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پیشگفتار
مالیات وجوهی است که دولت ها طبق قوانین مصوب از افراد جامعه وصول نموده و برای 
از زمانی که حکومت ها در  مالیات  امور مالی کشورها مصرف می نمایند، در حقیقت  اداره 
منبع  سالم ترین  به عنوان  همواره  و  بوده  دیرینه  سابقه  دارای  شده اند  تشکیل  بشری  جوامع 

درآمد برای دولت ها تعریف شده است. 
تاریخ گذشته ایران نشان می دهد که مالیات برای نخستین بار در حکومت هخامنشیان 
به صورت مدون تنظیم و اجراء گردیده و پس از استقرار حکومت مشروطه تاکنون وصول 

مالیات بر طبق قانون اساسی و به موجب قوانین مصّوب قوه مقننه انجام شده است. 
و  بهداشت  آموزش،  امنیت،  تأمین  برای  دولت  اختیار  در  اقتصادی  اهرم  مالیات 
زیرساخت های اساسی مورد نیاز جامعه و اجرای سیاست های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 

جامعه می باشد. 
با توجه به تغییرات و تحوالت اقتصادی، قوانین مالیاتی نیز مورد اصالح قرار گرفته-اند 
و هدف از اصالحات، نیل به یک قانون مالیاتی خوب بوده که بتواند به رشد و شکوفائی 
اقتصاد کمک کند و ضمن افزودن به درآمد دولت فضای مورد نیاز برای رونق کسب و کار و 
توسعه فعالیت اقتصادی بخش خصوصی را فراهم ساخته و در بعد فرهنگی، موجب کمرنگ 

شدن فرهنگ مالیات گریزی باشد. 
قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1345 تاکنون چندین بار اصالح شده که اصالحات 
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مصوب 1380/11/27 و اصالحات مصوب 1394/4/30 را می توان نام برد. 
منابع مالیاتی طبق قانون حاکم شامل، مالیات بر ارث و مالیات بر درآمد بخش امالک، 
بردرآمد  مالیات  و  اتفاقی  بردرآمد  مالیات  بردرآمد مشاغل،  مالیات  بردرآمد حقوق،  مالیات 
مالیات  اخیر،  دهه  چهار  مالیات های وصولی  آمار  به  توجه  با  و  اشخاص حقوقی می باشد 
بردرآمد اشخاص حقوقی همواره باالترین سهم را از جمع درآمدهای مالیاتی داشته و پس از 
آن مالیات بردرآمد مشاغل با توجه به سهم وصولی و گستردگی پایه درآمدی برای دولت از 
اهمیت خاصی برخوردار است که با عنایت به این نتیجه این دو منبع مالیاتی برای موردکاوی 

موضوع کتاب انتخاب گردیده اند. 
با قدردانی از نویسنده کتاب که نتیجه تجربیات چند دهه اشتغال و مدیریت در بخش 
مالیات وزارت امور اقتصادی و دارایی و تدریس دروس مختلف حسابداری و مالی وابسته 
به مالیات در دانشگاه های متعدد را برای چاپ در اختیار این موسسه قرار داده، امیدواریم 
که انتشار کتاب و مطالعه و بررسی و آموزش محتوای کتاب بتواند توانائی دانش و مهارت 
عالقه مندان را برای درک صحیح و تجزیه و تحلیل مسائل مختلف مالیاتی و کیفیت آموزش 

علمی مالیات را ارتقاء بخشد. 
در مجموعه این کتاب سعی شده است، عالوه بر تعریف برخی واژه های متداول پایه-ای 
و کلیدی در ادبیات مالیاتی، گزیده ای از قانون و مقررات مربوط به سرفصل های انتخابی در 

پیوست درج گردد که در صورت نیاز به آسانی در دسترس عالقه مندان قرار داشته باشد. 

ناشر
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مقدمه
مالیات هزینه اجتماعی استفاده از خدمات دولت است که آحاد جامعه طبق قانون و به عنوان 
مشارکت در هزینه های عمومی به دولت می پردازند و بعبارتی دیگر با توجه به ساختار اقتصاد 
کشور، مالیات یکی از درآمدهای دولت است که بعد از جمع آوری طبق برنامه های بودجه 

سالیانه به مصرف می رسد. 
هدف گزاری توسعه مالیات در برنامه های سوم و چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی 
بوده  برنامه-ها  سالیانه  بودجه های  در  مالیات  درآمدی  نقش  افزایش  کننده  بیان  فرهنگی  و 
به ویژه آنکه پوشش هزینه های جاری کشور با مالیات، به عنوان یک اصل مهم و استراتژیک 

در سیاست های مالی دولت تعریف شده است. 
امور  برنامه سوم توسعه در سال 1359، سازمان  قانون  به موجب  در راستای آن هدف، 
مالیاتی کشور با ساختار سازمانی و تشکیالت مدرن به صورت مستقل تأسیس و مجوز ایجاد 

طرح جامع اطالعات درآمدی نیز تصویب گردید. 
مدیران سازمان امور مالیاتی کشور از بدو تأسیس با اتخاذ روش مدیریت علمی در نیل 
به اهداف اساسی کوشش نموده و تاکنون برنامه های جامع برای اصالح قانون مالیات های 
مستقیم، فرهنگ سازی، آموزش مستمر کارکنان بخش مالیات و طراحی روشهای نوین برای 

وصول مالیات تدوین و اجرا نموده اند. 
تجربه نشان داده است که عواملی چون، پیچیدگی خاص قانون، ناآشنائی بعضی از مؤدیان 
مالیاتی با مقررات قانونی و یا عدم اعتقاد ایشان به پرداخت مالیات، ناکافی بودن دانش و 
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مهارت های حرفه ای برخی مأموران مالیاتی، تفاوت درک از مفاهیم قانونی و در نتیجه عدم 
تطبیق صحیح احکام مالیاتی به وسیله معدودی از ماموران مالیاتی با رویدادهای مالی فعالیت 
اقتصادی پرداخت کنندگان مالیات، منجر به بروز ابهامات و اختالفات مالیاتی شده که حل و 
فصل آن اختالفات در مراجع دادرسی مالیاتی مستلزم صرف هزینه برای مؤدیان و افزایش 

هزینه وصول مالیات برای سازمان امور مالیاتی کشور می شود. 
افزایش  مالیاتی،  فرهنگ  توسعه  و  نشر  قانون،  متن  ساده سازی  که  است  مسلم  البته 
مشوق های پرداخت مالیات در کاهش اختالفات مالیاتی می تواند مؤثر باشد، لکن آموزش 
مستمر قانون و ارتقاء توانمندی تجزیه و تحلیل مأموران مالیاتی، که بهر حال تحت شرایط 
بسیار متفاوت همواره سعی دارند وظیفه پیچیده اما اساسی وصول مالیات ها را به نحو احسن 

انجام دهند غیرقابل اجتناب می نماید.
از سال 1359 در پی تحوالت پدیدآمده در نظام مالیاتی، مقاالت علمی بسیاری با موضوع 
مالیات و ارتباط آن با اقتصاد، به وسیله اساتید محترم ارائه گردیده و کتاب های متعددی شامل 
مفاد قانون مالیات های مستقیم و اصالحات آن به اهتمام فرهیختگان این حوزه انتشار یافته 
رشته های  دانشجویان  آموزش  برای  مختلف  دانشکده های  در  متنوعی  درسی  واحدهای  و 
مدیریت مالی، حسابداری و حسابرسی نیز ارائه شده است، اما کتاب پیش رو، کتاب جدیدی 
است که با روشی تخصصی، ابهامات و مسائلی را که در برخی پرونده های مالیاتی موجب 
اختالفات شده و سؤاالتی را که در کارگاه های آموزشی سازمان امور مالیاتی کشور طرح شده 
مورد بحث و بازنگری قرار می دهد و برای دانشجویان و حسابداران، مدیرمالی و مأموران 
مالیاتی و عالقه مندانی که به هر ترتیب با قانون مالیات های مستقیم آشنا هستند می تواند جالب 

و آموزنده و مفید باشد. 
هدف اصلی این کتاب فراهم آوردن امکان تمرین برای تقویت توانمندی تجزیه و تحلیل 
 )Case Study( موضوعات مالیاتی است از این رو عمده مسائل برای موردکاوی موضوعات مختلف
طراحی شده و پاسخ ها به صورت تفصیلی درج گردیده و تعدادی مسائل هم با مفروضات عددی 
قابل محاسبه درج شده است. البته الزم به یادآوری است که نام اشخاص و شرکت ها و موسسات 
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در مسائل تمثیلی است و واقعی نیستند.
تدوین   1380/11/27 مصوب  اصالحی  مستقیم  مالیات های  قانون  براساس  کتاب  این 
گردیده و در مدت تدوین کتاب دو اصالحیه دیگر قانون به شرح زیر به تصویب مجلس 

شورای اسالمی رسید:
1- قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1.

2- قانون اصالح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/4/31.
مالیات های موضوع  به  مقررات مربوط  قوانین و  مواد اصالحیه های فوق و سایر  از  برخی 
باب دوم و سوم، برای سهولت دسترسی مطالعه کنندگان در پیوست کتاب درج گردیده است. 

مطالب کتاب شامل سه باب به شرح زیر می باشد:
1- باب اّول –تعریف واژه های را بکار رفته در متون مالیاتی.

2- باب دّوم – شامل چهار فصل مربوط به مالیات بردرآمد مشاغل.
3- باب سّوم – شامل چهار فصل مربوط به مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی.

و سایر  مستقیم  مالیات های  قانون  در  متعارف  بطور  که  واژه های  نویسنده  اّول  باب  در 
مقررات، آئین نامه و بخشنامه ها به کار می روند، برای درک بهتر از مفاهیم این کتاب تعریف 

نموده است.
باب دّوم شامل چهار فصل است. فصل اول شامل مقرراتی است که نسبت به مالیات 
بردرآمد انواع مشاغل تفکیک شده در سه فصل دیگر قابل تسری می باشند و ابتدای سه فصل 
دیگر به قوانین و مقررات مربوط که به صورت گزینشی و مربوط به موضوع ها انتخاب شده اند 
)بدون رعایت ترتیب شماره مواد( و پایان فصل به مسائلی همراه با پاسخ، برای مطالعه و 

تمرین اختصاص یافته است. 
به موجب اصالحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/4/31 تغییرات عمده در مواد 
95 و 97 ایجاد و مواد 96 و 98 ق.م.م حذف گردیده اند، لکن بر طبق تبصره ذیل ماده 97 
جامع  طرح  کامل  اجرای  تا  دّوم،  باب  در  مندرج  ق.م.م   98 و   97 مواد  )جدید(  اصالحی 
اطالعات درآمدی که حداکثر تا سه سال پس از ابالغ اصالحیه )1394/5/27( که به وسیله 
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سازمان امور مالیاتی کشور اعالم خواهد گردید، معتبر می باشند. 
باب سوم شامل چهار فصل است. فصل اّول شامل مقرراتی که به مالیات بردرآمد انواع 
مقررات  به  کدام  هر  دیگر  و سه فصل  تسری می باشد  قابل  و شرکت ها  اشخاص حقوقی 
ابتدای هر فصل قوانین و  مربوط به یکی از انواع شرکت ها تخصیص یافته به طوری که در 
مقررات مربوط و در پایان هر فصل مسائلی همراه با پاسخ درج گردیده که مورد استفاده 

برای مطالعه و تمرین باشند. 
ماده 106 ق.م.م راجع به نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات شرکت های ایرانی و ماده 107 
ق.م.م راجع به نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات شرکت های خارجی، به موجب اصالحیه 
قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/4/31 اصالح شده اند. اصالحات از 1395/1/1 اجرا 

خواهد گردید. 
)متن اصالحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/4/31 در پیوست کتاب درج شده است(

مالی کشور  نظام  ارتقای  تولید رقابت پذیر و  قانون رفع موانع  به موجب مواد 30 و 31 
مصوب 1394/2/1، مواد 132 و 138 ق.م.م )معافیت مالیاتی شرکت های غیردولتی( اصالح 
گردیده که تاریخ اجرای اصالحات 1395/1/1 می باشد )متن مواد 30 و 31 قانون یاد شده در 

پیوست کتاب درج گردیده است.(
در پایان امیدوار هستم که این کتاب بتواند کیفیت تجزیه و تحلیل مسائل مالیاتی را به 

سطحی باالتر از گذشته ارتقاء دهد. 
از جناب آقای دکتر محمدرضا عبدی، معاون محترم پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل 
سازمان امور مالیاتی کشور به جهت ارائه پیشنهاد و فراهم نمودن امکان تألیف کتاب پیش رو 
سپاسگزارم و از مساعدت ها و راهنمائی های جناب آقای دکتر مرتضی اسدی معاون محترم 
که  پورقربان  از سرکار خانم  می نمایم، همچنین  قدردانی  اقتصادی  علوم  دانشگاه  پژوهشی 

مسئولیت تایپ و صفحه بندی کتاب را بعهده داشته اند تشکر می نمایم.
با تمام تالشی که برای کامل شدن و رعایت اصول مربوط به تدوین کتاب گردیده، و 
مساعی که برای انتقال تجربه چهار دهه اشتغال در مسئولیت ها و مدیریت مالیاتی و بیست 
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و  اشتباه  دارای  کتاب  این  تردید  بدون  داشته ام،  مالیات  متنوع  دروس  تدریس  سال  پنج  و 
نقص هائی است که با راهنمائی و ارشاد اساتید محترم و دانشجویان عزیز و سایر عالقه مندان 
و کاربران فرهیخته قابل اصالح و ویرایش می باشد، بسیار ممنون خواهم شد که پیشنهادات 
اینجانب  برای   Smhamidi@hotmail.com الکترونیک  نشانی  با  را  خود  اصالحی  انتقادات  و 

ارسال فرمائید.

سید محمود حمیدی
شهریور 1394
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راهنمای مطالعه
تحلیل  و  تجزیه  برای  توانمندی عالقه مندان  ارتقاء سطح  با هدف  کتاب  این  اینکه  به  نظر 
مسائل مالیاتی تدوین شده، توجه به نکات زیر به بهره برداری مطلوب تر از مطالب کتاب و 

درک بهتر مفاهیم موضوعات طرح شده، کمک خواهد نمود:
1- توضیحات کوتاه مندرج در زیرنویس ها مورد توجه و مطالعه قرار گیرد. 

کتاب درج  پیوست  در  آسان تر  بمنظور دسترسی  که  به موضوعات  مربوط  قوانین  متن   -2
گردیده مطالعه گردد.

  3- صورت مسائل در ابتدا و بدون توجه به پاسخ، مطالعه شده و پس از تجزیه و تحلیل 
سؤال به صورت فردی و یا پس از تبادل نظر گروهی پاسخ حاصل شده با پاسخ مندرج 

در ذیل مسائل تطبیق داده شود.
4- مسائلی که با مفروضات عددی طرح شده اند، بدون توجه به راه حل و پاسخ درج شده 

در کتاب، حل شده و پس از آن نتیجه حاصل شده با پاسخ درج شده تطبیق داده شود. 
5- تاریخ اجرای اصالحات ق.م.م مربوط به مالیات بردرآمد مشاغل حداکثر سه سال بعد از 
تاریخ ابالغ اصالحیه از سوی سازمان امور مالیاتی کشور اعالم خواهد شد و اصالحات 
مربوط به مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی از تاریخ 1395/1/1 اجرا خواهند گردید، اما 
چون هدف اساسی این کتاب فراهم نمودن زمینه مناسب تمرین برای تجزیه و تحلیل 
مسائل مالیاتی است، بنابراین بررسی مطالب و تمرین و تجزیه و تحلیل مسائل با توجه 
به قانون و مقررات جاری مندرج در کتاب برای مطالعه کنندگان همواره میسر خواهد بود. 
چنانچه پس از اجرائی شدن اصالحات صورت مسائل طرح شده در کتاب نیاز به تجدیدنظر 

و بازنگری داشته باشد، بدیهی است که در اولین ویرایش کتاب تصحیح خواهند شد. 
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باب اّول: تعریف واژه های به کار رفته در متون مالیاتی)قانون مالیات هاي مستقیم(
1- پایه مالیات:

عبارت است از یک مبنای عددی مربوط به مؤدی مالیاتی که در قانون مالیات های مستقیم نام 
برده شده و از حاصل ضرب آن در نرخ های مقرر، مالیات بدست می آید. 

پایه مالیاتی در بخش های قانون مالیات های مستقیم دارای عناوین مختلف می باشد از جمله: 
برخی درآمدهای نقدی و غیرنقدی، در بخش مالیات حقوق، 

درآمد مشمول مالیات، در بخش های مالیات بردرآمد اجاره امالک، مشاغل و اشخاص حقوقی،
ارزش معامالتی امالک، در بخش مالیات بر درآمد امالک،

سهم االرث، در بخش مالیات بر ارث.

2- نرخ مالیاتی:
عبارت است از اعدادی به صورت درصد که در بخش های مختلف قانون مالیات های مستقیم 

تعیین و مشخص شده و به شکل ثابت و یا تصاعدی به کار می روند. 

3- منابع مالیاتی
انواع درآمدها می توان در چهار  به مقررات مالیات های مستقیم و  با توجه  مالیاتی را  منابع 

گروه طبقه بندی نمود:
- درآمد ناشی از کار )حقوق(

- درآمد ناشی از سرمایه )سود سهام و سود سهم الشرکه(
- درآمد ناشی از سرمایه و کار )کشاورزی، مشاغل آزاد(

- درآمد اتفاقی

4- درآمد:
دریافت های نقدی یا غیرنقدی بابت فروش کاال و خدمات، انتقال حق مالکیت عین و منافع 

اموال، انتقال دارایی نامشهود و دریافت درآمد اتفاقی در یک دوره معین.
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)درآمد از دیدگاه علم مالیه عبارت است از ارزش پولی کاالها و خدمات و دارایی های ثابت 
که به وسیله شخص در یک دوره معین مصرف می شود.(

5- هزینه:
آن قسمت از منابع که اشخاص برای فعالیت اقتصادی و بدست آوردن درآمد و منافع در یک 

دوره معین صرف می نمایند. 

6- سود ویژه )حسابداری(
درآمدهای بدست آمده اشخاص ناشی از فعالیت های مالی پس از کسر تمامی هزینه-هایی 

که برای کسب همان درآمدها در یک دوره معین صرف شده است. 
)سود ابزاری مؤثر در تعیین فرآیند تصمیم گیری و برنامه ریزی برای نیل به اهداف مالی است.(

7- درآمد مشمول مالیات:
- فروش کاال و خدمات به اضافه سایر درآمدها، پس از کسر هزینه ها و استهالکات موضوع 

فصل هزینه های قابل قبول و استهالکات قانون مالیات های مستقیم. )ماده 94 ق.م.م( 
- در موارد تشخیص علی الرأس عبارت است از حاصل ضرب قرینه مالیاتی و ضریب مقرر 

)ماده 98ق.م.م(

8- هزینه قابل قبول:
هزینه هایی است که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و فقط مربوط به درآمدهایی که در 
یک دوره معین بدست آمده و عنوان و حد نصاب آن ها در مواد 147 تا 151 ق.م.م آمده باشد. 

9- استهالک:
از فرسایش و  ناشی  مالیاتی کاهش ارزش کاالی سرمایه ای در طول زمان  از نظر مقررات 
کاربری است، اما از نظر حسابداری سرشکن کردن بهای تمام شده دارایی ثابت به طریق 

معقول و منظم به دوره های مالی استفاده از آن دارایی است. 
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- محاسبه هزینه استهالک:
الف – روش مستقیم – سرشکن نمودن بهای تمام شده دارایی به دوره های مالی عمر مفید 

آن بطور مساوی.
ب( روش نزولی – درصد ثابتی از تفاوت بهای تمام شده دارایی و جمع هزینه استهالک 

دوره های مالی قبل، در هر دوره مالی.

