بـــه پایانه فروشـــگاهی و از طریق شـــبکه 

پرداخـــت بانکـــی انجـــام می دهنـــد، از هـــر ده صورتحســـاب 

الکترونیکـــی صادرشـــده توســـط پایانه  های فروشـــگاهی یک 

صورتحســـاب را به صورت قرعه کشـــی برخط انتخاب کرده، دو 

برابـــر مبلغی را که خریدار براســـاس آن صورتحســـاب به عنوان 

مالیـــات بـــر ارزش افزوده پرداخت نموده اســـت، به حســـاب 

بانکـــی وی مســـترد کند. جوایـــز مزبور از محـــل وصولی جاری 

ســـازمان، طبـــق دســـتورالعملی که ظـــرف مدت شـــش ماه از 

تاریـــخ الزم االجـــراء شـــدن این قانـــون به تصویـــب وزیر امور 

اقتصـــادی و دارایی می رســـد، پرداخت می شـــود.

تبصره۱ـ ســـازمان مکلف اســـت ترتیبی اتخاذ کند که مصرف 

کنندگان نهائی که از فروشـــندگان مجهز به پایانه فروشـــگاهی 

و از طریق شـــبکه پرداخت بانکی خریـــد می کنند، در صورت 

تمایـــل بتواننـــد صورتحســـاب های خریـــد خـــود و جوایز 
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تعلق گرفته را مشـــاهده کنند.

تبصـــره2ـ جوایز موضوع این مـــاده تا میزان معافیت مالیات 

بـــر درآمـــد حقوق موضـــوع مـــاده )۸۴( قانون مالیـــات های 

مســـتقیم برای هر شخص در سال از شـــمول مالیات و تسلیم 

 اظهارنامـــه مالیاتـــی مربوط به ایـــن جایزه، معاف می باشـــد.

تبصـــره۳ـ ســـازمان موظـــف اســـت ترتیبـــی إتخـــاذ کنـــد که 

مصـــرف کنندگان نهائـــی بتوانند از اصالت صورتحســـاب های 

صادرشـــده توســـط فروشـــندگان اطمینان حاصـــل کنند.

ماده۱۹ـ ســـازمان مکلـــف اســـت اظهارنامه هـــای مالیات بر 

عملکرد آن دســـته از اشـــخاص مشـــمول را که تمامی مقررات 

ایـــن قانون را رعایت کرده اند و آن را بر مبنای اطالعات مندرج 

در ســـامانه مؤدیان تنظیـــم و در مهلت مقرر ارائـــه نموده اند 

از طریـــق انطباق بـــا اطالعات موجود در پایگاه داده ســـازمان 

راســـتی آزمایی نمـــوده و در صورت عدم مغایـــرت با اطالعات 

 پایگاه مذکور، اظهارنامه تســـلیمی را بدون رســـیدگی قبول کند.

تبصـــره۱ـ به منظور حصـــول اطمینان از صحت اســـناد اظهار 

شـــده در ســـامانه مؤدیـــان، ســـازمان مجاز اســـت حداکثر 

دوونیـــم درصد )5/2 %( مؤدیان مشـــمول قانون مالیات 

هـــای مســـتقیم و قانون مالیـــات بر ارزش افـــزوده را که عضو 

ســـامانه مؤدیان هســـتند، به صورت تصادفـــی )به قید قرعه( 

انتخـــاب کرده و دفاتـــر آنان را مطالبه یا برای مشـــاهده دفاتر 

و اســـناد، بـــه محل کار آنـــان مراجعه کند. دســـتورالعمل این 

تبصـــره ظرف مدت شـــش مـــاه از تاریـــخ الزم االجراء شـــدن 

ایـــن قانون بـــه تأیید وزیر امـــور اقتصادی و دارایی می رســـد. 

محدودیـــت مذکـــور در ایـــن تبصره نســـبت بـــه مؤدیانی که 

عضو ســـامانه مؤدیان نیســـتند، وجـــود ندارد. 

تبصـــره2ـ مؤدیـــان می تواننـــد اظهارنامه مربوط بـــه مالیات 

عملکـــرد خود را از طریق ســـامانه مؤدیان ارائه کنند. ســـازمان 

موظـــف اســـت ترتیبـــی اتخـــاذ کند کـــه اطالعات مربـــوط به 

خریـــد و فروش  مؤدی عینًا بـــه اظهارنامه مالیـــات بر عملکرد 

وی منتقـــل شـــود و مؤدی تنهـــا موظف به ثبت ســـایر اقالم 

اطالعاتـــی مـــورد نیاز بـــرای محاســـبه مالیات عملکـــرد نظیر 

حقـــوق و دســـتمزد، اجـــاره و اســـتهالکات بر اســـاس مقررات 

 مربـــوط و ضوابطـــی که ســـازمان تعییـــن می کند، می  باشـــد.

ماده2۰ـ ســـازمان مکلف اســـت در چهارچوب دستورالعملی که 

ظرف مدت شش ماه از الزم االجراءشدن این قانون تهیه 

۲84



۲87

می شـــود و به تأییـــد وزیر امـــور اقتصادی و دارایی می رســـد، 

آن دســـته از اشـــخاص مشـــمولی که تمامی تکالیـــف مقرر در 

ایـــن قانـــون را رعایت کرده و از نرم افزارهای حســـابداری مورد 

تأیید کارگـــروه راهبری ســـامانه مؤدیان اســـتفاده می کنند، از 

ارائه دفاتر یا اســـناد و مـــدارک موضوع قوانیـــن مالیات های 

مســـتقیم و مالیات بر ارزش افزوده مســـتثنی کند.

مـــاده2۱ـ به ســـازمان اجازه داده می شـــود در صورت ثبت نام 

مـــؤدی در ســـامانه مؤدیان و انجـــام تکالیف قانونـــی مربوط، 

بدهـــی مالیـــات بـــر ارزش افـــزوده وی را کـــه مربوط به ســـال 

۱۳۹۶ و قبل از آن می باشـــد، مطابق دســـتورالعملی که توسط 

ســـازمان پیشـــنهاد شـــده و به تأیید وزیـــر امـــور اقتصادی و 

دارایـــی می رســـد، قطعی نمـــوده و کلیه جریمه هـــای متعلقه 

را به مدت ســـه ســـال تعلیق کند. در صورت ارتـــکاب تخلفات 

مذکـــور در مـــاده)۹( این قانون توســـط مـــؤدی در طول زمان 

تعلیـــق و محکومیـــت وی در هیـــأت حـــل اختـــالف مالیاتی، 

مؤدی حســـب رأی هیأت، ملـــزم به پرداخت تمام یا بخشـــی 

از جریمـــه هـــای تعلیق شـــده خواهـــد بود. پـــس از انقضای 

مهلـــت فوق الذکر در صورت عـــدم ارتکاب تخلفات مذکور 

در مـــاده )۹(، جریمه های تعلیق شـــده بخشـــوده می شـــود.

 فصل پنجم ـ ضمانت های اجرائی

ماده22ـ تخلفات و حســـب مـــورد، جریمه هـــای متعلقه به 

بود: خواهد  زیر  شـــرح 

الـــف ـ عـــدم صـــدور صورتحســـاب الکترونیکی، معـــادل ده 

درصـــد)۱۰%( مجمـــوع مبلغ فروش انجام شـــده بدون صدور 

صورتحســـاب الکترونیکـــی یا بیســـت میلیـــون)2۰.۰۰۰.۰۰۰( 

ریـــال، هر یک که بیشـــتر باشـــد.

ب ـ عدم عضویت در ســـامانه مؤدیان، عدم استفاده از پایانه 

فروشـــگاهی، عدم اســـتفاده از حافظـــه مالیاتی، اســـتفاده از 

حافظـــه مالیاتی متعلق به ســـایر مؤدیان، یـــا واگذاری حافظه 

مالیاتـــی خود به دیگران، معادل ده درصد)۱۰%( مجموع مبلغ 

فروش انجام شـــده از آن طرق، یا بیست میلیون)2۰.۰۰۰.۰۰۰( 

ریـــال، هـــر یـــک کـــه بیشـــتر باشـــد و محرومیـــت از اعمـــال 

معافیـــت هـــای مالیاتـــی، نـــرخ صفـــر و مشـــوقهای موضوع 

 قانـــون مالیـــات هـــای مســـتقیم در همـــان ســـال مالـــی.

پ ـ عدم اعالم شـــماره حســـاب یا حسابهای بانکی واحد 
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اقتصـــادی که گـــردش مالی واحـــد از طریق آن یـــا آنها انجام 

می شـــود به ســـازمان، معادل ده درصـــد )۱۰%( مجموع مبلغ 

فـــروش انجام شـــده از طریق آن حســـاب یا بیســـت میلیون 

)2۰.۰۰۰.۰۰۰( ریـــال، هـــر یک که بیشـــتر باشـــد و محرومیت 

از اعمـــال معافیـــت هـــای مالیاتی، نـــرخ صفر و مشـــوقهای 

موضـــوع قانون مالیات های مســـتقیم در همان ســـال مالی.