10- سال مالیاتی:
یکسال شمسی است که از اّول فروردین ماه آغاز و به آخر اسفندماه همان سال ختم می شود. 

)مورد استفاده مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی(

11- دوره مالی:
اساسنامه اشخاص  مدت زمانی معادل یک سال شمسی است که شروع و خاتمه آن طبق 

حقوقی و شرکت ها تعیین می شود. 

12- دوره مالیاتی:
مدت زمانی از یک سال شمسی است که طبق قانون مالیات برارزش افزوده برای محاسبه 
مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مالیاتی که باید به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت شده و 

یا قابل استرداد است، تعیین می شود. 

13- بخشودگی مالیات:
عدم مطالبه و یا عدم دریافت قسمتی از مالیات متعلق به درآمد اشخاص، طبق احکام قانون 

مالیات های مستقیم.
مثال: بخشودگی 50% مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته )ماده 92 ق.م.م(

14- معافیت مالیاتی:
عدم تعلق و عدم محاسبه مالیات نسبت به برخی پایه های مالیاتی به موجب احکام قانون 

مالیات های مستقیم و در دو گروه قابل طبقه بندی می باشد:
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الف( معافیت های حمایتی:
افزایش  و  مالی  به لحاظ حمایت  مالیاتی  پایه های  برخی  به  نسبت  مالیاتی  معافیت  برقراری 

قدرت خرید اشخاص حقیقی، مانند 
- معافیت مالیاتی قسمتی از درآمد مشمول مالیات حقوق سالیانه، )ماده 84 ق.م.م(

- معافیت مالیاتی قسمتی از درآمد مشمول مالیات مشاغل اشخاص حقیقی)ماده 101 ق.م.م( 

ب( معافیت های هدف دار:
توسعه  هدف  با  اشخاص  مالیاتی  پایه های  برخی  به  نسبت  مالیاتی  معافیت های  برقراری 

اقتصادی و اجتماعی مانند،
- معافیت مالیاتی قسمتی از درآمد مشمول مالیات فعالیت های تولیدی و معدنی شرکت ها 

)ماده 132 ق.م.م( 
- معافیت مالیاتی سود دریافتی اشخاص از سپرده های نزد بانکهای ایرانی )ماده 145ق.م.م( 

15- تشخیص درآمد مشمول مالیات مؤدیان:
به وسیله  اقتصادی،  و  شغلی  فعالیت  ناشی  اشخاص  درآمد  وضعیت  بررسی  و  حسابرسی 
مأموران مالیاتی و محاسبه و تعیین پایه های مالیاتی از جمله درآمد مشمول مالیات با اختیارات 

قانونی و استفاده از دو روش:
الف – رسیدگی به دفاتر قانونی و اسناد و مدارک حسابداری.

ب- علی الرأس.

16- مشارکت مدنی:
درآمیختن آورده نقدی و غیرنقدی تعدادی شخص حقیقی به نحو مشاع، به منظور فعالیت انتفاعی 

بر طبق یک قرارداد با موضوع معین و مبتنی بر اعتبار و رابطه حقوق مالکیتی شرکاء با یکدیگر.

17- شخص حقوقی:
یک  ثبت  مانند  دولتی،  رسمی  مرجع  یک  در  مدنی  مشارکت  مشابه  تشکیالتی  ثبت  الف( 
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شرکت در اداره ثبت شرکت ها، ثبت یک مؤسسه خیریه در وزارت کشور. 
ب( تصویب قانون تأسیس یک موسسه و یا نهاد در قوه مقننه، مانند وزارت خانه و یا سازمان دولتی.

18- دفاتر قانونی:
- اشخاص حقوقی، دفتر روزنامه و کل )ماده 106 ق.م.م(

- صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده 96 ق.م.م )اشخاص حقیقی(، دفتر روزنامه و کل 
)بند الف ماده 95 ق.م.م(

- صاحبان مشاغل موضوع بند ب ماده 96 ق.م.م )اشخاص حقیقی(، دفتر درآمد و هزینه )بند 
ب ماده 95 ق.م.م(

19- مالیات مقطوع:
مالیات هایی که به موجب قانون مالیات های مستقیم یکبار در منبع مالیاتی نسبت به درآمد یا 
دیگر پایه های مالیاتی تعلق گرفته و سازمان امور مالیاتی کشور پس از آن وجه دیگری بابت 
انتقال قطعی امالک  مالیات  مانند  مالیاتی مطالبه نخواهد نمود،  پایه  یا آن  مالیات آن درآمد 

موضوع ماده 59 ق.م.م.

20- قطعی شدن مالیات:
که در یکی از شرایط ذیل تحقق می یابد:

الف( قبول و تمکین مالیات مندرج در برگ تشخیص مالیات و یا پرداخت آن به وسیله مؤدی 
مالیاتی و یا عدم اعتراض مؤدی به برگ تشخیص مالیات ظرف مدت سی روز از ابالغ به 

وی. )ماده 239 ق.م.م(
ب( رفع اختالف با مؤدی به وسیله رئیس امور مالیاتی با اختیار قانونی موضوع ماده 239 ق.م.م.

ج( عدم اعتراض مؤدی به رای هیأت حل اختالف مالیاتی بدوی ظرف بیست روز از تاریخ 
ابالغ آن و یا پرداخت مالیات مشخص شده در رأی مزبور )ماده 247 ق.م.م(

د( صدور رأی هیأت حل اختالف مالیاتی تجدیدنظر )ماده 247 ق.م.م(



ل
اوا
ب 

با

19

هـ( صدور رأی هیأت حل اختالف مالیاتی همعرض )ماده 257 ق.م.م(
و( صدور رأی هیأت سه نفری موضوع ماده 251 مکرر ق.م.م

21- روش خود اظهاری پرداخت مالیات:
سازمان امور مالیاتی کشور طبق ماده 158 ق.م.م اجازه دارد در مورد هر یک از منابع مالیاتی 
و در نقاطی که مقتضی بداند، در نیمه اول هر سال اعالم نماید که اظهارنامه مالیاتی مربوط به 
همان سال مؤدیان مورد نظر را که در سال بعد و در مهلت مقرر تسلیم نمایند، بدون رسیدگی 

قبول نماید و فقط تعداد کمی از آنها را بطور نمونه گیری انتخاب و رسیدگی نماید.

22- مرور زمان مالیاتی:
مدت زمانی که طبق قانون مالیات های مستقیم مأموران مالیاتی اجازه دارند مالیات متعلق به 
درآمد مشمول مالیات و یا مالیات متعلق به سایر پایه های مالیاتی را محاسبه و مطالبه نمایند 

و پس از گذشت آن زمان اجازه قانونی مزبور از آنان سلب می گردد. 
مرور زمان مالیاتی در شرایط ذیل جاری می باشد:

الف( در مورد مؤدیانی که در مهلت مقرر اظهارنامه مالیاتی را به اداره امور مالیاتی تسلیم 
نموده اند مدت یکسال از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه )ماده 156 ق.م.م( 

ب( در مورد مؤدیانی که در مهلت مقرر اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی تسلیم نکرده اند 
مالیات  پرداخت  در سررسید  مالیاتی  اظهارنامه  تسلیم  به  مکلف  قانونی  مقررات  یا طبق  و 

نبوده اند، مدت پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات. )ماده 157 ق.م.م( 

23- مسئولیت تضامنی پرداخت مالیات:
به موجب برخی از احکام قانون مالیات های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد 
برای مطالبه و وصول مالیات به هر یک از طرفین داد و ستد، پرداخت کنندگان وجوه به ذینفع 
و یا ذینفع و در مورد تعهد پرداخت مالیات دیگران، به مؤدی اصیل و یا متعهد پرداخت، 

مراجعه نماید. 
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 باب دوم: مالیات بر درآمد مشاغل اشخاص حقیقی
فصل اول: قانون و مقررات مربوط و مشترک1 

1ـ تعریف قانونی درآمد مشاغل: )دایره شمول(
ماده 93- درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر، غیر از 
موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های2  

مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می باشد.
توضیح 1: درآمد اشخاص حقیقی در مدت یک سال مالیاتی که از طریق اشتغال به مشاغل 

و حرفه های متعارف در ایران کسب نمایند مشمول مقررات مالیات بر درآمد مشاغل است.
توضیح 2: چنانچه اشخاص حقیقی در مدت یک سال3 مالیاتی در ایران درآمدهایی کسب 
نمایند که در سایر فصل های قانون مالیات های مستقیم به آنها تصریح نگردیده باشد، مشمول 

مقررات مالیات بر درآمد مشاغل می شوند.
تبصره ماده 93 ـ درآمد شرکت های مدنی )اعم از اختیاری یا قهری( و همچنین درآمدهای 
ناشی از فعالیت های مضاربه در صورتی که عامل )مضارب( یا صاحب سرمایه شخص حقیقی 

باشد تابع مقررات این فصل می باشد.
توضیح 1ـ چنانچه چند نفر شخص حقیقی به طور اختیاری یا قهری از فعالیت های شغلی در یک 
محل به صورت شرکت مدنی4 درآمد کسب نمایند، مشمول مقررات مالیات بر درآمد مشاغل است.

توضیح 2ـ در فعالیت های مضاربه5 چنانچه شخص حقیقی به عنوان عامل )مضارب( و یا 
صاحب سرمایه، صاحب درآمد شود، مشمول مالیات بر درآمد مشاغل است.

1. منظور مقرراتی است که در مورد انواع مشاغل اعم از مشمولین بند الف یا بند ب یا بند ج کاربرد قانونی دارد.
2. برخی از درآمدها به موجب احکام دیگری در قانون مالیات های مستقیم و در منبع استحصال درآمد معاف است مانند 

درآمد ناشی از صادرات کاال )ماده 141( و یا درآمد ناشی از فعالیت کشاورزی )ماده 81(
3. طبق ماده 155 سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه 

همان سال ختم می شود.
4.  شرکت مدنی موضوع مواد 571 تا 574 قانون مدنی

5. مضاربه موضوع ماده 546 قانون مدنی
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2ـ پایه مالیات بر درآمد مشاغل:
پایه مالیات بر درآمد مشاغل، درآمد مشمول مالیات است که با دو روش محاسبه می شود:

الف( رسیدگی به حساب سود و زیان و دفاتر قانونی:
ماده 94- درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کاال و 
خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول فصول دیگر این قانون شناخته نشده، پس 
از کسر هزینه های قابل قبول و استهالکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول 

و استهالکات .1

ب( روش علی الرأس:
ماده 98ـ  در موارد تشخیص علی الرأس، اداره امور مالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسی های 
الزم و کسب اطالعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم از دولتی یا غیردولتی، ابتدا قرینه2 و یا 
قرائن مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مؤدی باشد انتخاب و 
دالیل انتخاب نوع قرینه یا قرائن و رقم آنها را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی قید نماید 
و سپس با اعمال ضریب3 یا ضرائب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی درآمد مشمول مالیات 
مؤدی را تعیین نماید. در صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معّدلی که از نتایج 

اعمال ضریب به دست می آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.
فعالیت شخص حقیقی  مالیات  برای محاسبه درآمد مشمول  مثال چنانچه  توضیح: به عنوان 
یک بار از قرینه فروش و یک بار دیگر از قرینه سرمایه استفاده شود، معدل دو درآمد مشمول 

مالیات به دست آمده، پایه محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

3- معافیت مالیاتی پایه ای )حمایتی(
ماده 101ـ درآمد مشمول مالیات ساالنه مؤدیان این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق 

1. مواد 147 تا 151 قانون مالیاتهای مستقیم
2. موضوع ماده 152 ق. م. م
3. موضوع ماده 153 ق. م. م 
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مقررات این فصل در موعد مقرر1 تسلیم کرده اند تا میزان معافیت موضوع ماده 84 این قانون 
از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ های مذکور در ماده 131 این قانون مشمول مالیات 
خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال 

1382 به بعد جاری است.
تبصره- در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری، شرکاء حداکثر از دو معافیت استفاده 
باقی مانده سهم هر شریک  آنان تقسیم و  بین  خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی 

جداگانه مشمول مالیات خواهد بود.
توضیح 1ـ معافیت مالیاتی پایه ای تا میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 از درآمد مشمول 
مالیات ساالنه که به هردو طریق موضوع بند 2 پیشین محاسبه می گردد قابل کسر می باشد، 
مشروط به آنکه مؤدی اظهارنامه مالیاتی در مهلت تعیین شده در ماده 100 ق. م. م تسلیم 

نماید.
توضیح 2- ماده 66 قانون هدفمندکردن2 یارانه ها مصّوب 88/10/15 مجلس شورای اسالمی 
به دولت تفویض اختیار کرده که میزان معافیت مالیاتی پایه ای مؤدیان را از سال 89 به بعد، 
متناسب با تغییر و اصالح قیمت های موضوع قانون هدفمند کردن یارانه ها و حداکثر تا دو 

برابر در طی پنج سال افزایش دهد.
به عنوان یادآوری معافیت مالیاتی پایه ای سال 90 مبلغ 58/200/000 ریال و سال 91 مبلغ 
66/000/000 ریال و سال 92 مبلغ 100/000/000 ریال و سال 93 مبلغ 120 میلیون ریال 

تعیین گردیده است.
توضیح 3-

الف ـ با توجه به مفاد ماده 177 ق. م. م مؤدیان مالیاتی می توانند اظهارنامه مالیاتی خود را به 
اداره امور مالیاتی محل سکونت تسلیم نمایند.

ب ـ صاحبان مشاغل جدیدالتأسیس طبق تبصره 3 ماده 177 ق. م. م مکلف شده اند حداکثر 
ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت، مراتب شروع فعالیت خود را به اداره امور مالیاتی 

1. موضوع ماده 100 ق. م. م
2. چاپ شده در روزنامه رسمی کشور مورخ 88/11/6
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انجام تکلیف مشمول جریمه-های مندرج در  نمایند و در صورت عدم  اعالم  محل شغل 
تبصره 3 مزبور می شوند.

ج ـ صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده 95 چنانچه طی سه سال متوالی به تکالیف قانونی 
خود عمل نمایند، طبق ماده 189 ق. م. م مورد تشویق قرار می گیرند.

از سوی  )پیش پرداخت(  قانونی  از سررسید  قبل  به طور علی الحساب  مالیات  پرداخت  ـ  د 
مؤدیان مالیاتی طبق ماده 190 مشمول دریافت جایزه نقدی می شود.

هـ ـ طبق ماده 190 دیر پرداخت مالیات مؤدیان این فصل مشمول جریمه ای معادل %2/5 
مالیات به ازاء هر ماه تأخیر خواهد بود.

وـ عدم تسلیم اظهارنامه مؤدیان مشمول بند الف ماده 95 این فصل طبق تبصره ماده 192 
مشمول جریمه ای معادل 40%  مالیات متعلق بوده که مشمول بخشودگی نمی شود.

زـ طبق ماده 193 در مورد مؤدیان مشمول بندهای الف و ب ماده 95 این فصل عدم تسلیم 
ترازنامه و حساب سود و زیان و حساب درآمد و هزینه و سود و زیان حسب مورد موجب 
تعلق جریمه ای معادل 20%  و عدم ارائه دفاتر 20%  و مردود شدن دفاتر 10%  مالیات متعلق 

می شود.
توضیح 4ـ حداکثر معافیت مالیاتی پایه ای قابل استفاده در شرکت های مدنی میزان )معافیت 
مالیاتی ماده 84×2( است و در صورتی که تعداد شرکاء بیش از دو نفر باشند به تعداد شرکاء 
به طور مساوی تقسیم می گردد تا سهم معافیت مالیاتی هر شخص حقیقی بدست آید که از 

سهم درآمد مشمول3 مالیات سالیانه وی قابل کسر خواهد بود.

4ـ تکلیف قانونی تسلیم اظهارنامه مالیاتی سالیانه
ماده 100 ـ مؤدیان موضوع این فصل قانون مالیات های مستقیم، مکلف اند اظهارنامه مالیاتی 
مربوط به فعالیت های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر 
محل جداگانه طبق نمونه ای که به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد، تا آخر 

3. سهم درآمد مشمول مالیات هر یک از شرکاء در مشارکت مدنی با توجه به سهم سرمایه و یا سهم منافع تعیین شده در 
شرکت¬نامه مورد توافق شرکاء محاسبه می¬گردد.
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تیرماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور 
در ماده 1311 این قانون پرداخت نمایند.

تبصره 1ـ در مورد کارگاه ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه 
از  درآمدهای حاصل  کلیه  است  مؤدی مکلف  نماید،  اقتضا  را  دیگر  یا چند محل  در یک 
فعالیت های خود را طی یک اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل وقوع کارگاه یا واحد تولیدی 

تسلیم نماید.
تبصره 2ـ در مورد مشمولین این فصل که دارای محل ثابت برای شغل خود نمی باشند، 

محل سکونت آنها از لحاظ تسلیم اظهارنامه، محل شغل تلقی می گردد.
اسقاط  موجب  از شرکاء  یکی  توسط  اظهارنامه  تسلیم  مدنی  در شرکت های  3ـ  تبصره 

تکلیف سایر شرکاء نخواهد بود. این امر مانع از تسلیم اظهارنامه2 مشترک نمی باشد.
ترازنامه و حساب سود3   این فصل شامل  مالیاتی مؤدیان موضوع  اظهارنامه  تبصره 4 ـ 
یا خالصه وضعیت درآمد5 و هزینه، حسب مورد طبق  یا حساب درآمد4 و هزینه  و زیان 

نمونه هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود، خواهد بود.

علی الرأس  طریق  از  مؤدی  مالیات  مشمول  درآمد  زیر  موارد  در  97ـ  ماده  5ـ 
تشخیص خواهد شد:

1. در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه 
و حساب سود و زیان، حسب مورد، تسلیم نشده باشد.

2. در صورتی که مؤدی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط از ارائه دفاتر و یا 
مدارک حساب در محل کار خود، خودداری نماید. هرگاه مؤدی از ارائه قسمتی از مدارک 
حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه های قابل 
1. درآمد مشمول مالیات سالیانه مؤدیان این فصل پس از کسر معافیت ماده 101 مشمول نرخ های تصاعدی جدول ماده 131 

می گردد که کمترین نرخ 15% و باالترین نرخ 35% است.
2. اظهارنامه ای است که به امضاء تمام شرکاء شرکت مدنی برسد.

3. نسبت به مؤدیانی که مکلف به نگهداری دفتر روزنامه و کل هستند )بند الف ماده 95(.
4. نسبت به مؤدیانی که مکلف به نگهداری دفتر مشاغل هستند )بند الف ماده 95(.

5. مؤدیان مالیاتی موضوع بند ج ماده 95 ق. م. م.
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قبول خودداری می شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد، درآمد مشمول مالیات این 
قسمت از طریق علی الرأس تعیین خواهد شد.