ت ـ عـــدم تحویـــل صورتحســـاب چاپـــی به خریـــدار، حذف 

یا مخـــدوش کـــردن صورتحســـاب، معـــادل دو درصـــد)%2( 

بیســـت  معـــادل  یـــا  مذکـــور  هـــای  صورتحســـاب  مبلـــغ 

میلیـــون)2۰.۰۰۰.۰۰۰( ریـــال هـــر یـــک کـــه بیشـــتر بـــاش د.

ث ـ عدم رعایت احکام مذکور در مواد )۱2(، )۱۳( و )۱۴( این 

قانون، معـــادل یک درصد )۱%( مبلغ فروش گزارش نشـــده یا 

 معادل ده میلیون )۱۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال، هر یک که بیشـــتر باشد.

تبصـــره۱ـ مبلـــغ جریمه هـــای ثابـــت منـــدرج در ایـــن قانون، 

متناســـب بـــا نـــرخ تـــورم ســـاالنه بـــر اســـاس آخریـــن اعالم 

 بانـــک مرکـــزی، هـــر ســـال توســـط ســـازمان اعالم می شـــود.

تبصـــره2ـ ســـازمان نمی تواند بیشـــتر از پنجـــاه درصد)%5۰( 

جریمـــه های موضـــوع این مـــاده را مطابق مـــاده )۱۹۱( 

قانـــون مالیـــات های مســـتقیم مورد بخشـــودگی قـــرار دهد.

تبصـــره۳ـ در صـــورت اعمـــال جریمه های موضـــوع بندهای 

»الـــف« و »ث« ایـــن ماده، جریمـــه موضوع مـــاده)۱۶۹( قانون 

مالیـــات های مســـتقیم اعمال نمی شـــود. در صـــورت اعمال 

جریمـــه هـــای مذکـــور در بنـــد»ب«، جریمـــه های مذکـــور در 

بندهـــای »الـــف« و »ت« اعمال نمی شـــود.

ماده2۳ـ هر شـــخصی که بـــه قصد تقلب یا اخـــالل در نظام 

مالیاتی کشـــور، اقدام به تولید، عرضه یا استفاده از تجهیزات 

ســـخت افزاری و نرم افزاری و پایانه های فروشـــگاهی معیوب 

یا تجهیـــزات معیوب کننده کند، یا پایانه فروشـــگاهی خود یا 

دیگـــران را تخریب کند، عـــالوه بر جبران ضرر و زیان، حســـب 

مورد به یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه شـــش 

 قانـــون مجازات اســـالمی به غیـــر از حبس، محکوم می شـــود.

تبصـــره۱ـ تکـــرار جـــرم موضـــوع این مـــاده برای بیش از ســـه 

بار، حســـب مـــورد موجب مجـــازات های تعزیـــری درجه پنج 

قانـــون مجازات اســـالمی به غیـــر از حبس، می شـــو د.

تبصـــره2ـ اقـــدام به جـــرم موضوع این مـــاده به صورت 

گروهـــی و ســـازمان یافته، موجـــب مجازات هـــای تعزیری 
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درجـــه چهار قانون مجازات اســـالمی به غیر از حبس، حســـب 

مورد می شـــود.

مـــاده2۴ـ در صورت عـــدم رعایت احکام مذکـــور در ماده)2( 

این قانون، ســـازمان موظف اســـت مراتب تخلـــف را به وی و 

مرجـــع صادرکننده مجـــوز فعالیت واحد متخلـــف اعالم کند. 

مرجـــع مذکـــور مکلف اســـت حداکثـــر ظرف مدت یـــک هفته 

از اعالم ســـازمان، نســـبت به اخطـــار کتبی بـــه واحد متخلف 

اقدام کنـــد. چنانچه واحد مذکور ظرف مـــدت ده روز از تاریخ 

دریافت اخطار، نســـبت به عضویت در ســـامانه مؤدیان اقدام 

نکنـــد، بـــرای بار اول به مـــدت دو هفته و برای بـــار دوم از دو 

تـــا شـــش ماه بـــا اعالم مرجـــع صدور مجـــوز، توســـط نیروی 

انتظامـــی، و در مورد کســـب و کارهای مجازی، توســـط کارگروه 

تعییـــن مصادیق مجرمانه، تعطیل یا مســـدود خواهد شـــد. 