3. در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به 
نظر اداره امور مالیاتی غیر قابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین 
قانونی و آیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب با ذکر دلیل باید به 
مؤدی ابالغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل 
سازمان امور مالیاتی کشور احاله گردد. مؤدی می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ با مراجعه 
به هیأت مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت 
موازین قانونی و آیین نامه حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیأت مکلف است ظرف ده 
روز پس از انقضای یک ماه فوق نظر خود را با توجیهات و دالیل الزم و کافی به اداره امور 
مالیاتی اعالم نماید تا بر اساس آن اقدام گردد. نظر هیأت با اکثریت مناط اعتبار است و نظر 
عضوی که در اقلیت قرار دارد باید در صورت جلسه درج گردد. در مواردی که هیأت نظر 
اداره امور مالیاتی را در مورد غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر مؤدی مردود اعالم می کند باید 

مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اعالم نماید.
تبصره 1 ـ در اجرای بند 3 این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده 156 ق.م. م 

اضافه می شود.
تبصره 2ـ هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی 
مؤدی وجود داشته باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را براساس 
رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد، تعیین کند. در صورت داشتن درآمد 
ناشی از فعالیت های مکتوم1 که مستند به دالیل و قراین کافی باشد، درآمد مشمول مالیات 
آن فعالیت ها همواره از طریق علی الرأس تشخیص داده خواهد شد و به درآمد مشخص شده 

مشمول مالیات قبلی افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.
 

1. فعالیت¬های واقعی مؤدی که در اظهارنامه تسلیمی افشاء نگردیده است.
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فصل دّوم ـ مالیات بر درآمد مشاغل بند الف ماده 95 ق. م. م
ماده 95 ـ صاحبان1 مشاغل موضوع این فصل، مکلف اند اسناد و مدارک مثبته کافی برای 
لحاظ تشخیص  از  کنند، صاحبان مشاغل  نگاهداری  مالیات خود  تشخیص درآمد مشمول 

درآمد مشمول مالیات به گروه های زیر تقسیم می شوند:
الف( صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در 
دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با 

رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند.
تبصره 1ـ سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت، تا پایان دی ماه هر سال 
فهرست مشاغل افزوده شده به بند الف ماده 96 مشمول از آغاز سال بعد را تهیه و از طریق 
تشکل های صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه-های کثیراالنتشار به 

مؤدیان اعالم می دارد.
تبصره 2ـ آیین نامه مربوط به روش های نگهداری2 دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع 
مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول 
و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب 
نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

ماده 96 
بند الف( صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده 95 این قانون عبارتند از:

1ـ دارندگان کارت بازرگانی و کلیه وارد کنندگان و صادرکنندگان.
2ـ صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تأسیس و پروانه بهره برداری 

از وزارتخانه ذیربط صادر شده یا می شود.

1. منظور از صاحبان مشاغل، اشخاصی است که بهره برداری از مؤسسات به حساب آنها انجام می شود )تبصره 2 ماده 96 ق. 
م. م(

2. آئین نامــه مربــوط در اجــرای تبصــره 2 مــاده 95 ق. م. م بوســیله ســازمان امــور مالیاتــی کشــور تهیــه و پیشــنهاد شــده شــامل 
21 مــاده و 13 تبصــره می باشــد کــه در تاریــخ 84/4/11 و تحــت شــماره 13593 بــه تصویــب وزیــر امــور اقتصــادی و دارائــی 
رســیده و در روزنامــه رســمی شــماره17640ـ84/6/26 درج و از تاریــخ 84/7/11 الزم االجــرا گردیــده اســت. متــن آئین نامــه 

در پیوســت ایــن کتــاب چــاپ گردیــده اســت.
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3ـ بهره  برداران معادن.
4ـ صاحبان مؤسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری، خدمات مالی، حسابداران1 رسمی 
و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره ای، انفورماتیک، رایانه ای اعم از سخت افزاری 

و نرم افزاری و طراحی سیستم.
5ـ صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی، آموزشگاه های آزاد، مدارس غیرانتفاعی، دانشگاه ها و 

مراکز آموزش عالی.
6ـ صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، آسایشگاه ها، درمانگاه ها و خانه های سالمندان.

7ـ صاحبان هتل ها و متل های سه ستاره و باالتر.
8ـ بنکداران، عمده فروش ها، فروشگاه های بزرگ، واسطه های مالی، نمایندگان توزیع کاالهای 

داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها.
9ـ نمایندگان مؤسسه های تجاری و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی.

یا  از مسافری  10- صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم 
باربری.

11ـ صاحبان مؤسسات مهندسی و مهندسی مشاور.
12ـ صاحبان مؤسسات تبلیغاتی و بازاریابی.

تبصره 3ـ مشموالن2 این ماده که در محل شغل خود دارای فعالیت های شغلی دیگر موضوع 
این فصل می باشند، مکلف اند برای کلیه فعالیت های شغلی خود طبق مقررات این قانون 

عمل کنند.

مالیات های تکلیفی فصل دّوم:
تعریفـ مالیات هایی که وظیفه محاسبه، کسر و واریز به حساب سازمان امور مالیاتی کشور، به 
موجب مقررات قانون مالیات های مستقیم بعهده اشخاص دیگر )غیر از مؤدی اصیل( محول 

1. عبــارت حســابداران رســمی بموجــب اطالعیــه 87/10/14 )ســازمان امــور مالیاتــی کشــور( منــدرج در روزنامــه ایــران بــه 
بنــد الــف مــاده 96 ق. م. م اضافــه گردیــده اســت.

2. منظــور از تبصــره 3 آن اســت کــه صاحــب شــغل نســبت بــه همــه فعالیت هــای شــغلی خــود در یــک محــل اعــم از آنکــه 
فعالیــت دیگــر مشــمول بنــد ب باشــد بایــد اظهارنامــه مالیاتــی واحــد تنظیــم و بــه اداره امــور مالیاتــی تســلیم و مالیــات متعلــق 

را بپــردازد.
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می شود، مالیات تکلیفی نام دارد.
ماده 102 ـ در مضاربه، عامل )مضارب( مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه، عالوه بر 
پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده 101 
کسر و به عنوان مالیات علی الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را 

به اداره امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید.
تبصره:

در صورتی که صاحب سرمایه بانک باشد، تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا 
مضارب ساقط است.

ماده 104- طبق ماده 104ق.م.م اشخاص موضوع بند الف ماده 95 این قانون مکلف-اند، 
مالیات تکلیفی مربوط به وجوه پرداختی موضوع ماده 104 را کسر و ظرف مهلت مقرر به 

حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند. 
متن کامل ماده 104 ق.م.م و شش تبصره ذیل آن و همچنین الحاقات بعدی قانونی به ماده 
مزبور و جرائم تخلف از این مقررات در بند ج مالیات های تکلیفی فصل اّول باب سوم این 

کتاب درج گردیده است. 
مسائل:

بازرگانی برای فعالیت عملکرد سال 90 محل کسب خود، یک فقره اظهارنامه مالیاتی  1ـ 
ابراز  و ضمن  تسلیم  مالیاتی  امور  اداره  به  م  م.  ق.   96 ماده  الف  بند  مشمولین  به  مربوط 
درآمد حاصل از فروش لوح فشرده وارداتی خود، مالیات پرداخت نموده، ضمنًا اظهارنامه 
دیگری مربوط به مشمولین بند ج ماده 96 ق. م. م برای فعالیت خرید و فروش داخلی لوازم 

الکترونیک سبک به همان اداره امور مالیاتی تسلیم کرده است.
اداره امور مالیاتی پس از رسیدگی به پرونده وی، با توجه به عدم نگهداری دفتر قانونی 
کل و روزنامه، درآمد مشمول مالیات برای دو فعالیت واردات کاال بر مبنای مبلغ واردات و 
خرید و فروش داخلی برمبنای برآورد از طریق علی الرأس تعیین و برگ تشخیص مالیات 
از مأخذ جمع دو درآمد مشمول مالیات صادر و ابالغ می نماید که مورد اعتراض مؤدی قرار 
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گرفته است. بنظر شما رئیس امور مالیاتی در اجرای ماده 238 ق. م. م چگونه به اعتراض 
رسیدگی و رأی صادر می کند؟

پاسخ:
با استناد به تبصره 3 ماده 96 ق. م. م صدور برگ تشخیص واحد  رئیس امور مالیاتی 
برای هر دو مورد فعالیت مؤدی در یک محل کسب را موّجه تلقی نموده و چون مؤدی دفتر 
قانونی نگهداری ننموده، مبنای واردات کاال برای تشخیص درآمد مشمول مالیات واردات 
کاال از طریق علی الرأس و اعمال ضریب مربوطه را تأیید، لکن درآمد مشمول مالیات مربوط 
به فعالیت بند ج ماده 96 مؤدی را که برآورد گردیده پس از تحقیقات الزم و بررسی مدارک 
مؤدی تعدیل و اقدام به صدور رأی می نماید. در این صورت مؤدی مالیات متعلق را که بر 

اساس جمع دو منبع درآمد مشمول مالیات محاسبه گردیده پرداخت خواهد نمود.

2ـ آقای الف صاحب کارخانه تولید قوطی فلزی، برای فعالیت اقتصادی عملکرد سال 90 
اظهارنامه مالیاتی تسلیم و بر اساس سود ابرازی مالیات متعلق را پرداخت می نماید.

اداره امور مالیاتی، دفاتر کل و روزنامه و اسناد و مدارک ارائه شده را رسیدگی، اما به دلیل 
به  معتقد  اسفندماه  برق  و  آب  هزینه  ثبت  عدم  و  بانک  اعالمیه  یک  غیرمجاز  ثبت  تأخیر 
مردودکردن دفاتر است، هیأت موضوع بند 3 ماده 97 هم رأی به مردودی دفاتر داده است، 
اما مؤدی به اداره امور مالیاتی درخواست رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات در اجرای 

تبصره 2 ماده 97 ق. م. م تسلیم کرده است. تکلیف اداره امور مالیاتی چیست؟

پاسخ:
چون تبصره 2 ماده 97 ق. م. م تجویز نموده که چنانچه اسناد و مدارک ابرازی برای تعیین 
درآمد واقعی مؤدی کافی باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را بر 
اساس رسیدگی به اسناد و مدارک و یا دفاتر تعیین کند، بنابراین چون تأخیر ثبت اعالمیه 
بانک در سود و زیان مؤثر نبوده و عدم ثبت هزینه آب و برق نیز موجب کاهش سود نخواهد 
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بود، امکان رسیدگی برای اداره امور مالیاتی میّسر بوده و مکلف است درآمد مشمول مالیات 
واقعی مؤدی را با توجه به اسناد و مدارک و دفاتر تعیین کند.

دفتر  فعالیت سال 90  برای  که  به یک خانم می باشد  متعلق   A پوشاک  تولیدی  کارگاه  3ـ 
و  ریال  میلیارد   2 کارگاه  سرمایه  تسلیمی  اظهارنامه  مطابق  است.  نکرده  نگهداری  قانونی 
مجموع خریدهای پارچه و مواد الزم برای تولید 420 میلیون ریال و فروش مبلغ 750 میلیون 
ریال بوده است. اداره امور مالیاتی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات کارگاه قرینه سرمایه 
را انتخاب کرده و با استفاده از ضریب مالیاتی سرمایه 15% درآمد مشمول مالیات را محاسبه 

و برگ تشخیص مالیات صادر کرده است.
2000/000/000 × %15 = 300/000/000
مؤدی به برگ تشخیص به دلیل آنکه درآمد مشمول مالیات مشخصه غیرواقعی و بیشتر 
از سود واقعی وی بوده اعتراض کرده و از رئیس امور مالیاتی درخواست رفع اختالف نموده 
است، چنانچه ضریب خرید 16% و ضریب فروش 12% باشد، رئیس اداره امور مالیاتی برای 

رفع اختالف و تعدیل قانونی درآمد مشمول مالیات چگونه عمل می نماید؟

پاسخ:
با توجه به اینکه درآمدهای مشمول مالیات حاصل از اعمال ضریب به قرینه های سرمایه و 
خرید و فروش بسیار متفاوت بوده و با وضعیت مالی مؤدی و اطالعات مندرج در اظهارنامه 
مغایرت دارند، علیهذا رئیس امور مالیاتی می تواند با استناد به حکم تبصره ذیل ماده 153 

ق. م. م معدل نتایج حاصل از اعمال ضریب به هر سه قرینه را انتخاب و رأی صادر نماید.
با اعمال ضریب خرید )ریال(

420/000/000 × %16 = 67/200/000
با اعمال ضریب فروش )ریال(

750/000/000 × %12 = 90/000/000  
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جمع
300/000/000 + 67/200/000 + 90/000/000 = 457/200/000

درآمد مشمول مالیات )معدل اعمال سه ضریب مالیاتی(
457/200/000 ÷ 3 = 152/400/000    
4ـ در مؤسسه حسابرسی الف سه نفر حسابدار رسمی با سرمایه به نسبت های 1 و 2 و 3 
مشارکت دارند و طبق شرکت نامه مقرر شده منافع مطابق سهم سرمایه تقسیم شود. مؤسسه 
دفاتر قانونی نگهداری کرده و طبق اظهارنامه عملکرد سال 91 که به موقع قانونی تسلیم کرده 
مبلغ 240 میلیون ریال سود و 13/700/000 ریال مالیات ابراز کرده است. اداره امور مالیاتی 

اظهارنامه را قبول و دفاتر را تأیید و به طریق زیر محاسبه مالیات نموده است.

سهم هر نفر
240/000/000 ÷ 3 = 80/000/000   

سهم هر نفر از معافیت
2× 66/000/000 ÷ 3 = 44/000/000

سهم مالیات هر نفر
5/700/000 = نرخ ماده 131 × 36/000/000 = 44/000/000 – 80/000/000
یک نفر از شرکاء دارنده سرمایه نسبت سهم یک به برگ تشخیص مالیات اعتراض نموده 

و ادعا کرده که محاسبه مالیات آنها اشتباه و بیش از نصاب قانونی است.
بنظر شما هیأت حل اختالف مالیاتی برای حل و فصل موضوع و رفع اختالف چگونه 

رأی صادر می نماید؟

پاسخ:
هیأت حل اختالف مالیاتی پس از رسیدگی به اعتراض و بررسی مدارک پرونده متوجه 
می شود که سهم سه نفر شرکاء از منافع با هم برابر نیست و مالیات باید به نسبت سهم درآمد 
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مشمول مالیات هر یک از صاحبان منافع پس از کسر سهم معافیت آنها محاسبه گردد. در 
نتیجه سهم شریک اول دارای نسبت یک از منافع مبلغ 40/000/000 ریال و معاف از پرداخت 
مالیات شده و سهم منافع شریک دوم 80/000/000 ریال و مالیات متعلق به آن 5/700/000 
ریال   13/700/000 متعلق  مالیات  و  ریال  میلیون   120 سوم  شریک  منافع  باألخره  و  ریال 
خواهد بود که بر اساس این محاسبه رأی صادر می نماید و به اداره امور مالیاتی دستور کتبی 
می دهد که برای شریک سوم گزارش مالیاتی تنظیم و برگ تشخیص مالیات اصالحی صادر 

نماید. 

5ـ آقای صداقت مالک یک کارخانه تولیدی مواد غذایی است، که اظهارنامه مالیاتی عملکرد 
سال 1390 را خارج از موعد در تاریخ 91/5/25 تسلیم اداره امور مالیاتی نموده است، اداره 
امور مالیاتی پس از بررسی اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی و اسناد و مدارک ابرازی وی و 

مالحظه اطالعات زیر:
کل درآمد فروش ساالنه 500 میلیون ریال، درآمدهای متفرقه 100 میلیون ریال

کل هزینه های انجام شده 302 میلیون ریال، هزینه های استهالک 48 میلیون ریال
قبول  قابل  مدارک  نقص  دلیل  به  هزینه ها  از  ریال  میلیون   30 مبلغ  که  می شود  متوجه 
نمی باشد، لکن با توجه به عدم تسلیم اظهارنامه مؤدی در سررسید مقرر، اجازه دارد درآمد 
مشمول مالیات را از طریق علی الرأس تشخیص دهد. چنانچه ضریب مالیاتی فروش مواد 
غذایی 25% و ضریب مالیاتی درآمد متفرقه 35% باشد، اگر شما مأمور مالیاتی مسئول پرونده 

باشید درآمد مشمول مالیات را با چه روش و به چه میزان تعیین می کنید؟

پاسخ:
گرچه با توجه به بند یک ماده 97 ق. م. م اجازه قانونی برای تشخیص درآمد مشمول 

مالیات از طریق علی الرأس وجود دارد، لکن چون این درآمد مشمول مالیات یعنی:
)علی الرأس( درآمد مشمول مالیات

)500/000/000 × %25 + 100/000/000× %35( = 160/000/000 
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کمتر از درآمد مشمول مالیات قابل محاسبه از طریق رسیدگی به دفاتر کارخانه است.
)500/000/000 + 100/000/000( = 600/000/000
302/000/000 + 48/000/000 = 350/000/000
هزینه قابل قبول 320/000/000 = 30/000/000 – 350/000/000

)رسیدگی دفاتر( درآمد مشمول مالیات
600/000/000 – 320/000/000 = 280/000/000  
بنابراین دفاتر مؤدی را قبول می نمایم و درآمد مشمول مالیات فوق را مبنای محاسبات 
مالیات قرار می دهم اما به هر حال مؤدی مشمول عدم استفاده از معافیت مالیاتی ماده 101 

ق.م.م و پرداخت جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در سررسید مقرر خواهد بود.

تمامی حقوق  تاریخ 91/5/25،  رایانه ای در  آقای سالمت صاحب محل شغل خدمات  6ـ 
صنفی و سرقفلی محل کسب خود را به آقای جوادی منتقل کرده است، آقای جوادی پس 
از تغییر دکوراسیون از تاریخ 91/7/1 رسمًا در مغازه شروع به همان فعالیت رایانه ای نموده 
است. واحد مالیاتی با توجه به تسلیم اظهارنامه مالیاتی از سوی آقای سالمت و عدم ارائه 
از طریق علی الرأس کرده و  نامبرده  مالیات  درآمد مشمول  به تشخیص  اقدام  قانونی  دفاتر 
برگ تشخیص مالیات بر اساس شش ماه از یک سال فعالیت شغلی و رعایت50% از معافیت 
موضوع ماده 101 ق. م. م صادر و ابالغ نموده که مورد اعتراض مؤدی قرار گرفته است. 
هیأت حل اختالف مالیاتی به اعتراض آقای سالمت و مدارک وی رسیدگی نموده و با تعیین 
درآمد مشمول مالیات مربوط به دوره 91/1/1 تا 91/5/25 و اعمال معافیت کامل موضوع ماده 

101 ق. م. م اقدام به صدور رأی و تعیین مالیات کرده است.
سؤال: آیا رأی هیأت حل اختالف مالیاتی صحیح بوده است؟

پاسخ:
آری، زیرا آقای سالمت به عنوان یک نفر شخص حقیقی صاحب درآمد شغلی باید از یک 
معافیت مالیاتی کامل موضوع ماده 101 ق. م. م استفاده کرده و چون مطابق مدارک پرونده 
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مدت فعالیت شغلی وی در محل مزبور منحصر به زمان تا 91/5/25 بوده است. لذا درآمد 
مشمول مالیات هم از طریق علی الرأس باید متناسب با همین مّدت محاسبه شود.

سؤال: آیا آقای جوادی مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده 101 ق.م.م 
می باشد؟

پاسخ: آری، نامبرده هم به عنوان یک شخص حقیقی صاحب درآمد شغلی در محل مزبور 
در صورت تسلیم اظهار نامه مالیاتی برای مدت تا پایان سال می تواند از یک معافیت مالیاتی 

کامل موضوع ماده 101 ق.م.م بهره مند شود.