در صورتـــی که پس از گذشـــت پانزده روز، مرجـــع صادرکننده 

مجوز تعطیلـــی واحد متخلف را به نیـــروی انتظامی یا کارگروه 

تعیین مصادیق مجرمانه ابالغ نکند، ســـازمان موظف اســـت 

رأســـًا تعطیلی واحد متخلـــف را به نیـــروی انتظامی یا کارگروه 

مذکـــور ابـــالغ کنـــد. در این صـــورت، مرجـــع صادرکننده 

مجـــوز، با متخلف در پرداخت مالیات و جریمه ها مســـئولیت 

تضامنی خواهد داشـــت.

تبصـــره۱ـ در صـــورت تـــداوم تخلف واحد کســـب وکار پس از 

گذشـــت یـــک ســـال، مجـــوز فعالیـــت واحد متخلف توســـط 

مرجـــع صادرکننـــده مجـــوز ابطال خواهد شـــد.

تبصـــره2ـ بانک مرکزی موظف اســـت درگاههـــا و پایانه های 

پرداخـــت واحد متخلف را در زمان تعطیلـــی یا تعلیق فعالیت 

آن واحد، مســـدود کند.

ماده25ـ پس از انقضـــای مواعد )مهلتها( مذکور در ماده)۳( 

این قانون، صورتحســـاب هایـــی که در ســـامانه مؤدیان ثبت 

نشـــده باشـــد، معتبر نبوده و قابل اســـتناد در مراجع دادرسی 

مالیاتـــی نخواهد بو د.

تبصـــره۱ـ ذی حســـابان و مدیران مالی دســـتگاههای اجرائی 

موضوع مـــاده)5( قانـــون مدیریت خدمات کشـــوری مصوب 

۸/۷/۱۳۸۶ و اصالحـــات و الحاقـــات بعـــدی آن مکلفنـــد در 

پذیـــرش اســـناد هزینه ـــای، مفاد این مـــاده را رعایـــت کنند.

تبصره2ـ ســـازمان مکلف اســـت امکان راســـتی  آزمایی 
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صورتحســـاب های موضوع ایـــن ماده را بـــرای  خزانه داری لک، 

دیوان محاســـبات کشـــور و سایر دســـتگاه های نظارتی حسب 

مـــورد فراهم کند.

 فصل ششم ـ نظارت بر اجراء

ماده2۶ـ ســـازمان می تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد 

صحیـــح مؤدیان در خصوص صدور صورتحســـاب الکترونیکی 

و ثبـــت دقیق معامالت در ســـامانه مؤدیان، اطمینان از انجام 

تکالیف قانونی توسط مؤدیان، ارائه آموزش و مشاوره های فنی 

و غیرمالیاتی به مؤدیان، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات 

مورد اســـتفاده مؤدیان و دریافت اســـتعالم هـــای موردنیاز، از 

جملـــه گزارش های الکترونیکی پرداخت، از خدمات شـــرکتهای 

 ایرانـــی معتمد ارائـــه کننده خدمـــات مالیاتی اســـتفاده کند.

شـــرایط، نحـــوه انتخـــاب، چگونگـــی ارتبـــاط بـــا ســـازمان و 

مؤدیـــان، تعییـــن تعرفـــه هـــا و ســـایر مقـــررات مربـــوط بـــه 

شـــرکتهای ایرانـــی معتمـــد ارائـــه کننـــده خدمـــات مالیاتی، 

براســـاس قوانیـــن مربوطه به موجـــب آیین  نامه  ای اســـت که 

ظرف مدت شـــش مـــاه از الزم االجراءشـــدن ایـــن قانون 

توســـط کارگـــروه راهبـــری ســـامانه مؤدیـــان تهیـــه می شـــود 

 و بـــه تصویـــب وزیـــر امـــور اقتصـــادی و دارایـــی می رســـد.

نظارت بر حســـن اجرای ایـــن قانون برعهده کارگروه یادشـــده 

بـــوده و کارگـــروه مزبور موظف اســـت هر شـــش مـــاه گزارش 

عملکـــرد ســـازمان را در این خصوص به کمیســـیون اقتصادی 

مجلس شـــورای اســـالمی ارائه کند.