7ـ آقای البرز در سال 1390 به توزیع و فروش تلویزیون یکی از کمپانی های ژاپن اشتغال 
داشته و اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و سود و زیان متکی به دفاتر قانونی خود را در مهلت 
به دلیل  از کل فروش را  نامبرده طبق صورت های مالی صرفًا %5  مقرر تسلیم کرده است. 
داشتن نمایندگی فروش به حساب درآمد منظور نموده، لکن اداره امور مالیاتی ضمن قبولی 
دفاتر، ادعای ایشان را به دلیل ناکافی بودن مدارک برای اثبات نمایندگی مجاز فروش کاالی 
تلویزیون، مردود اعالم و قرینه فروش ابرازی را مبنای محاسبه سود عملکرد قرار داده که در 
این صورت اختالف فاحشی بین درآمد مشمول مالیات مشخصه اداره امور مالیاتی با درآمد 
مشمول مالیات ابرازی وی پدید آمده است. مؤدی به برگ تشخیص مالیات اعتراض کرده و 

پرونده امر در هیأت حل اختالف مالیاتی مطرح است.
سؤال: به نظر شما هیأت حل اختالف مالیاتی چگونه به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم 

می نماید؟

پاسخ:
چنانچه ادعای مؤدی واقعیت داشته باشد باید مدارک الزم شامل قرارداد نمایندگی مجاز 
و میزان حق العمل توافقی برای فروش کاال و شرایط انتقال وجه نقد برای شرکت خارجی و 
سایر مدارک مربوط به واردات کاال و ترخیص آن از گمرک را به هیأت حل اختالف مالیاتی 
ارائه نماید تا هیأت بتواند واقعیت را احراز نموده و با استناد به ماده 229 و 248 ق. م. م 
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درآمد مشمول مالیات واقعی را تعیین نماید، در غیر این صورت محاسبه واحد مالیاتی صحیح 
بوده است.

8ـ آقای جعفری نمایندگی فروش خودرو را دارد و در سال 1390 مبلغ پنجاه میلیون ریال 
به عنوان کمک نقدی برای احداث مساجد به سازمان اوقاف و امور خیریه پرداخت و هزینه 
مزبور را در دفاتر قانونی خود ثبت نموده است. اداره امور مالیاتی هنگام رسیدگی به دفاتر 
قانونی عملکرد 90 نامبرده چند قلم از هزینه های انجام شده از جمله هزینه یاد شده را به 
دلیل عدم ارتباط با فعالیت شغلی قبول نکرده و برگشت داده است. مؤدی به برگ تشخیص 
اعتراض نموده و در الیحه تسلیمی ادعا کرده که هزینه مزبور با توجه به ماده 172 ق. م. م 
هزینه قابل قبول بوده و تأییدیه سازمان اوقاف را هم به ضمیمه اعتراض ارسال نموده است، 
پرونده در اجرای ماده 238 ق. م. م نزد رئیس امور مالیاتی مطرح شده. به نظر شما رئیس 

امور مالیاتی چگونه به اعتراض رسیدگی و رأی صادر خواهد نمود؟

پاسخ:
چون ادعای مؤدی مالیاتی با توجه به ماده 172 ق. م. م و ضوابط تعیین شده از سوی 
چهار وزارتخانه موضوع قسمت اخیر ماده 172 ق. م. م و همچنین بخشنامه های صادره در 
این باب منطبق با مقررات می باشد، علیرغم آنکه هزینه مورد بحث ارتباط مستقیم با فعالیت 
شغلی وی نداشته به حکم قانون قابل قبول تلقی شده و از درآمد مشمول مالیات سال 1390 

مؤدی باید کسر شود. رأی رئیس امور مالیاتی به این ترتیب صادر خواهد شد.

9ـ آقای آزاد صاحب کارخانه تولید ورق آلومینیوم است. نامبرده اظهارنامه مالیاتی فعالیت 
تولیدی خود مربوط به عملکرد سال 89 را شامل مبلغ 500 میلیون ریال درآمد مشمول مالیات 
در سررسید مقرر تسلیم و با ضمیمه کردن پروانه بهره برداری صادره از اداره کل صنایع مبلغ 
18/500/000 ریال مالیات متعلق به 20% از درآمد مشمول ابرازی را پرداخت و اعالم نموده 

مشمول معافیت ماده 132 ق. م. م می باشد.
اداره امور مالیاتی پرونده مالیاتی را رسیدگی و دفاتر قانونی وی را قبول کرده اما مالیات 
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را بر اساس کل مبلغ 500 میلیون ریال درآمد مشمول مالیات مطالبه نموده است. چون پروانه 
مؤدی  استفاده  برای  را  گردیده  صادر   88/12/25 تاریخ  در  که  مؤدی  تسلیمی  بهره برداری 
اعتراض  مالیات  تشخیص  برگ  به  مؤدی  است.  ندانسته  معتبر   89 مالیاتی سال  معافیت  از 
پروانه  به  استناد  با  و  رسیدگی  اعتراض  به  بدوی  مالیاتی  اختالف  حل  هیأت  و  می نماید، 
بهره برداری صادره 88/12/25 مؤدی را مستحق معافیت مالیاتی تلقی و رأی صادر می نماید. 
لکن مأمور تشخیص مالیات در اجرای ماده 247 ق. م. م به رأی مزبور اعتراض داشته و 
اعتراض را  اعتراض کتبی خود را تسلیم دبیرخانه هیأت-های حل اختالف نموده و دلیل 
چنین اعالم نمود که: پروانه بهره برداری تسلیم شده از سوی مؤدی منفک شده از یک پروانه 
بهره برداری قبلی صادره مورخ 84/8/28 بوده و مؤدی قباًل از معافیت مالیاتی ماده 132 ق. 
م. م بهره مند گردیده است که مدارک در سوابق پرونده وی موجود می باشد. اما هیأت حل 

اختالف مالیاتی بدوی به آنها توجه نکرده است.
پرونده مالیاتی در هیأت حل اختالف مالیاتی تجدید نظر مطرح می گردد و هیأت قرار 
تحقیق کارشناسی صادر نموده که کارشناس با رسیدگی به اسناد و مدارک مؤدی و مالحظه 
گزارش  چون  نمایند.  گزارش  را  نتیجه  کارخانه  وضعیت  از  تحقیق  و  بهره برداری  پروانه 
کارشناس مجری قرار حاکی از تأیید ادعای مأمور تشخیص مالیات درباره پروانه بهره برداری 
اختالف  حل  هیأت  بوده،  جدید  سرمایه گذاری  عدم  و  کارخانه  ماشین آالت  تغییر  عدم  و 
مالیاتی تجدید نظر رأی مورد اعتراض مأمور تشخیص مالیات را لغو و مالیات مورد مطالبه 
اداره امور مالیاتی را تأیید می نماید. اکنون موضوع را بررسی نموده و نسبت به صحت و یا 

خالف بودن رأی هیأت تجدید نظر اعالم نظر فرمایید.

10ـ آقای نوری در سال 1389 به شغل واردات ساعت اشتغال داشته و برخالف تکلیف 
تسلیم کرده  قانونی  مالیاتی در سررسید  اظهارنامه  اما  نکرده  نگاهداری  قانونی  دفتر  قانونی 
است و پس از درخواست اسناد و مدارک از سوی اداره امور مالیاتی، فهرست واردات و 

پروانه های سبز گمرکی مربوط به سال 89 را ارائه می نماید.
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اداره امور مالیاتی به دلیل عدم ارائه دفاتر قانونی، از طریق علی الرأس مبادرت به تعیین 
درآمد مشمول مالیات نموده و بدین منظور برای محاسبه قرینه خرید از نرخ برابری ارز مربوط 

به شش ماهه دوم سال  89 استفاده کرده.
آقای نوری به برگ تشخیص مالیات اعتراض کرده و اعالم نموده نرخ برابری ارز در 
تاریخ گشایش اعتبار که سال قبل بوده که کمتر از نرخ برابری ارز در شش ماهه دوم سال 89 

می باشد و باید در آمد مشمول مالیات بر آن اساس محاسبه می گردید.
هیأت حل اختالف مالیاتی بدوی در مقام تحقیق برآمده و پس از استعالم تغییرات نرخ 
برابری در سال 89 بر اساس معدل تغییرات نرخ اتخاذ تصمیم و درآمد مشمول مالیات را 

تعیین و رأی صادر کرده است.
لکن آقای نوری با ارائه مدارک الزم مربوط به نرخ برابری ارز زمان گشایش اعتبار در 
سال 88 به رأی هیأت بدوی اعتراض کرده و تأکید نموده که وجوه مربوط به گشایش اعتبار 

در سال 88 به بانک مربوطه واریز نموده است.
اتخاذ  باشید چگونه  نظر  تجدید  مالیاتی  اختالف  هیأت حل  عنوان عضو  به  اگر  اکنون 

تصمیم می نمایید؟

11ـ سه نفر شخص حقیقی در کارخانه تولید یخچال با سرمایه های متفاوت شریک هستند، 
مطابق پروانه بهره برداری ظرفیت کارخانه با چهار نفر کارگر 200 دستگاه یخچال در سال 
می باشد. کارخانه در سال 1390 تعداد 60 دستگاه کمپرسور وارد نموده اما در شش ماهه 
دوم سال 90 به دلیل رکود بازار و افزایش قیمت تمام شده کابینت یخچال، کارخانه به طور 
موقت تعطیل شده و مؤدیان موضوع را کتبًا به اداره امور مالیاتی اعالم کرده اند. اداره امور 
مالیاتی، به دلیل عدم ارائه دفاتر قانونی از طریق علی الرأس و با توجه به واردات 60 فقره 
کمپرسور فروش 60 دستگاه یخچال را مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات قرار داده و برگ 
تشخیص مالیات را با توجه به یک سوم درآمد مشمول مالیات برای سهم هر یک از شرکاء 

صادر کرده است.
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الیحه اعتراضی مؤدیان شامل دو دلیل بوده، اول آنکه کارخانه فقط در شش ماهه اول 
سال 90 فعال بوده و فقط با دو کارگر موفق به تولید سی دستگاه یخچال شده، دوم آنکه سهم 

سرمایه و منافع شرکاء برابر نبوده که باید در پرونده اصالح شود.
سؤال: چنانچه عضو هیأت حل اختالف بدوی باشید برای حل و فصل پرونده چگونه 

اقدام می کنید؟

پاسخ:
پس از مالحظه اوراق پرونده مالحظه می شود که مؤدیان قباًل تعطیلی کارخانه در شش 
درآمد  تعیین  برای  و  مؤدیان  ادعای  به  رسیدگی  برای  بنابراین  کرده اند  اعالم  را  دوم  ماهه 
مشمول مالیات واقعی با استناد به مواد 229 و 248 ق.م.م قرار کارشناسی باید صادر شود 
تا نسبت به تعداد تولید و فروش یخچال تحقیق الزم انجام و با مالحظه مدارکی از جمله 
باشند( و  از برخی خریداران )در صورتی که فروشگاه داشته  فاکتورهای فروش و تحقیق 
باقیمانده کمپرسورها  با  تولید شده  یا فروش یخچال های  تولید و  همچنین بررسی مدارک 

نتیجه را جهت احراز موضوع و اتخاذ تصمیم اعالم نمایند.
در مورد سهم شرکاء مالحظه و بررسی مدارکی همچون شرکت نامه یا اجاره نامه   
محل کارخانه و تحقیق از شرکاء می تواند هیأت را در اتخاذ تصمیم در این مورد یاری دهد.

12ـ آقای فرزین صاحب کارگاه تولید مبل است و مبل های تولیدی را در مکان دیگری در 
فروشگاه خود به فروش می رساند. نامبرده برای تولید و فروش مبل در سال 1389 اظهارنامه 
مالیاتی تنظیم و با توجه به تبصره یک ماده 100 ق. م. م اظهارنامه متکی به دفاتر قانونی را 
در مهلت قانونی به اداره امور مالیاتی محل کارگاه تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نموده 
است. اداره امور مالیاتی مزبور دفاتر را قبول و پس از برگشت اقالمی از هزینه های غیرقابل 

قبول برگ تشخیص صادر کرده که با قبول مؤدی مالیات قطعی گردیده است.
مالیاتی  اظهارنامه  دلیل عدم تسلیم  به  مالیاتی محل فروشگاه،  امور  اداره  از سوی دیگر 
مالیات فروشگاه نامبرده را از طریق علی الرأس و بر اساس تقویم فروش در فروشگاه مبل 
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برگ تشخیص مالیات صادر و ابالغ نموده که مورد اعتراض آقای فرزین قرار گرفته و ایشان 
کارگاه  تولیدات  که  نموده  ادعا  کارگاه  درآمد  بر  مالیات  تشخیص  برگ  رونوشت  ارائه  با 

منحصراً در فروشگاه عرضه می شود و مالیات مطالبه شده غیرقانونی و مضاعف است.
سؤال: رئیس امور مالیاتی در اجرای ماده 238 ق. م. م به اعتراض مؤدی چگونه رسیدگی 

و رأی صادر خواهد کرد؟

پاسخ:
مضاعف  مالیات  باشد  مؤدی صحیح  ادعای  چنانچه  ماده 100،  یک  تبصره  به  توجه  با 
مطالبه شده است، علیهذا رئیس امور مالیاتی باید شخصًا و یا با صدور قرار کارشناسی نسبت 
به ادعای مؤدی تحقیقات کامل و دقیقی را انجام دهد. برای این منظور بررسی فاکتورهای 
آمار  با  مطابقت  و  رفته  فروش  مبل های  تعداد  محاسبه  و   89 سال  طول  در  مبل،  فروش 
تولید مبل در کارگاه و همچنین تحقیقات محلی برای عدم فروش تولید سایر کارخانه ها در 
فروشگاه وی می تواند برای احراز واقعیت امر مؤثر باشند. چه در صورت اثبات ادعای مؤدی، 

باید برگ تشخیص مالیات مربوط به فروشگاه ابطال و از وی رفع تعرض شود.

13ـ مؤسسه ایرانگردی و جهانگردی الف متعلق به دو نفر شخص حقیقی در سال 1388 
دفتر روزنامه و کل نگهداری نموده لکن اظهارنامه مالیاتی همراه با ترازنامه و حساب سود و 

زیان را در سررسید قانونی تسلیم اداره امور مالیاتی نکرده است.
اداره امور مالیاتی از طریق علی الرأس اقدام به تشخیص درآمد مشمول مالیات کرده و 
گزارش رسیدگی را جهت مالحظه و اظهار نظر رئیس گروه مالیاتی ارسال می کند. رئیس 
گروه مالیاتی مبنای تنظیم گزارش را تأیید اما در ذیل گزارش مفاد تبصره 3 ماده 132 ق. م. 
م را یادآوری کرده و اداره امور مالیاتی اعالم می نماید که با توجه به تبصره ذیل ماده 193 
ق. م. م، چون مؤدی اظهارنامه مالیاتی تسلیم نکرده، از معافیت مالیاتی 50% مالیات موضوع 

تبصره 3 ماده 132 و معافیت ماده 101 ق.م.م محروم گردیده است.
سؤال: اگر شما رئیس گروه مالیاتی بودید نظر مأمور تشخیص مالیات را تأیید می کردید؟
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پاسخ:
چون تبصره ذیل ماده 193 ق. م. م ناظر به معافیت های مالیاتی دوره ای مانند معافیت 
مالیاتی موضوع ماده 132 ق. م. م می باشد علیهذا استناد مأمور تشخیص مالیات به تبصره 
مزبور برای محرومیت مؤسسه ایرانگردی و جهانگردی که معافیت مالیاتی آنها بنا به تصریح 
تبصره 3 محدود به دوره معین نمی باشد، صحیح نیست و در مورد مؤسسه مزبور اجرای 
معافیت مالیاتی تبصره 3 ماده 132 موجه و صحیح خواهد بود. اما به هر حال از معافیت ماده 

101 ق. م. م محروم می شود 1.

14ـ آقای فرامرزی در سال 89 به کار صادرات ساالمبور اشتغال داشته و در مهلت قانونی 
اظهارنامه و صورت های مالی متکی به دفاتر قانونی را به اداره امور مالیاتی تسلیم نموده است. 
اداره امور مالیاتی پس از رسیدگی به دفاتر و مدارک قسمتی از خریدهای مواد اولیه مؤدی را 
خارج از فعالیت صادرات وی تلقی و به عنوان خرید و فروش مواد اولیه به مؤدی نسبت داده 
و به دلیل عدم ابراز فروش در دفاتر از طریق علی الرأس به تشخیص و تعیین درآمد مشمول 
مالیات اقدام و برگ تشخیص مالیات صادر کرده و پس از اعتراض وی پرونده در هیأت حل 
اختالف مالیاتی که با حضور نماینده مجمع امور صنفی به عنوان نماینده بند 3 ماده 244 ق. 
م. م تشکیل گردیده مطرح و منجر به تأیید برگ تشخیص مالیات شده است. آقای فرامرزی 
به رأی صادره اعتراض و اعالم کرده که اوالً مواد اولیه خریداری به طور کامل برای تولید 
ساالمبور صادراتی مصرف شده و دومًا در هیأت بدوی باید نماینده اتاق بازرگانی شرکت 

کند که از این لحاظ هیأت بدوی ترکیب قانونی نداشته است.
و  تشکیل  اعضاء  ترکیب  چه  با  نظر  تجدید  مرحله  مالیاتی  اختالف  حل  هیأت  سؤال: 

چگونه به اعتراض مؤدی رسیدگی خواهد نمود؟

1. طبق بند ت ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی موسسات 
ایرانگردی و جهانگردی برای سالهای 1395 و بعد، موجب عدم برخورداری آن موسسات از هر گونه معافیت مالیاتی می 

گردد.



وم
 د
ل
و
  ف

م 
دو

ب 
با

41

پاسخ:
چون طبق بند 3 ماده 244 ق. م. م در مواردی که مؤدی ضمن تسلیم شکایت نماینده 
موضوع بند 3 ماده 244 ق. م. م را تعیین نکند، سازمان امور مالیاتی باید با توجه به نوع شغل 
و فعالیت مؤدی و مالیات مورد رسیدگی نماینده ذیربط را انتخاب نماید. علیهذا چون فعالیت 
مؤدی تولید و صادرات و از مشمولین بند الف ماده 96 است بنابراین نماینده اتاق بازرگانی 
با صدور  باید  اعتراض، هیأت  نماید و در مورد قسمت دوم  باید در جلسه هیأت شرکت 
قرار کارشناسی )و یا رأسًا( در مورد نوع مواد اولیه مصرفی برای تولید ساالمبور و همچنین 
مقدار متعارف مواد اولیه که برای تولید ساالمبور مصرف می شود تحقیق الزم معمول نماید و 
چنانچه وزن مواد اولیه خریداری بیشتر از حدود متعارف باشد راجع به احتمال فروش مقدار 

اضافی و یا ثبت در حساب موجودی پایان دوره مواد رسیدگی و اظهار نظر نماید.

15ـ آقای عظیمی در سال 90 به شغل تولید شیرینی و کلوچه در کارخانه خود اشتغال داشته 
و دفاتر روزنامه و کل نگهداری و در مهلت قانونی اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان 
متکی به دفاتر قانونی را به اداره امور مالیاتی تسلیم کرده است. اداره امور مالیاتی گزارش 
رسیدگی مالیات تنظیم کرده و به دلیل عدم ارائه مدارک، صورت گردش مواد اولیه، و صورت 
حساب قیمت تمام شده کاال و صورت تفکیک کاال و تراز چهارستونی از سوی مؤدی، اعتبار 
دفاتر قانونی را مردود اعالم و به استناد بند 2 ماده 97 ق. م. م از طریق علی الرأس و با دو 
برابر نمودن قرینه فروش ابرازی مؤدی مالیات را تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر کرده 
است که مؤدی به آن اعتراض کرده و تأکید نموده است که دفاتر منطبق بر فعالیت واقعی 

تنظیم شده و به هیچ وجه نباید مالیات بیشتری بپردازد.
هیأت حل اختالف مالیات بدوی، به اعتراض مؤدی رسیدگی و پس از مطالعه و بررسی 

مدارک پرونده چنین رأی صادر کرده است:
چون مدارک مورد درخواست مأمور مالیاتی از مصادیق بند 2 ماده 97 ق. م. م نیست لذا 
دلیل اداره امور مالیاتی برای تشخیص مالیات از طریق علی الرأس غیرموجه است، اما چنانچه 
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مدارک مورد بحث برای تشخیص درآمد واقعی مؤدی الزم بوده، اداره امور مالیاتی باید دالیل 
خود را به هیأت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 ق. م. م ارجاع می نمود تا بر اساس رأی و 
نظر هیأت اخیر مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات نماید، علیهذا صورت های مالی 
تسلیمی متکی به دفاتر قانونی مؤدی مورد تأیید بوده و بر همین اساس مالیات باید محاسبه 
شود. لکن مأمور تشخیص مالیات از رأی هیأت بدوی اعتراض خود را تسلیم کرده و پرونده 

در هیأت حل اختالف مالیاتی تجدید نظر مطرح است.
سؤال: هیأت تجدید نظر چگونه رسیدگی کرده و رأی قانونمند صادر خواهد نمود؟

پاسخ: رأی هیأت حل اختالف مالیاتی بدوی مورد تأیید و قانونی است.
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فصل سوم – مالیات بردرآمد مشاغل بند ب ماده 95 ق.م.م
بند ب ماده 95 – صاحبان مشاغلی که برحسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی 
خود در دفاتر درآمد و هزینه می باشند. نمونه های دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی 

کشور تهیه می گردد و در دسترس قرار می گیرد. 
تبصره 1 ماده 95 – سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت تا پایان دی ماه 
هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بند ب ماده 96 و مشمول از آغاز سال بعد را تهیه و 
از طریق تشکل های صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 

به مؤدیان اعالم می دارد. 
تبصره 2 ماده 95-آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه 
ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی براساس نوع فعالیت و همچنین 
رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی 
کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و 

دارایی خواهد رسید. 
توضیح 1: دفتر درآمد و هزینه )ماده 7آیین نامه روش نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و ...( 
یا دفتر مشاغل دفتری است که حداقل دارای ستون هایی برای درج تاریخ، شرح معامالت، 
درآمد، هزینه و دارایی های قابل استهالک باشد و معامالت مذکور به ترتیب تاریخ وقوع در 
آن ثبت گردد به طوری که در پایان سال تعیین جمع درآمد و هزینه شغلی مودی و تنظیم 

حساب سود و زیان از آن امکان پذیر باشد. 
توضیح 2- )تبصره 3 ماده 2آیین نامه روش نگهداری دفاتر و ...(

تبصره 3- ادارات امور مالیاتی موظفند فهرست دفاتر مشاغل ثبت و امضاء شده از ناحیه خود 
را به ادارات امور مالیاتی مربوط ارسال نمایند. 

توضیح 3- )ماده 12آیین نامه1  روش تحریر و نگهداری دفاتر و ...(
ماده 12- مؤدیان مجاز به نگهداری دفتر مشاغل می توانند تمام یا قسمتی از درآمد و هزینه های 

ــی و چگونگــی  ــع مال ــر و اســناد و مــدارک ونحــوه ثبــت وقای ــه روش نگهــداری دفات ــن نام ــه آئی ــوط ب 1. توضیحــات مرب
ــت. ــده اس ــاب آم ــه 28 کت ــس صفح ــی در زیرنوی ــی نهائ ــای مال ــم صورت ه تنظی
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مشابه روزانه را تحت یک شماره ردیف در دفتر ثبت نمایند، مشروط به اینکه در ستون شرح 
دفتر، نوع و تعداد آنها را قید و اگر متکی به اسناد و مدارک باشد مشخصات آن را نیز در 

ستون مزبور درج نمایند. 
در صورتی که اقالم درآمد و هزینه و خرید و فروش دارایی های قابل استهالک متکی به اسناد 
و مدارک باشد، مودیان مذکور می بایست پس از ثبت موارد در دفتر مشاغل، اسناد و مدارک 
مربوط را به ترتیب شماره ردیف دفتر و به نحوی که برای رسیدگی ماموران مالیاتی قابل 

استفاده باشد، نگهداری نمایند.
توضیح 4- سایر احکام مربوط به روش نگهداری و تحریر دفاتر که در مورد مشمولین بند 
ب ماده 95 ق.م.م نیز الزم الرعایه می باشد، به موجب مواد 13 و 16 و 17 و 19 و 20آیین نامه 

مزبور تعیین شده که در ضمیمه این کتاب چاپ گردیده است. 
توضیح 5- مؤدیان مالیاتی مشمول بند ب ماده 95 ق.م.م. براساس ماده 95 ق.م.م نیز مکلف 
هستند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود را نگاهداری 

نمایند. 

مؤدیان، مالیات بر درآمد مشاغل موضوع بند )ب( ماده 95 این قانون عبارتند از:
 صاحبان کارگاه های صنعتی. 1
نقشه برداری، . 2 نقشه کشی،  صنعتی،  و  فنی  تأسیسات  ساختمانی،  مشاغل  صاحبان   

محاسبات فنی و نظارت
 چاپخانه داران، لیتوگراف ها، صحاف ها، ارائه دهندگان خدمات چاپ و گرافیست ها. 3
 صاحبان مراکز ارتباطات رایانه ای. 4
اعضاء . 5 حقوقی،  مشاوران  دادگستری،  رسمی  مترجمان  کارشناسان،  وکالء،   

سازمان های نظام مهندسی
تحقیقاتی . 6 طرح های  ارائه  و  تهیه  به  که  آزاد  کارشناسان  و  پژوهشگران  محققان،   

اشتغال دارند
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 دالالن، حق العمل کاران و کارگزاران. 7
 صاحبان مراکز فرهنگی- هنری، فرهنگسراها، کانون حرفه ای و انجمن های صنفی . 8

و تخصصی
 صاحبان سینماها، تماشاخانه ها و مکان های تفریحی و ورزشی. 9

 صاحبان مشاغل فیلمبرداری، دوبالژ، مونتاژ و سایر خدمات سینمایی. 10
 پزشکان و دندان پزشکان که دارای مطب هستند و دامپزشکان که به حرفه دامپزشکی . 11

اشتغال دارند
الکترو . 12 سونوگرافی ها،  فیزیوتراپی ها،  رادیولوژی ها،  آزمایشگاه ها،  صاحبان   

خدمات  ارائه دهندگان  دیگر  و  زیبایی  سالن های  سی تی اسکن ها،  آنسفالوگرافی ها، 
بهداشتی طبی و غیرطبی، صاحبان داروخانه ها، البراتوار دندان سازی، مراکز ترک اعتیاد، 
موسسه ترمیم و کاشت مو، سازندگان اعضاء مصنوعی، مراکز بینایی و شنوایی سنجی، 
و  مامایی  پرستاری  دفاتر خدمات  روانشناسی،  و  روان سنجی  مشاوره  ژنتیک،  مشاوره 

مراکز خدمات آمبوالنس.
 صاحبان میهمان سراها، میهمان پذیرها و مسافرخانه ها.. 13
 صاحبان تاالرهای پذیرایی، رستوران ها، تهیه کنندگان غذاهای آماده، ارائه دهندگان . 14

خدمات پذیرایی و کرایه دهندگان ظروف.
 صاحبان دفاتر اسناد رسمی.. 15
  صاحبان تعمیرگاه های مجاز و اتو سرویس ها. . 16
و . 17 امالک  معامالت  بنگاه های  و  اتومبیل  فروشگاه های  و  نمایشگاه ها  صاحبان   

آژانس های کرایه اتومبیل. 
 سازندگان و فروشندگان طال و جواهر. . 18
 عامالن فروش و فروشندگان آهن آالت، فروشندگان مصالح ساختمانی. . 19
 صاحبان دفاتر خدمات ارتباطی، صاحبان دفاتر خدمات دولت الکترونیک و خدمات . 20

شهری.
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 صاحبان جایگاه اختصاصی فرآورده های نفتی و گاز )پمپ بنزین و...(. 21
 صاحبان مهد کودک و پیش دبستانی.. 22
 ناشران و صاحبان مؤسسات انتشاراتی . 23
 صاحبان دفاتر خدمات پیک موتوری.. 24
 صاحبان دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی.. 25
 شیرینی فروشی و قنادی کارگاه دار. . 26
 صاحبان کارگاه تولید نان فانتزی و صنعتی و حجیم.. 27

مسائل: 
برابر صاحب مغازه خدمات چاپ  هستند و برای  با سهام  1- آقای رحمانی و همسرش 
عملکرد سال 1390 اظهارنامه مالیاتی را در موعد مقرر تسلیم اداره امور مالیاتی نموده اند. 
مربوطه 450/000/000  هزینه های  و  ریال  مبلغ 725/000/000  اظهارنامه  در  ابرازی  درآمد 
ریال بوده است. دفتر درآمد و هزینه )دفتر مشاغل( ارائه شده مورد قبول اداره امور مالیاتی 
قرار گرفته لکن مبلغ 25/000/000 ریال از هزینه ها بعلت نقص مدارک غیرقابل قبول تلقی 

و برگشت شده است. مالیات مغازه چه میزانی است؟
پاسخ = هزینه قابل قبول

450/000/000 – 25/000/000 = 425/000/000   
درآمد مشمول 

725/000/000 – 425/000/000  = 300/000/000
سهم درآمد مشمول مالیات هر یک 

300/000/000 ÷ 2 = 150/000/000  
درآمد مشمول مالیات آقای رحمانی پس از کسر معافیت

150/000/000 – 58/200/000  = 91/800/000
30/000/000  * %15 =4/500/000
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61/800/000  * %20 =12/360/000
مالیات آقای رحمانی 16/860/000 ریال )معافیت مالیاتی پایه ای سال 90 مبلغ 58/200/000 

ریال است(
مطابق قسمت اخیر ماده 101 ق. م.م معافیت مالیاتی به زوجه تعلق نمی گیرد. 

30/000/000 * %15= 4/500/000
70/000/000 * %20= 14/000/000
50/000/000 * %25= 12/500/000

31/000/000 ریال مالیات سهم همسر آقای رحمانی   
مالیات مغازه

16/860/000 + 31/000/000 = 47/860/000
2- موسسه سهند متعلق به سه نفر شخص حقیقی با سرمایه به نسبت های 50% و 30% و 
20% است. درآمد موسسه در سال 91 حاصل از طراحی و نقشه کشی بوده و نامبردگان دفتر 
مشاغل را نگهداری و در موعد قانونی اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی تسلیم کرده اند، 
است   بوده  ریال   740/000/000 مبلغ  هزینه ها  و  ریال   850/000/000 مبلغ  ابرازی  درآمد 
مالیات پرداختی طبق اظهارنامه مالیاتی مبلغ 1/650/000 ریال می باشد. اداره امور مالیاتی دفتر 
موسسه را به دلیل عدم رعایت برخی از موادآیین نامه روش نگهداری و تحریر دفاتر قانونی 
مردود اعالم و هیأت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 ق.م.م نیز تأیید کرده است، در نتیجه 
اداره امور مالیاتی درآمد مشمول مالیات سال 91 مؤسسه را از طریق علی الرأس و با اعمال 
ابرازی مؤسسه که مبلغ 850/000/000 ریال بوده محاسبه و  به قرینه فروش  ضریب %20 
مالیات متعلق را مطالبه کرده که مورد قبول موسسه قرار گرفته و مالیات قطعی گردیده، بنظر 

شما تفاوت مالیات قابل پرداخت موسسه برای تسویه حساب چه میزان است. 

پاسخ:
معافیت مالیاتی سال 1391 مبلغ 66/000/000 ریال است
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درآمد مشمول مالیات
 850/000/000× %20=153/000/000

درآمد مشمول مالیات سهم شریک %20 
 153/000/000× %20=30/600/000  

درآمد مشمول مالیات سهم شریک %30 
 153/000/000× %30 = 45/900/000  

درآمد مشمول مالیات سهم شریک %50
 153/000/000× %50 = 76/500/000  

معافیت مالیاتی سهم هر نفر
 66/000/000× 23  = 44/000/000    

شریک 20% معاف 
 30/600/000-44/000/000 -=13/400/000         

مالیات شریک %30
45/900/000 -44/000/000= 1/900/000 × %15 = 285/000  

 76/500/000 – 44/000/000 = 32/500/000 

5/000/000 مالیات متعلق به شریک %50
مالیات موسسه 

285/000 + 5/000/000 = 5/285/000
مالیات قابل پرداخت موسسه 

5/285/000 -1/650/000 = 3/635/000
پروانه  ذیربط  مرجع  از  که  است  تفلون  ظروف  تولید  کارگاه  صاحب  جباری  آقای   -3
ماده 132  اینکه مطابق  بر  اعتقاد  با  نامبرده  بهره برداری در سال 1390 دریافت کرده است. 
ق.م.م به دلیل آنکه محل استقرار کارگاه در منطقه کمتر توسعه یافته است و تا ده سال از 

30000000×%15=4500000
2500000×%20=500000
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پرداخت مالیات معاف خواهد بود، دفاتر قانونی نگهداری نکرده و برای عملکرد سال 90 نیز 
اظهارنامه مالیاتی تسلیم ننموده است، اداره امور مالیاتی در مردادماه سال 91 طی نامه کتبی 
اسناد و مدارک برای رسیدگی درخواست کرده و با توجه به فاکتورهای فروش کاال، برگ 
تشخیص مالیات صادر و به وی ابالغ نموده است و با اعتراض مؤدی پرونده نزد رئیس امور 
مالیاتی )ممیز کل( برای رسیدگی ارجاع شده. مأمور تشخیص مالیات علیرغم اطالع از پروانه 
بهره برداری  با استناد به تبصره ذیل ماده 193 ق.م.م و به دلیل عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی 
از سوی آقای جباری، مؤدی را مشمول معافیت ماده 132 ق.م.م تلقی نکرده است، اما آقای 
جباری در الیحه کتبی و در اعتراض به برگ تشخیص مالیات اعالم نموده که گرچه مکلف 
به نگهداری دفتر مشاغل بوده، اما از آنجا که حکم تبصره ماده 193 صرفا شامل کارخانه داران، 
و اشخاص حقوقی است و اشخاص حقیقی صاحب کارگاه از شمول تبصره مذکور خارج 

می باشند، بنابراین مستحق استفاده از معافیت مالیاتی است. 
مطروحه چگونه  اختالف  به  بودید،  پرونده  این  مسئول  امورمالیاتی  رئیس  شما  اگر  سوال: 

رسیدگی نموده و رأی صادر میکردید؟
پاسخ: با توجه به تصریح ماده 193 و تبصره ذیل آن که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود 
و زیان را مورد حکم قرارداده و مشمولین بند ب ماده 96 ق.م.م صرفا مکلف به نگهداری 
دفتر مشاغل و حساب درآمد و هزینه میباشند، بنابراین اعتراض مؤدی وارد بوده و در نتیجه 
آقای جباری محق به استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 ق.م.م نسبت به درآمدهای 

ناشی از فعالیت های صنعتی خواهد بود. 

4- آقای غفاری با دو نفر شریک دیگر صاحب نمایندگی فروش یکی از کارخانه های تولید 
خودرو است، نامبرده برای عملکرد سال 91 اظهارنامه مالیاتی متکی به دفتر مشاغل در موقع 
قانونی تسلیم اداره امور مالیاتی کرده و اظهارنامه شامل مشخصات خود و دو شریک دیگر با 
سهام مساوی و میزان حق العمل دریافتی از کارخانه تولیدی خودرو و هزینه های مربوطه بوده 
است. اداره امور مالیاتی پس از رسیدگی به دفتر و اسناد و مدارک، برگ تشخیص مالیات 
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را فقط به نام آقای غفاری صادر  علت این امر را در گزارش رسیدگی چنین اعالم کرده که 
جواز کسب فقط به نام آقای غفاری است. 

آقای غفاری به برگ تشخیص مالیات اعتراض و کتبًا اعالم نموده که اوال اجاره نامه محل به 
نام هر سه شریک است، دومًا در ذیل پروانه کسب قید گردیده محل کسب به صورت شراکت 
اداره می شود، و سومًا شرکت نامه رسمی موجود در پرونده نشان دهنده رسمیت شراکت 
است و به این دالیل برگ تشخیص مالیات باید به نام هر سه نفر و با تعیین مالیات سهم هر 

شریک صادر میگردید.
سؤال: شما اگر رئیس امور مالیاتی مسئول حل اختالف این پرونده باشید، اختالف را چگونه 

حل و فصل خواهید کرد؟
می باشد،  تصمیم گیری  بر  موثر  و  غفاری صحیح  آقای  ابرازی  دالیل  آنکه  بر  پاسخ: عالوه 
صورتحساب  و  ارسالی  نامه های  بخصوص  پرونده،  در  موجود  مدارک  سایر  به  عنایت  با 
نفر شریک  نام هر سه  به  تولیدی کارخانه که  نمایندگی فروش خودروهای  حق العمل های 
می باشد، اعتراض مؤدی وارد تشخیص و مقرر میگردد واحد مالیاتی مربوطه به صدور برگ 
تشخیص به نام دو شریک دیگر اقدام و در مهلت قانونی ابالغ نماید. البته جداگانه به مامور 
تشخیص مالیات تذکر داده خواهد شد که در موقع رسیدگی ابهامات خود را از رئیس گروه 
مربوطه و یا رئیس امور مالیاتی ذیربط سؤال نماید و برگ تشخیص مالیات آقای غفاری در 

حدود سهم واقعی وی تعدیل می گردد. 

5- آقای مرادی صاحب کارگاه تانکرسازی است، نامبرده عالوه بر فعالیت معمول خود، در 
سال 1391، به خرید آهن آالت و میل گرد از شهرستان دیگر و فروش آنها مبادرت نموده که 
اطالعات مربوط به خرید وی از طریق سامانه اطالعات مالیاتی سازمان مالیاتی کشور به واحد 
مالیاتی مربوط به پرونده مالیاتی آقای مرادی ارسال گردیده و اداره امور مالیاتی خریدهای 
نامبرده را پس از تبدیل به فروش نیز قرینه محاسبه درآمد مشمول مالیات قرار داده و باتوجه 
به جمع درآمدهای سال 91 و اعمال ضریب تانکرسازی برگ تشخیص مالیات صادر کرده 
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که مورد اعتراض مؤدی قرار گرفته است. مؤدی در الیحه اعتراضی اعالم نموده که اعمال 
ضریب تانکرسازی نسبت به هر دو درآمد اشتباه بوده است، زیرا ضریب فعالیت  فروش 

آهن آالت کمتر از ضریب فعالیت تانکرسازی می باشد. 
سؤال: شما اگر به عنوان رئیس امور مالیاتی یا عضو هیأت حل اختالف مالیاتی باشید، اعتراض 

مؤدی را چگونه رسیدگی و اظهارنظر می نمایید؟
پاسخ: نظر به اینکه مطابق ماده 98 ق.م.م در رسیدگی با روش علی الرأس، اداره امور مالیاتی 
باید قرینه های مناسب با فعالیت مودی را انتخاب و سپس با اعمال ضریب مقرر در قانون 
نسبت به هر یک از قرینه ها درآمد مشمول مالیات را محاسبه نماید و در مورد آقای مرادی 
چون اعمال ضریب فعالیت تانکرسازی نسبت به درآمد فروش آهن آالت اشتباه بوده، لذا 
باید درآمد مشمول  نامبرده  فعالیت های  از  به هر یک  اعمال ضریب صحیح نسبت  از  پس 

مالیات اصالح شود. 