مـــاده2۷ـ ســـازمان مکلـــف اســـت با رعایـــت قانـــون اجرای 

سیاســـت های کلـــی اصل چهل و چهارم)۴۴( قانون اساســـی 

مصـــوب ۱۳۸۷/۳/25 و اصالحـــات بعـــدی آن و قانون برنامه 

پنجســـاله ششـــم توســـعه اقتصـــادی، اجتماعـــی و فرهنگی 

جمهـــوری اســـالمی ایران مصـــوب ۱۳۹5/۱2/۱۴، متناســـب با 

ظرفیـــت فنی و اجرائی کشـــور نســـبت به ایجـــاد مرکز تنظیم  

مقررات در ســـاختار ســـازمانی بـــه منظور نظارت بر شـــرکتهای 

معتمـــد ارائه کننده خدمات مالیاتـــی، تنظیم مقررات و تعیین 

اســـتانداردها و مشـــخصات فنی و شـــاخصهای توسعه نظام 

شـــبکه پایانه هـــای فروشـــگاهی و صورتحســـاب الکترونیکـــی 

اقـــدام نمایـــد. مصوبـــات مرکز مذکور پـــس از تأییـــد وزیران 

امـــور اقتصـــادی و دارایی و ارتباطـــات و فناوری اطالعات 
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الزم االجراء اســـت.

مـــاده2۸ـ نحـــوه مطالبـــه، وصول، تقســـیط، بخشـــودگی و 

ترتیبات پرداخـــت مربوط به جریمه هـــای موضوع این قانون 

طبـــق احکام قانـــون مالیات هـــای مســـتقیم خواهد بود.

مـــاده2۹ـ پـــس از انقضـــای مواعـــد مذکـــور در مـــاده)۳( 

ایـــن قانـــون، تبصـــره)2( مـــاده)۱۶۹( قانـــون مالیـــات هـــای 

مســـتقیم مصـــوب ۱۳۶۶ بـــا اصالحـــات و الحاقـــات بعـــدی 

آن لغـــو و احـــکام منـــدرج در تبصـــره هـــای )۱(، )2( و )۳( 

مـــاده)۱5( و همچنین مـــاده)۶۶( قانون نظام صنفی کشـــور 

مصـــوب ۱۳۸2/۱2/2۴ بـــا اصالحـــات و الحاقـــات بعـــدی آن 

 بـــرای اشـــخاص مشـــمول ایـــن قانـــون منتفـــی می شـــود.

قانون فوق مشـــتمل بر بیســـت و نه ماده و بیســـت و هشت 

تبصـــره در جلســـه علنـــی روز یکشـــنبه مـــورخ بیســـت و یکم 

مهرمـــاه یکهـــزار و ســـیصد و نود و هشـــت مجلس شـــورای 

اســـالمی تصویب شـــد و در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۱ به تأیید شـــورای 

. ن رسید نگهبا
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این اثر به صورت کامال رایگان میباشد و

 بــه منظــور ارتقــاء دانــش مالیاتــی حســابداران، مدیــران مالــی 

و فعــاالن مالیاتــی گــردآوری شــده اســت.

بــا ســپاس ویــژه از معاونــت درآمدهــای مالیاتــی – دفتــر امــور 

ــور  ــی کش ــور مالیات ــازمان ام ــی در س ــات مالیات ــان و خدم مودی

کــه همــواره در جهــت انتشــار و توزیــع محتواهــای آموزشــی در 

زمینــه مالیــات همــت مینمایــد و ایــن اثــر نیــز بــا همیــن رســالت 

بــه صــورت کامــال رایــگان گــردآوری و تنظیــم شــده اســت و از آن 

بــه عنــوان منبــع جامعــی بــرای آزمــون سراســری تعییــن ســطح 

ــتفاده  ــات اس ــوع مالی ــه موض ــدان ب ــه من ــی عالق ــش مالیات دان

خواهــد شــد.

امیــد اســت کــه مــورد رضایــت دوســتان و همــکاران جامعــه 

مالــی و مالیاتــی کشــور باشــد.

      ابراهیم صدرایی – مدرس و مشاور مالی و مالیاتی

این کتاب الکترونیک به همت مجموعه آموزشی حسابنو

با مدیریت ابراهیم صدرایی مدرس و مشاور امور مالی و مالیاتی

گردآوری و به عنوان منبع اصلی مطالعه جهت حضور در

آزمونهــای ســاالنه سراســری تعییــن ســطح حســابداران،مدیران مالــی و 

فعــاالن حــوزه مالــی و مالیاتــی کشــور

ــن  ــرکت در ای ــام و ش ــت ن ــان جهــت ثب ــده و الزم اســت متقاضی ــه ش  تهی

ــد. ــه نماین ــی را مطالع ــع آموزش ــن منب ــون، ای آزم

؟ب؟ 

ــزاری  ــوه برگ ــورد نح ــتر در م ــات بیش ــب اطالع ــام و کس ــت ن ــت ثب جه

آزمــون  ایــن  در  شــرکت  مزایــای  و  ســطح  تعییــن  آنالیــن  آزمــون 

شــوید: زیــر  آدرس  وارد  میتوانیــد 
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