در  بنا  ایجاد  از  پس  و  89 خریداری  اردیبهشت  در  را  زمین  قطعه  یک  اروندی  خانم   -6
دریافت  برای  قطعی  انتقال  هنگام  و  می رساند  فروش  به   92 ماه  تیر  در  اصفهان  شهرستان 
امور  اداره  می نماید،  مراجعه  مربوط  مالیاتی  امور  اداره  به  ماده 187 ق.م.م  گواهی موضوع 
انتقال قطعی ملک( برگ  مالیاتی عالوه بر دریافت مالیات موضوع ماده 59 ق.م.م )مالیات 
اعتراض  آن  به  مؤدی  اما  می نماید.  ابالغ  نامبرده  به  فروشی  و  بساز  درآمد  مالیات  مطالبه 
کرده و اعالم نموده که تاریخ فروش بیش از دو سال از تاریخ خاتمه بنا خرداد 90 است 
و در این صورت مشمول مالیات نیست. لکن اداره امور مالیاتی با استناد به ماده 77 قانون 
مالیات های مستقیم اصالحی که از اول سال 1381 الزم الرعایه است و به دلیل آنکه تاریخ 
فروش که در تیر ماه سال 1392 می باشد و از تاریخ صدور گواهی پایان کار ساختمان )مهر 
ماه 90( کمتر از دو سال می باشد مالیات را محاسبه و مطالبه نموده است و در این صورت 

رئیس اداره امور مالیاتی باید حل اختالف نماید. 
سؤال: رئیس امور مالیاتی چگونه اختالف مالیاتی فوق الذکر را حل و فصل می نماید؟
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پاسخ: گرچه ادعای مؤدی مبنی بر اینکه از تاریخ خاتمه بنای ساختمان مورد بحث بیش از 
دو سال گذشته لکن به دلیل آنکه از تاریخ صدور گواهی پایان کار )که پس از انجام مراحل 
اداری ساختمان در شهرداری( تا تاریخ انتقال کمتر از دو سال می باشد، حکم صریح ماده 77 

ق.م.م قابل اجرا بوده و مطالبه مالیات صحیح بوده است. 

7- دسه نفر شخص حقیقی در یک کارگاه تولید زیره کفش بطور مساوی شراکت دارند، 
اداره امور مالیاتی مطابق مقررات قانونی درآمد مشمول مالیات سال 90 کارگاه را از طریق 
علی الرأس تشخیص و به صدور برگ تشخیص مالیات مبادرت نموده است. مؤدیان الیحه 
اعتراض تنظیم و هر سه نفر امضاء نموده اند و دلیل اعتراض هم زیادی مالیات بوده است. 
از  برای رسیدگی مطرح شده و یکی  مالیاتی بدوی  مالیاتی در هیأت حل اختالف  پرونده 

مؤدیان نتوانسته در جلسه هیأت حضور داشته باشد. 
هیات حل اختالف بدوی پس از تحقیق و رسیدگی درآمد مشمول مالیات را قابل تعدیل 
دانسته و پس از کسر درآمد مشمول مالیات سهم دو نفر شریک حاضر در جلسه و تأیید 
به  غایب  شریک  می نماید.  صادر  را  خود  رأی  غایب  شریک  سهم  مالیات  مشمول  درآمد 
رأی هیات حل اختالف مالیاتی کتبًا اعتراض نموده و پرونده در هیات حل اختالف مالیاتی 

تجدیدنظر مطرح است. 
سؤال: اگر عضو هیات حل اختالف تجدیدنظر باشید، الیحه اعتراض شریک سوم را چگونه 

رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینمایید؟
پاسخ: نظربه اینکه مطابق ماده 98 ق.م.م در روش علی الرأس، پس از اعمال ضریب بر قرینه 
مناسب انتخابی درآمد مشمول مالیات براساس قرینه واحد شغلی تعیین میگردد، فارغ از آنکه 
صاحبان منافع چند نفر باشند و از سوی دیگر تعاریف موضوع مواد 93 و 94 و 95 و 100 
و تبصره یک ماده 100 ناظر به فعالیت شغلی اشخاص حقیقی در یک واحد شغلی مستقل 
هستند، بنابراین چنانچه نظر هیات حل اختالف بدوی، تعدیل درآمد و درآمد مشمول مالیات 
واحدشغلی مورد نظر بوده، تقسیم نابرابر و متفاوت آن بین صاحبان منافع غیراصولی و خالف 
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مقررات بوده است. علیهذا سهم شریک سوم در حد تعیین شده برای دو نفر دیگر شرکاء طبق 
رأی هیات حل اختالف بدوی تعدیل میگردد. 

8- آقای رحمانی صاحب یک مغازه ویدئو کلوپ می باشد )اجاره دهند ویدئو و فیلمهای 
سینمایی( و برای فعالیت سال 91 خود، دفتر مشاغل تحریر واظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر 
تسلیم، لکن علیرغم نشان دادن سود ویژه مالیات پرداخت نکرده و اعالم نموده که به موجب 
بند ل ماده 139 ق.م.م از پرداخت مالیات معاف است و رونوشت مجوز فعالیت خود را که 
از وزارت ارشاد دریافت کرده ضمیمه اظهارنامه ارسال کرده، لکن اداره امور مالیاتی، فعالیت 
مؤدی را از مصادیق بند ل ماده 139 تلقی نکرده و پس از رسیدگی به دفتر و اظهارنامه مالیاتی 

و قبول دفتر قانونی، برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابالغ می نماید. 
مؤدی از برگ تشخیص مالیات معترض و الیحه تسلیم اداره امور مالیاتی کرده و درخواست 

نموده که رئیس امور مالیاتی )میزکل( به درخواست وی رسیدگی نماید. 
سؤال: رئیس امور مالیاتی چگونه به اختالف رسیدگی و نظر قانونی باید اعالم نماید؟

پاسخ: نظر به اینکه مطابق بند 12،آیین نامه اجرایی ماده 139 ق.م.م صرفا فعالیت های انتشاراتی 
و مطبوعاتی از مصادیق فعالیت فرهنگی و هنری تعیین شده لذا فعالیت ویدئو کلوپ مشمول 
معافیت ماده 139 ق.م.م نمی باشد، البته الزم به یادآوری است که فعالیت های انتشاراتی و 

مطبوعاتی معاف از مالیات نیز در صدر ماده 139 ق.م.م قید گردیده است. 

9- آقای جوادی باتفاق دو برادر در واحد شغلی باشگاه تفریحی شریک بوده و با توجه به 
سوابق موجود در پرونده مالیاتی بر همین منوال سال های 89 و 90 مالیات پرداخت کرده اند، 
اداره امور مالیاتی برای فعالیت شغلی سال 91 باشگاه، پس از رسیدگی الزم برگ تشخیص 
مالیات به نام سه نفر شرکاء صادر و ابالغ می نماید. لکن دو برادر آقای جوادی ضمن اعتراض 
به برگ تشخیص مالیات با ارسال اقرارنامه رسمی ادعا کرده اند که در پایان سال 90 سهم خود 
را به آقای جوادی فروخته و از مشارکت خارج شده اند، بنابراین مالیات متعلق به سهم آنان 
برخالف قانون و حقیقت مطالبه شده و باید ابطال شود. توضیح آنکه ادعای مؤدیان معترض 
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مورد تایید آقای جوادی قرار گرفته است. 
سؤال:  هیات حل اختالف مالیاتی با عنایت به قانون مالیات های مستقیم چگونه رسیدگی و 

رأی صادر خواهد نمود. 
پاسخ: چون آقای جوادی صحت مندرجات اقرارنامه را تأیید نموده بنابراین خروج دو نفر 

شرکاء باشگاه از لحاظ قانونی مسلم است و برای اتخاذ تصمیم دو حالت متصور است. 
الف( چنانچه براساس مقررات قانونی زمان برای مطالبه مالیات واقعی آقای جوادی وجود 
داشته باشد، هیات حل اختالف مالیاتی نسبت به مالیات متعلق به سهم دو نفر شریک مورد 
مطالبه در برگ تشخیص رفع تعرض صادر و با ابطال برگ تشخیص مالیات )که به نام سه 
نفر بوده( مقرر میدارد که اداره امور مالیاتی برگ تشخیص اصالحی و بنام آقای جوادی تهیه 

و صادر نماید. 
ب( چنانچه مهلت برای صدور برگ تشخیص اصالحی قانونی تمام شده باشد، در این صورت 
هیات حل اختالف مالیاتی ضمن تأیید مالیات سهم آقای جوادی، نسبت به مالیات سهم دو 
نفر شریک، رفع تعرض نموده و با استناد به تبصره ماده 157 ق.م.م و با اعالم آنکه مالیات 
سهم دو نفر شریک از غیر مؤدی مطالبه شده مقرر میدارد معادل میزان مالیات ابطال شده، 
ظرف مهلت یکسال از صدور رأی، اداره امور مالیاتی برگ تشخیص متمم عنوان آقای جوادی 

صادر و مالیات را مطالبه نماید. 

10- آقای دارابی و احسان بطور مساوی در فعالیت و منافع آژانس کرایه اتومبیل شریک 
می باشند آقای احسان با کسب رضایت آقای دارابی سهم مالکیت و منافع خود را در تاریخ 

31 شهریور سال 91 به آقای هوشمند می فروشد.
اداره امور مالیاتی پس از رسیدگی، به اظهار نامه تسلیمی ایشان برگ تشخیص مالیات عملکرد 

سال 91 را بنام آقایان دارابی و احسان صادر و ابالغ نموده است. 
آقای احسان ضمن اعتراض به برگ تشخیص مالیات سهم خود، اعالم نموده که فقط شش ماه 
از سال در محل شغل فعالیت داشته و فقط باید نسبت به درآمد ششماهه مالیات پرداخت نماید.



وم
 س
ل
و
  ف

م 
دو

ب 
با

55

احسان  آقای  اعتراض  مالیاتی و  اختالف  به  مالیاتی چگونه  امور  نظر شما رئیس  به  سؤال: 
رسیدگی و رأی صادر می نماید؟

پاسخ: رئیس امور مالیاتی باید به دالیل و مدارک آقای احسان رسیدگی کرده و چنانچه ادعای 
وی رسمی و معتبر بوده و مورد تأیید قرار بگیرد چنین رأی صادر می نماید:

الف( ادعای آقای احسان را وارد تشخیص داده و ضمن تعدیل درآمد مشمول مالیات سهم 
وی تا حد شش ماهه سال، مالیات متعلق را تعیین می نماید. 

ب( به اداره امور مالیاتی دستور می دهد، براساس درآمد مشمول مالیات ششماهه سهم آقای 
هوشمند و بدون اعمال یک معافیت مالیاتی موضوع ماده 100 ق.م.م. )چون اظهارنامه مالیاتی 
تسلیم نکرده( مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص مالیاتی مطالبه و به آقای هوشمند 

ابالغ نمایند.
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فصل چهارم: مالیات بردرآمد مشاغل بند ج ماده 95 ق.م.م
بند ج ماده 95 – صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای )الف( و )ب( ماده 95 نیستند، 
مکلف اند صورت خالصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه های تعیین 

شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگاهداری کند.
توضیحات مربوط به صاحبان مشاغل بند ج ماده 95 ق.م.م:

یا  و  اتحادیه  آنکه عضو  از  )اعم  باشند  داشته  فعالیت شغلی  که  اشخاص حقیقی  کلیه   -1
نهادهای صنفی باشند یا نباشند( به استثنای مشمولین بندهای الف و ب ماده 95 در این 

گروه قرار می گیرند. 
2- به موجب تبصره یک ماده 95 ق.م.م سازمان امور مالیاتی کشور اختیار دارد در صورت 
ضرورت و با توجه به نوع شغل و نحوه فعالیت، تعدادی از مشمولین این گروه شغلی 
را تعیین و حداکثر تا پایان دی ماه هر سال به مشمولین مزبور ابالغ نماید که از سال بعد 

مکلفند، نحوه فعالیت شغلی خود را در دفتر مشاغل )دفتر درآمد و هزینه( ثبت نمایند. 
3- این گروه از مؤدیان نیز به موجب ماده 100 ق.م.م مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی به 
ضمیمه صورت خالصه وضعیت درآمد و هزینه خود مربوط به یک سال مالیاتی می باشند.
4-نمونه خالصه صورت وضعیت درآمد و هزینه از سوی سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و 

در دسترس این گونه مؤدیان قرار می گیرد.
5-این گروه از مؤودیان مکلف نیستند که دفتر قانونی نگهداری نمایند، لکن چنانچه در صورت 
تمایل و با اختیار شخصی بخواهند دفتر مشاغل )دفتر درآمد و هزینه( نگهداری نمایند 
هیچگونه منع قانونی وجودندارد و ادارات امور مالیاتی مطابق دستورالعمل های صادره برای 

تشخیص درآمد مشمول مالیات سالیانه این دفتر را مورد رسیدگی قرار می دهند. 
6- طبق مقررات ماده 98 ق.م.م محاسبه درآمد مشمول مالیات این مؤدیان از طریق علی الرأس 

تشخیص می گردد. 
7- چنانچه این گروه از مؤدیان محل ثابت شغلی نداشته باشند، به موجب تبصره 2 ماده 100 

ق.م.م محل سکونت آنان، از لحاظ تسلیم اظهارنامه مالیاتی، محل شغلی تلقی می گردد.
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جمله،  از  شده  داده  توضیح  قبل  فصول  در  که  مشاغل  بردرآمد  مالیات  مقررات  سایر   -8
تعاریف مشارکت مدنی، پایه مالیات بردرآمد، معافیت مالیاتی مشارکت های مدنی،مدلول 

ماده 177 ق.م.م ماده 101 ق.م.م نیز نسبت به این گروه مؤدیان نیز مجری می باشد.

تبصره 5 ماده 100 ق.م.م:
سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در مورد بعضی از منابع این فصل و در نقاطی که 
مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مؤدیان مشمول بند )ج( ماده 95 ق.م.م. 
را با نظر اتحادیه مربوط تعیین نماید و مالیات متعلقه که قطعی خواهد بود را وصول نماید، 
و در مواردی که معلوم شود از اول یکسال مالیاتی یا در اثنای آن مؤدی ترک کسب نموده و 
یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است و این امر مورد تأیید هیات حل 
اختالف مالیاتی قرار گیرد، درآمد مشمول مالیات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات 

متعلقه وصول خواهد شد. 
توضیح: تبصره 5 ماده 100 فقط در مورد مؤدیان مشمول بند ج ماده 95 که عضو اتحادیه 
بوده و اتحادیه مربوط نیز کتبًا در مورد میزان درآمد مؤدی اظهارنظر نماید قابل اجرا است و 

مالیات تعیین شده در چنین حالتی قطعی می باشد. 
ماده 158 – سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کال یا جزئًا 
و در نقاطی که مقتضی بداند، طبق آگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعالم نماید که در سال 
بعد اظهارنامه های مالیاتی مؤدیان مزبور را که به موقع تسلیم نموده باشند، بدون رسیدگی 
قانون  مقررات  طبق  و  انتخاب  نمونه گیری  طور  به  را  آنها  از  تعدادی  فقط  و  نموده  قبول 

مالیات های مستقیم مورد رسیدگی قرار خواهد داد. 
مؤدیان  مختلف  گروه های  برای  محدودیتی  هیچگونه  ق.م.م   158 ماده  متن  در   :1 توضیح 
نگهداری  به  که مکلف  ماده 95  بند ج  مؤدیان مشمول  به  نسبت  لکن  نشده،  مالیاتی درج 
دفتر قانونی نیستند ساده تر قابل اجرا می باشد و با توجه به سوابق سازمان امور مالیاتی کشور 

تاکنون چنین عمل نموده است.
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امور  و سازمان  اظهاری« می نامند  »خود  را  ماده 158  اجرای  مالیاتی  ادبیات  در   :2 توضیح 
مالیاتی کشور نمونه های انتخابی را که معموال از روش )نمونه گیری اتفاقی( استفاده می شود، 
انتخابی  پرونده های  واقعی  مالیات  درآمد مشمول  و چنانچه  می نماید  رسیدگی  دقیق  بطور 
بیشتر از اطالعات مندرج در اظهارنامه مالیاتی باشد، مؤدی مربوط مشمول جریمه های خاص 

می شود. 
ماده 194 – مؤدیانی که اظهارنامه آنها در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م مورد رسیدگی قرار 
می گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از طرف 
مؤدی بیش از پانزده درصد )15%( اختالف داشته باشد، عالوه بر تعلق جرایم مقرر مربوط 
که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابالغ مالیات مشخصه قطعی از هر گونه 

تسهیالت و بخشودگی های مقرر در قانون مالیاتها نیز محروم خواهند شد. 
توضیح 3- این گروه از مؤدیان مالیاتی بجز مالیات بردرآمد حقوق کارکنان و مالیات موضوع 
را  دیگری  تکلیفی  مالیات  هیچگونه  مسئولیت  مقررات ق.م.م  به  توجه  با  ماده 102 ق.م.م 

بعهده ندارند. 
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مسائل:
1- آقای کمالی صاحب یک سوپر مارکت مواد غذایی است که با تنظیم یک اقرارنامه مبلغ 
دویست میلیون ریال از آقای نجفی، او را تا 30% منافع سالیانه سوپرمارکت شریک قلمداد 
فعالیت  مباشرت در  آقای نجفی هیچگونه همکاری و  نموده در حالیکه در طول سال 91 
کسبی نداشته است. آقای نجفی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی به وسیله اقای کمالی شریک 
معرفی شده و در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق به سهم منافع نامبرده معافیت 

مالیاتی موضوع ماده 101ق.م.م نسبت به منافع وی منظور شده است. 
اداره امور مالیاتی برای رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی آقای کمالی درخواست اسناد و مدارک 
نموده و آقای کمالی برای اثبات شراکت، رونوشت اقرارنامه را ارائه کرده است. اداره امور 
نام آقای کمالی صادر و درآمد  به  مالیات را فقط  از رسیدگی، برگ تشخیص  مالیاتی پس 
مشمول مالیات را به نسبت 70% از کل درآمد مشمول مالیات سوپر مارکت محاسبه کرده و 
عالوه بر آن یک برگ مطالبه مالیات تکلیفی موضوع ماده 102 ق.م.م هم به آقای کمالی ابالغ 
نموده است که هر دو مالیات مورد اعتراض آقای کمالی قرار گرفته است که رئیس اداره امور 

مالیاتی باید حسب مقررات ماده 238 ق.م.م به اختالف رسیدگی و اظهار نظر نماید. 
سؤال: رئیس امور مالیاتی، )ممیز کل( چگونه به اختالف رسیدگی و اظهارنظر می نماید؟

پاسخ: 
اول – درآمد مشمول مالیات مشخصه با وضعیت کسبی و موقعیت محلی مؤدی متناسب بوده 

و تأیید می شود. 
دوم – اقرار نامه تسلیمی مؤدی فقط نشان دهنده واگذاری سرمایه از سوی آقای نجفی به 
آقای کمالی است و عدم مباشرت آقای نجفی در فعالیت کسبی و عدم ارائه سند و مدرک 
معتبر موجب عدم احراز شراکت آقای نجفی است و در این صورت صدور برگ تشخیص 
مالیات به نام آقای کمالی و براساس 70% درآمد مشمول مالیات مشخصه صحیح و قانونی 

است.
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سوم – واگذاری سرمایه به آقای کمالی و انتفاع 30% از کل منافع آقای نجفی منطبق با ماده 
102 ق.م.م بوده و در حقیقت طرفین بدون ذکر نوع قرارداد در اقرارنامه عمال قرارداد مضاربه 
مالیاتی  معافیت  اعمال  بدون  و  مالیات سهم سرمایه گذار  مطالبه  نتیجه  در  و  تنظیم کرده اند 

صاحب سرمایه از عامل )آقای کمالی( وجه قانونی داشته است. 
توضیح: در اینحالت چنانچه آقای کمالی نظر ممیز کل را قبول نماید مالیات قطعی و چنانچه 
به آن اعتراض داشته باشد، مطابق قسمت آخر ماده 238 پرونده و اختالف مالیاتی مزبور قابل 

طرح در هیأت حل اختالف مالیاتی خواهد بود. 
ماده 102 ق.م.م

در مضاربه، عامل )مضارب( مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه مالیاتی عالوه بر پرداخت 
مالیات خود، مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده 101 ق.م.م 
کسر و به عنوان مالیات علی الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را 

به اداره امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید. 

2- آقای گلزار در سال 1391به شغل زرگری مشغول و در تیرماه 92 اظهارنامه مالیاتی خود 
را با نشان دادن سود ویژه تسلیم اداره امور مالیاتی کرده و مالیات مورد قبول خود را پرداخت 
اتحادیه مالیات  با نظر  مالیاتی در اجرای تبصره 5 ماده 100 ق.م.م، و  امور  اداره  می نماید. 
سال91نامبرد را بیشتر از میزان مورد قبول مؤدی تعیین و برگ قطعی مالیات را صادر و ابالغ 

می نماید. 
با  مالیاتی  امور  اداره  لکن  اعتراض کرده  مالیاتی  امور  اداره  مالیات مشخصه  به  گلزار  آقای 
تعدیل  قابل  و  بوده  قطعی  مالیات  که  می نماید  اعالم  ق.م.م   100 ماده   5 تبصره  به  استناد 
نمی باشد. چون اعتراض مؤدی در هیچ مرجع دیگری در سازمان مالیاتی قابل رسیدگی نبوده، 
آقای گلزار ناگزیر به دیوان عدالت اداری مراجعه و شکایت می نماید. دیوان مزبور پس از 
رسیدگیهای الزم برگ قطعی را ابطال و دستور صدور برگ تشخیص مالیات صادر می نماید. 
برگ تشخیص صادره اداره امور مالیاتی بعد از ابالغ به مؤدی مورد اعتراض وی قرار گرفته 
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و باید حسب مقررات مالیاتی مورد رسیدگی هیأت حل اختالف مالیاتی قرار گیرد. 
سؤال: هیات حل اختالف مالیاتی بدوی به شکایت مؤدی چگونه رسیدگی می نماید؟

پاسخ: با توجه به آنکه قطعیت مالیات سال91 آقای گلزار براساس رأی دیوان عدالت ادارای 
به دالیل  مقررات 244 ق.م.م  باید طبق  مالیاتی  اختالف  هیات حل  ابطال شده،  و  شکسته 

اعتراض مؤدی رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید. 

3- آقای فرشاد درسال 90 به شغل فرش فروشی اشتغال داشته، و اظهارنامه مالیاتی را در مهلت 
قانونی به اداره امور مالیاتی تسلیم و مالیات مورد قبول خود را پرداخت نموده است. 

اداره امور مالیاتی پس از رسیدگی به اظهارنامه و انجام تحقیقات الزم پیرامون فعالیت کسبی 
مؤدی با انتخاب قرینه فروش و اعمال ضریب درآمد مشمول مالیات را محاسبه و برگ تشخیص 
مالیات را ابالغ می نماید. مؤدی به برگ تشخیص مالیات اعتراض و در الیحه تسلیمی به میزان 
فروش برآوردی اداره امور مالیاتی اعتراض و درخواست می نماید که در هیات حل اختالف 
مالیاتی نماینده اتحادیه فرش فروش به عنوان نماینده وی در هیات حضور یابد، اما در روز 
تشکیل جلسه نماینده اتاق بازرگانی به عنوان نماینده موضوع بند 3 ماده 244 ق.م.م در جلسه 

حاضر شده و هیات بدوی پس از بررسی برگ تشخیص مالیات را تأیید نموده است.
مؤدی به رئیس امور مالیاتی مربوطه مراجعه و کتبا اعالم نموده که هیات حل اختالف بدوی 

قانونی نبوده و درخواست کرده که باید تجدید جلسه گردد. 
سؤال: رئیس امور مالیاتی مربوطه چه اقدامی خواهد کرد.

پاسخ: با توجه به اینکه مطابق بند 3 در صورتی سازمان امور مالیاتی می تواند نماینده سوم 
هیات را رأسا انتخاب نماید که مؤدی مالیاتی نماینده مورد نظر خود را همزمان با اعتراض به 
برگ تشخیص اعالم نکرده باشد و از سوی دیگر طبق تبصره یک ماده 244 ق.م.م رسمیت 
جلسات هیأت با حضور هر سه عضو شکل قانونی پیدا می کند، اما در جلسه رسیدگی به 
قانونی  لذا تشکیل هیأت کامل و  انتخابی وی حضور نداشته  نماینده  اعتراض آقای فرشاد 

نبوده و رئیس امور مالیاتی باید دستور دهد که جلسه تجدید شود. 
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4- آقای فرید صاحب آموزشگاه کامپیوتر برای فعالیت سال 90 اظهارنامه مالیاتی در مهلت 
را  قانونی  دلیل  نکرده و  پرداخت  را  متعلق  مالیات  لکن  ابراز سود،  تسلیم و ضمن  قانونی 
معافیت مالیاتی موضوع ماده 134 ق.م.م اعالم کرده و  رونوشت مجوز رسمی صادر شده از 

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور را نیز به ضمیمه اظهارنامه ارائه نموده است. 
اداره امور مالیاتی پس از رسیدگی به برخی مدارک آموزشگاه و تحقیق و بررسی وضعیت 
فعالیت مؤدی و با توجه به درآمد حاصل از ثبت نام مراجعین و تعداد آنها، درآمد مشمول 
مالیات را محاسبه و برگ تشخیص مالیات صادر و مالیات متعلق را مطالبه کرده که مورد 

اعتراض آقای فرید قرار گرفته است. 
سؤال: رئیس امور مالیاتی )ممیز کل( جهت رسیدگی و حل اختالف فی ما بین چگونه اظهار 

نظر می نماید؟
پاسخ: رئیس امور مالیاتی باید به ماده 134 ق.م.م  استناد کرده و به دلیل آنکه مراکز آموزش 
از لحاظ شکل حقوقی و  نیز  ماده مزبورنبوده و عنوان مؤسسه مؤدی  از مصادیق  کامپیوتر 
کیفیت فعالیت منطبق با هیچکدام از مصادیق ذکر شده در ماده 134 نیست، اعالم خواهد 
نمود که اعمال معافیت مالیاتی مورد نظر مؤدی فاقد محمل قانونی است، اما نسبت به درآمد 
مشمول مالیات مشخصه اداره امور مالیاتی می تواند بررسی و بلحاظ رعایت واقعیت درآمد 

مؤدی اظهارنظر نماید. 

5- آقای پناهی صاحب مغازه رنگ فروشی است و بطور معمول رنگهای ساخته شده در 
کارگاه خود را که در محل دیگری قرار دارد، در مغازه اش به فروش میرساند. نامبرده برای 
فعالیت شغلی هر دو محل مربوط به سال 91، اظهارنامه مالیاتی موضوع بند ج ماده 95 ق.م.م. 
را تسلیم و در هر دو اظهارنامه، آدرس مغازه و کارگاه را قید کرده است، لکن ادارات مالیاتی 

مربوط هر کدام جداگانه پس از رسیدگی برگ تشخیص مالیات صادر و ابالغ مینمایند. 
نامبرده به هر دو برگ تشخیص مالیات اعتراض کرده و در الیحه تأکید نموده که چون در 
مالیات  یک  باید  فقط  میرساند،  فروش  به  را  کارگاه خود  ساخته شده  رنگهای  فقط  مغازه 
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مالیاتی مطرح  قباًل در هیأت حل اختالف  به محل مغازه که  مالیات مربوط  اکنون  بپردازد. 
شده و هیأت مزبور با کسب نظر اتحادیه مالیات را تعدیل کرده به دلیل تمکین مؤدی قطعی 
بررسی هیات حل اختالف بدوی  به محل کارگاه تحت  مالیات مربوط  پرونده  اما  گردیده 
است و باید به دالیل ابرازی آقای پناهی مبنی بر اینکه مالیات مضاعف گردیده و فقط باید 

یک مالیات بپردازد توجه و رسیدگی الزم بنماید. 
سؤال: هیات حل اختالف مالیاتی به اعتراض مؤدی چگونه رسیدگی و اظهارنظر باید بنماید؟
پاسخ: در ابتدا هیات حل اختالف باید در مورد صحت و سقم ادعای مؤدی مبنی بر فروش 
تمامی رنگهای ساخته شده در کارگاه خود در مغازه قرار تحقیق و رسیدگی صادر نماید. در 
صورتی که ادعای مؤدی احراز شود، علیرغم تبصره یک ماده 100 ق.م.م و از آنجا که مالیات 
مغازه قطعی گردیده، به منظور اجتناب از مالیات مضاعف، نسبت به برگ تشخیص مالیات 
کارگاه باید از مؤدی رفع تعرض گردد، اما در صورتی که اثبات شود مؤدی رنگهای ساخته 
شده در کارگاه را به خریداران دیگری غیر از مشتریان مغازه فروخته در این صورت هیات 
حل اختالف مالیاتی پس از کسر مالیات قطعی مغازه تا میزان بقیه مالیات مطالبه شده طبق 

برگ تشخیص، مالیات را تعدیل خواهد نمود. 

6- آقای نامجو صاحب مغازه الستیک فروشی اتومبیل است. نامبرده اظهارنامه مالیاتی مربوط 
مالیاتی کرده و  امور  اداره  تسلیم  قانونی  را در مهلت  به خرید و فروش الستیک سال 90 
درآمد خود را با ارائه سود حاصل از عمده فروشی الستیک ابراز و مالیات متعلق را پرداخت 
می نماید. اداره امور مالیاتی هنگام رسیدگی میزان خرید نامبرده از کارخانه های الستیک سازی 
را استعالم کرده که با اطالعات مندرج در اظهارنامه تسلیمی مؤدی مطابقت داشته، لکن جهت 
رسیدگی از طریق علی الرأس ضریب خرده فروشی را که بزرگتر از ضریب عمده فروشی 
است نسبت به قرینه فروش اعمال و مالیات بیشتری مطالبه می نماید. اداره امور مالیاتی در 
گزارش رسیدگی هیچ دلیلی برای توجیه انتخاب ضریب خرده فروشی درج نکرده است. اما 

پرونده امر با اعتراض مؤدی نزد رئیس امور مالیاتی برای حل اختالف مطرح می باشد.
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سؤال: رئیس امور مالیاتی چگونه باید اعتراض را رسیدگی و اظهارنظر نماید؟
پاسخ: رئیس امور مالیاتی باید در ابتدا از طریق صدور قرار تحقیق و بررسی مجدد و رسیدگی 
به مدارک ابرازی مؤدی از جمله فاکتورهای فروش، احراز نماید که مؤدی عمده فروش است 

یا خرده فروش؟
چنانچه احراز گردد که نامبرده عمده فروش است، باید با اعمال ضریب عمده فروشی بر 

قرینه فروش واقعی سال 90 وی درآمد مشمول مالیات را تعیین نماید. 

7- آقای کدخدایی باتفاق برادرش با سرمایه های برابر صاحب مغازه نانوایی لواشی می باشند 
مالیاتی  امور  اداره  تسلیم  قانونی  مهلت  در  را  90خود  سال  عملکرد  مالیاتی  اظهارنامه  که 
کرده اند و به دلیل آنکه سود ابرازی ایشان از سطح معافیت مالیاتی موضوع ماده ماده 101 

ق.م.م کمتر بوده، مالیات پرداخت نکرده اند. 
اداره امور مالیاتی در رسیدگی به اظهارنامه ایشان براساس مقدار آرد مصرفی و انتخاب قرینه 
فروش و اعمال ضریب 12% درآمد مشمول مالیات نانوایی را محاسبه و با برگ تشخیص 
صادره مالیات مطالبه کرده است. آقای کدخدایی و برادرش به برگ تشخیص مالیات اعتراض 
و اعالم کرده اند که ضریب انتخابی اداره امور مالیاتی مربوط به تولید نان فانتزی است و اشتباه 
می باشد، زیرا نان لواش تولیدی آنها ساده و ضریب مالیاتی آن 5% است. پرونده در هیأت 
حل اختالف مالیاتی بدوی مطرح و هیأت پس از رسیدگی الزم و بدون انتخاب ضریب %5 
مالیات را تعدیل کرده است. مؤدیان مجدداً به رأی هیات اعتراض و درخواست کرده اند که 
از ضریب 5% استفاده شود. هیات حل اختالف مالیاتی تجدیدنظر بجای رسیدگی به اعتراض 
مؤدیان، پس از بررسی اجمالی و بدون استدالل، برگ تشخیص صادره را تایید نموده است و 

اکنون با شکایت مؤدیان پرونده در یکی از شعبات شورای عالی مالیاتی مطرح است. 
سؤال: شما به عنوان عضو شورای عالی مالیاتی چگونه به شکایت شاکی رسیدگی می نماید؟

اینکه مطابق تبصره 3 ماده 247 ق.م.م مسئولیت هیأت حل اختالف مالیاتی  پاسخ: نظر به 
تجدیدنظر صرفًا رسیدگی به موضوع اختالف مالیاتی مطرح شده از سوی مؤدیان بوده و طبعًا 
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میبایست. نسبت به انتخاب ضریب مالیاتی مناسب و قانونی اظهارنظر نماید، در حالیکه هیات 
مزبور اختالف مالیاتی را افزایش داده که خالف قانون است. بنابراین بدون ورود در ماهیت 

پرونده، رأی هیات تجدیدنظر نقض می شود. 

8- آقای رحیمی صاحب مغازه میوه فروشی دراصفهان می باشد، نامبرده اظهارنامه مالیاتی 
عملکرد سال 91 را به اداره امور مالیاتی در مهلت قانونی تسلیم کرده و مالیات متعلق مورد 
از وضعیت  از تحقیق و بررسی  مالیاتی پس  امور  قبول خود را پرداخت نموده است.اداره 
کسبی نامبرده برگ تشخیص مالیات را که مالیات مندرج در آن بیشتر از مالیات ابرازی مؤدی 
بوده صادر و ابالغ نموده است که مورد اعتراض آقای رحیمی واقع شده است. یک هفته بعد 
اداره امور مالیاتی برگ تشخیص دیگری مربوط به مالیات مشاغل وانت وی صادر و ابالغ 
می نماید، اما آقای رحیمی طبق الیحه تسلیمی به آن مالیات هم اعتراض کرده و در الیحه 
اعالم نموده که وانت متعلق به خودم می باشد و صرفا برای حمل میوه های خریداری شده از 
میادین تره بار استفاده می نمایم و هیچگونه درآمدی از وانت تحصیل نمی کنم. اکنون پرونده 
قابل طرح نزد رئیس امور مالیاتی است تا با توجه به ماده 238 ق.م.م به اختالفات مطروحه 

رسیدگی و رأی الزم صادر نماید. 
اعتراض  دو  به  عادالنه  رأی  صدور  و  قانونمند  رسیدگی  برای  مالیاتی  امور  رئیس  سؤال: 

مطروحه چگونه باید اقدام نماید. 
پاسخ: رئیس امور مالیاتی باید در ابتدا قرار صادر نماید تا کارشناس نسبت به حجم معامالت 
و کیفیت کسب و کار و فروش نامبرده رسیدگی و تحقیق الزم معمول نموده، و در مورد نحوه 
استفاده مؤدی از وانت نیز بررسی کرده و نتیجه را گزارش نماید. چنانچه محرز گردید که 
نامبرده وانت خود را صرفا برای حمل ونقل مربوط به شغل میوه فروشی استفاده می نماید 
در این صورت نسبت به برگ تشخیص مالیات مشاغل وانت از مؤدی رفع تعرض نماید و 
با توجه به نتیجه اجرای قرار و روشن شدن میزان معامالت نامبرده به تعدیل مالیات اتخاذ 

تصمیم نماید. 
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9- چهار نفر شخص حقیقی با سرمایه های به نسبت1و2و3و4 در فعالیت و منافع رستوران 
آرش شریک هستند. صاحبان رستوران برای عملکرد سال 90 اظهارنامه مالیاتی در مهلت 
قانونی تسلیم و درآمدهای رستوران را مبلغ 980/000/000 ریال و هزینه های رستوارن را 

840/000/000 ریال ابراز و مبلغ 5/970/000 ریال مالیات متعلق را پرداخت کرده اند. 
اداره امور مالیاتی با توجه به ماده 98 ق.م.م از طریق علی الرأس اقدام به تشخیص درآمد 
مشمول مالیات نموده و درآمد ابرازی رستوران در اظهارنامه تسلیمی را قبول کرده و به عنوان 

قرینه فروش انتخاب و با اعمال ضریب 20% درآمد مشمول مالیات را تعیین کرده است. 
سؤال: اگر مؤدیان برگ تشخیص مالیات را قبول نمایند تفاوت مالیات که باید پرداخت نمایند 

چه میزانی می باشد. 
پاسخ: 

درآمد مشمول مالیات
980/000/000 × %20 = 196/000/000

معافیت مالیاتی سهم هر شریک
58/200/000 × 24  = 29/100/000

سهم نفر اول معاف 
196/000/000 × 110 =19/600/000  

سهم نفر دوم پس از کسر معافیت
196/000/000× 220 =39/200/000 – 29/100/000 = 10/100/000  

سهم نفر سوم پس از کسر معافیت
196/000/000× 310 =58/800/000–29/100/000 = 29/700/000

سهم نفر چهارم پس از کسر معافیت
196/000/000×4

10 =78/400/000 – 29/100/000 = 49/300/000
مالیات نفر دوم 

10/100/000 × %15 = 1/515/000  
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مالیات نفر سوم
29/700/000 × %15 = 4/455/000  

مالیات نفر چهارم 
8/360/000 = طبق ماده 131 × 49/300/000   

جمع مالیات ها
8/360/000+4/455/000 + 1/515/000 = 14/330/000

تفاوت مالیات
14/330/000 – 5/970/000 = 8/360/000 

10- آقای پرویزی صاحب مغازه طال فروشی است که سرمایه مغازه 500/000/000 ریال 
است. آقای پرویزی اظهارنامه مالیاتی عملکرد 91 خود را در موعد مقرر تسلیم اداره امور 
مبلغ  را  فروش  کل  و  ریال   450/000/000 مبلغ  را  خود   91 سال  خرید  و  کرده  مالیاتی 
520/000/000 ریال در اظهارنامه درج نموده است و مبلغ 600/000 ریال مالیات پرداخت 

کرده است. 
اداره امور مالیاتی پس از رسیدگی و تحقیق و بررسی فاکتورهای خرید و فروش، مدارک 
باید  مالیات  مشمول  درآمد  که  ماده 98 ق.م.م  به  توجه  با  اما  کرده  تلقی  را حقیقی  مؤدی 
از طریق علی الرأس محاسبه شود و با توجه به ضرائب مالیاتی سرمایه 12% و خرید %15 
و فروش 22% چون درآمد مشمول مالیات حاصل از اعمال ضریب بر هر یک از قرینه ها 
متفاوت بوده و با یکدیگر اختالف دارند، به منظور رعایت عدالت مالیاتی تصمیم می گیرد که 

تبصره ذیل ماده 153 ق.م.م را اجرا نماید. 
سؤال: چنانچه مالیات مورد محاسبه اداره امور مالیاتی مورد قبول آقای پرویزی باشد تفاوت 

مالیات قابل پرداخت چه میزانی می باشد؟
مشمول  درآمد  معدل  یا  میانگین  روش  از  استفاده  با  مالیات  مشمول  درآمد  باید  پاسخ: 

مالیات های بدست آمده محاسبه گردد. 
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500/000/000 × %12 = 60/000/000
450/000/000 × %15 = 67/500/000
520/000/000 × %22 =114/400/000

جمع درآمد مشمول مالیات ها
60/000/000 + 67/500/000 + 114/400/000 = 241/900/000
241/900/000÷3 = 80/633/333 – 66/000/000 = 14/633/333

معدل درآمد مشمول مالیاتها پس از کسر معافیت 
تفاوت مالیات 

14/633/333 × %15 = 2/195/000 – 600/000 = 1/591/000
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باب سوم – مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی
تعریف- چنانچه اساسنامه یا شرکتنامه یا قرارداد نحوه تشکیل و فعالیت اشخاص در یک 
موسسه و یا نهاد، در یک مرجع رسمی دولتی ثبت شود شخصیت حقوقی ایجاد می شود و 
طبق ماده 583 قانون تجارت کلیه شرکت های تجارتی موضوع قانون شخصیت حقوقی داشته 
و براساس ماده 587 همان قانون، موسسات و تشکیالت دولتی و بلدی به محض ایجاد دارای 

شخصیت حقوقی می شوند. 

فصل اول – مقررات عمومی مشترک اشخاص1 حقوقی:
بند 4 ماده یک ق.م.م – هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا 

خارج از ایران تحصیل می نماید مشمول پرداخت مالیات می باشد.
ماده 105– جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی 
که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل 
از منابع غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون 
دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد )25%( خواهند 

بود. 
تبصره 3 ماده 105 ق.م.م –

در موقع احتساب مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیات هایی که 
قبال پرداخت شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه 

پرداختی از این بابت قابل استرداد است. 
تبصره 4 ماده 105 ق.م.م

اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکت های 
سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهندبود. 

تبصره 5 ماده 105 ق.م.م

ــا  ــی غیرتجــاری ی ــی ایران ــا اشــخاص حقوق ــی، اعــم از شــرکت¬ها ی ــی اســت کــه همــه اشــخاص حقوق 1. منظــور مقررات
ــی را شــامل شــود. ــواع اشــخاص حقوق ــی و ســایر ان ــی خارجــی و ایران اشــخاص حقوق
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در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری از مالیات بردرآمد از 
مأخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی قابل وصول باشد، مالیات بردرآمد این اشخاص 

پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد. 
ماده 106– درآمد مشمول مالیات در مورداشخاص حقوقی)به استثنای درآمدهایی که طبق 
مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است( از طریق رسیدگی به 
دفاتر قانونی بر طبق مقررات ماده )94( و بند )الف( ماده)95( این قانون و در موارد مذکور 

در ماده )97( این قانون به طور علی الرأس تشخیص می گردد. 
توضیح 1- با توجه به مقررات ماده 94 ق.م.م، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی عبارت 
است از کل فروش کاال و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول 
دیگر شناخته نشده، پس از کسر هزینه ها و استهالکات1  مربوط طبق مقرارت فصل هزینه های 

قابل قبول و استهالکات.
توضیح 2- با اتخاذ مالک از ماده 6 و 11 قانون تجارت و مقررات بند الف ماده )95( ق.م.م. 
اشخاص حقوقی مکلفند، اسناد و مدارک فعالیت های اقتصادی خود را نگهداری و با رعایت 
اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری و آیین نامه مربوطه به روش های 
نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک، موضوع تبصره 2 ماده 95 ق.م.م دفاتر قانونی روزنامه و 

کل را تحریر نمایند. 
ثبت  اسناد و مدارک و نحوه  دفاتر و  نگهداری2   به روش های  توضیح 3-آیین نامه مربوط 
وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی را سازمان امور مالیاتی کشور با کسب 
نظر جامعه حسابداران رسمی ایران قبالتهیه نموده و با  شماره 13593 در تاریخ 84/4/11 به 
تصویب وزیرامور اقتصادی و دارایی رسیده و در روزنامه رسمی شماره 17640 – 84/6/26 
درج و از تاریخ 84/7/11 الزم االجرا گردیده و تا زمان انتشار این کتاب معتبر می باشد و 
احکام آن تا تاریخی که مجددا مورد تجدیدنظر قرار بگیرد و به تصویب وزیر امور اقتصادی 

و دارایی برسد نیز معتبر خواهد بود. 
1. هزینه های قابل قبول و استهالکات مربوط به مواد 147 تا 151 ق.م.م می¬باشد.

2. متن آئین نامه در پیوست این کتاب چاپ شده است.
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توضیح 4- با توجه به ماده 97 ق.م.م چنانچه اشخاص حقوقی از تسلیم ترازنامه و حساب 
سود و زیان تا موعد مقرر قانونی خودداری و یا از ارائه دفاتر و مدارک حساب به اداره امور 
مالیاتی خودداری نماید و یا در تحریر دفاتر قانونی آیین نامه روش نگهداری دفاتر و اسنادو 
مدارک را رعایت نکرده و یا دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی آنان برای محاسبه درآمد مشمول 
مالیات غیرقابل رسیدگی تشخیص داده شود، در این صورت اداره امور مالیاتی مجاز است 
که درآمد مشمول مالیات اشخاص مزبور را به شرح ماده 98 ق.م.م از طریق علی الرأس تعیین 

نماید. متن کامل ماده 97 ق.م.م در بند 5 فصل اول باب دوم این کتاب درج شده است. 
توضیح 5 – متن کامل ماده 98 ق.م.م در جزء ب بند 2 فصل اول باب دّوم این کتاب درج 

شده است. 
ماده 110– اشخاص حقوقی مکلف اند، اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به 
دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست 
یا تعداد سهام و نشانی هر  الشرکه  هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد میزان سهم 
یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است، 
تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از تسلیم اولین فهرست مزبور، تسلیم فهرست 
تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص 
نمایندگی  یا  اقامتگاه  ایران دارای  ایران که در  از  حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج 
نمی باشند، تهران است. حکم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران 

معافیت و یا دوران استفاده از نرخ صفر مالیات1  نیز جاری خواهد بود. 
تبصره – اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای 
تشخیص آن مقرر شده2 است مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصل های 

مربوط پیش بینی شده است، نیستند. 

1. اشخاص حقوقی غیردولتی بموجب ماده 132 اصالحی که از سال 95 به بعد اجرا می شود، با شرایط الزم می توانند از 
نرخ صفر مالیاتی بهره مند شوند.

2. مانند درآمد اجاره امالک، که اشخاص حقوقی اظهارنامه مربوط به آن درآمد را جداگانه تسلیم نمی¬کنند.
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توضیح 1- ماده 189 ق.م.م: )تشویقات(
اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی بندهای )الف( و )ب( ماده 95 ق.م.م چنانچه 
طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرار 
گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیات های حل 
اختالف مالیاتی پرداخت کرده باشند. معادل پنج درصد اصل مالیات سه سال مذکور عالوه 
بر استفاده از مزایای مقرر در ماده )190( این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل 
وصولی های جاری به آنان پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد. جایزه 

مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. 
توضیح 2 – ماده 190 ق.م.م: )تشویق و جریمه(

علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون 
برای پرداخت مالیات عملکرد، موجب تعلق جایزه ای معادل یک درصد )1%( مبلغ پرداختی 
به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق  به همان عملکرد کسر خواهد 
شد. پرداخت مالیات پس از آن موعد، موجب تعلق جریمه ای معادل دو ونیم درصد )%2/5( 

مالیات به ازای هر ماه خواهد بود. 
مبلغ  به  نسبت  مالیاتی،  اظهارنامه  تسلیم  به  مکلف  مؤدیان  مورد  در  جریمه  احتساب  مبدأ 
مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به ما به االختالف از تاریخ 
مطالبه و در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصوال مکلف به تسلیم 
اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب 

مورد می باشد. 
تعلق  موجب  مالیاتی  اظهارنامه  تسلیم  عدم  ق.م.م   192 ماده  تبصره  به  باتوجه   -3 توضیح 

جریمه می شود. 
تبصره ماده 192 ق.م.م:

مالیاتی توسط اشخاص حقوقی موجب تعلق جریمه ای معادل چهل  اظهارنامه  عدم تسلیم 
درصد )40%( مالیات متعلق می گردد و مشمول بخشودگی نمی شود. 
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در مورد مؤدیانی که اظهارنامه خود را تسلیم می نمایند، حکم این تبصره نسبت به مالیات 
متعلق به درآمدهای کتمان1 شده یا هزینه های2 غیرواقعی که غیرقابل قبول نیز باشد جاری 

خواهد بود. 
توضیح 4– اشخاص حقوقی با توجه به ماده 193 ق.م.م در صورت عدم تسلیم ترازنامه و 
حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر، مشمول جریمه ای معادل بیست درصد )20%( مالیات 
برای هر یک از مواردو در مورد رد دفاتر مشمول جریمه ای معادل ده درصد )10%( مالیات 

خواهند بود. 
تسلیم  ماده 132 اصالحی3 ق.م.م عدم  بند ت  و  ماده 193  تبصره  به  توجه  با  توضیح 5- 
اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان در دوره4 معافیت، موجب عدم استفاده از معافیت مقرر 

در سال مربوط می شود.

مالیات های تکلیفی:
الف –تعریف مالیات تکلیفی:

مالیات هایی که وظیفه محاسبه، کسر و واریز به حساب سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب 
مقررات قانون مالیات های مستقیم، بعهده اشخاص دیگر غیر از مؤدی اصیل محول می شود 

مالیات تکلیفی نام دارد.
ب( تبصره 2 ماده 103 ق.م.م:

به  وابسته  مؤسسات  و  شهرداریها  و  دولتی  و شرکت های  دولتی  مؤسسات  و  وزارتخانه ها 
دولت و شهرداری ها، مکلف اند از وجوهی که بابت حق الوکاله وکال پرداخت می کنند، پنج 
درصد آن را کسر و بابت علی الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل 

پرداخت نمایند. 
1. درآمدهایی است که مؤدی در اظهارنامه مالیاتی درج نمی کند و اداره امور مالیاتی آن را کشف می نماید.

2. هزینه های صوری که انجام نگردیده، لکن مؤدی با جعل فاکتور آن را در حساب هزینه ثبت می نماید.
3. بند ت ماده 132 اصالحی ق.م.م بموجب ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ... از سال 95 قابل اجرا می شود. 

متن کامل مواد 30 و 31 قانون مزبور در پیوست کتاب چاپ شده است.
4. برخی از معافیت¬های مالیاتی و استفاده از نرخ صفر مالیاتی که بموجب قانون در یک دوره زمانی معین قابل اجرا است، 

مانند معافیت ماده 132.
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ج –ماده 104 ق.م.م :1

و  شهرداری ها  و  دولت  به  وابسته  مؤسسات  شهرداری ها،  دولتی،  مؤسسات  وزارتخانه ها، 
کلیه اشخاص حقوقی )اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی( و اشخاص موضوع بند الف ماده 95 
بیمارستانی و  الزحمه پزشکی، هزینه-های  بابت حق  قانون مکلف اند در هر مورد که  این 
آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاوره، کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی واداری، 
نقاشی  خوانندگی،  و  هنرپیشگی  و  نوازندگی  سازی،  آهنگ  تصنیف،  و  تألیف  نویسندگی، 
و داللی و حق العمل کاری، هرگونه حق الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد 
پرداختی به بانکها و بورس ها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معامالت و تسویه اوراق 
بهادار و کاال در بورس ها و بازارهای خارج از بورس، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری 
غیربانکی2 مجاز، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه، اجاره ماشین آالت اداری و محاسباتی، 
و  هوایی  زمینی،  موتوری،  نقلیه  وسائل  نوع  هر  اجاره  رایانه ای،  ارتباطات  و  کلیه خدمات 
دریایی، ماشین آالت و کارخانجات و سردخانه ها، انبارداری، نگاهداری و تعمیر آسانسور و 
شوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی )باستثنای سازندگان مسکن مهر که در قالب 
تفاهم نامه سه جانبه اقدام به ساخت مسکن می نمایند( و تاسیسات فنی و تاسیساتی، تهیه 
طرح ساختمانها و تاسیسات، نقشه کشی، نقشه برداری، نظارت و محاسبات فنی، قرارداد حمل 
و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می کنند، سه درصد آن را 
به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی )دریافت-کنندگان وجوه( کسر و تا پایان ماه بعد به 
حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم 
نمایند و همچنین ظرف همین مدت، مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به 
اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند. تسهیالت اعطایی بانکها از طریق قرارداد جعاله در امور 
مربوط به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی مشمول 3% مالیات علی الحساب 

1. بموجــب بنــد 25 قانــون اصــالح قانــون مالیــات هــای مســتقیم کــه از 1395/1/1 اجــرا مــی گــردد، مــاده 104 و تبصره هــای 
ذیــل آن حــذف گردیده اســت.

ــازات و  ــا اشــاره می شــود، امتی ــه بانک ه ــای مســتقیم ب ــون مالیاته ــواردی کــه در قان ــاده 145: در م ــل م ــق تبصــره ذی 2. طب
تســهیالت، ترجیحــات و تکالیــف ذکــر شــده شــامل مؤسســات اعتبــاری غیربانکــی مجــاز کــه بموجــب قانــون یــا مجــوز 

بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران تأســیس شــده اند یــا می شــوند، نیــز خواهــد بــود.
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موضوع این ماده نبوده و دراین گونه موارد بانکها مکلف اند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی 
با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد به اداره امور مالیاتی ذیربط در سال دارند.

تبصره 1- در موردانجام امور مربوط به این ماده، چنانچه قراردادی تنظیم شده کارفرما مکلف 
است ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به اداره امور مالیاتی محل با اخذ 

رسید تسلیم نماید. 
تبصره 2- در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کال از پرداخت مالیات معاف باشد 
کسر علی الحساب مالیات فوق به شرط استعالم قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل 

منتفی است. 
تبصره 3- در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع 
و یا وسیله مراجع اجرایی وصول و ایصال می گردد، تودیع کننده مکلف به کسر مالیات 
نخواهدبود و انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که دستور 

پرداخت وجوه مذکور را صادر می کنند. 
تبصره 4- مورد ندارد.

تبصره 5- سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید 
از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود از طریق درج آگهی در روزنامه 

رسمی و یکی از روزنامه های کثیراالنتشار اعالم خواهد کرد.  

الحاقات موضوع تبصره 5 ماده 104 ق.م.م:
الف( بخشنامه شماره 211/5883/10000 مورخ 1382/10/27 اطالعیه سازمان امور مالیاتی 
کشور مندرج در روزنامه رسمی 17134 مورخ 82/10/2 که از 83/1/1 الزم االجرا بوده است. 

سالن های . 1 ابزارآالت،  قطعات،  دستگاه ها،  قالب ها،  آالت،  ماشین  نوع  هر   ساخت 
فلزی و قطعات پیش ساخته بتونی. 

 حفاظت و نگهبانی، تخلیه و بارگیری و صفافی و جابجا کردن کاال برای ارزیابی و . 2
انوانتر و تفکیک کاال در اماکن گمرکی.
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 ساخت پاکت – کارتن- جعبه و قوطی.. 3
 طبخ غذا و سایر خدمات جنبی.. 4
 هرگونه چاپ و صحافی.. 5
 برگزاری سمینارها، جلسات، جشنواره ها و همایش ها.. 6
 آگهی تبلیغاتی.. 7
 قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی.. 8

کشور  مالیاتی  امور  سازمان  اطالعیه   85/11/29  –  211/3808/65200 شماره  ب(بخشنامه 
مندرج در روزنامه رسمی کشور شماره 18030 مورخ 85/10/28 که از 86/1/1 الزم االجرا 

شده است. 
 خدمات تعمیر و نگهداری هر نوع وسائل نقلیه موتوری، زمینی، هوایی، دریایی و . 1

ریلی، ماشین آالت و تجهیزات اعم از اداری و غیره که به موجب قرارداد انجام می شود. 
 خدمات اسکان کارکنان دستگاه ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی در هتلها و سایر . 2

اماکن به همراه خدمات جانبی که به موجب قرارداد انجام می شود. 
 خدمات آموزشی از هر قبیل.. 3
 خدمات نمایشگاهی به منظور استفاده از تسهیالت و امکانات جانبی نمایشگاه.. 4
 خدمات بیمه ای )اعم از درمانی و بهداشتی(. 5
 هر نوع خدمات مدیریت.. 6
 خدمات نگهداری فضای سبز.. 7
 خدمات بسته بندی )هر نوع محصول به هر شکل و با هر نوع جنس(.. 8
از . 9 بهره برداری  همچنین  و  پشتیبانی  خدمات  ارائه  بابت  پرداختی  الزحمه  حق   

ریلی،  از  اعم  مربوطه  موسسات  به  مسافر  و  بار  پایانه های  تجهیزات  و  تاسیسات 
فرودگاهی و پروازی، بندری و پایانه ای زمینی.

 هرگونه حق الزحمه بابت تصفیه و تبدیل قند و شکر.. 10
حق الزحمه پرداختی ثابت استفاده از تجهیزات و تأسیسات مخابراتی. . 11
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تبصره 6 – سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در صورت خودداری پرداخت-کنندگان 
وجوه موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر، به آنها مراجعه و پس از رسیدگی های الزم 
مالیات متعلق را مطالبه کند. در صورت استنکاف آنها از پرداخت، از طریق عملیات اجرایی 
دستگاههای  مواردیکه  در  وصول  را  مالیات  قانون،  این  چهارم  باب  از  نهم  فصل  موضوع 
از  نحوی  به  که  مؤسساتی  و  سازمانها  سایر  و  غیردولتی  عمومی  نهادهای  دولت،  اجرایی 
اعتبارات دولتی استفاده می کنند و همچنین سایر دستگاه-هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم 

ذکر نام یا تصریح نام است، از حساب بانکی آنها برداشت کند. 
تسلیم رونوشت  به  مربوط  تکلیف  انجام  ماده 197 ق.م.م عدم  به  توجه  با  توضیح 6- 

قرارداد یا تسلیم فهرست مشمول تعلق جریمه میگردد. 
ماده 197 ق.م.م:

نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا 
قرارداد یا مشخصات راجع به مؤدیان دیگر می باشند، در صورتی که از تسلیم آنها در موعد 
مقرر خودداری و یا برخالف واقع تسلیم نمایند، جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد 
بود از 2% حقوق پرداختی و درخصوص پیمانکاری 1% کل مبلغ قرارداد و در هر حال با 

مؤدی متضامنًا1 مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود. 
توضیح 7- با توجه به ماده 199 ق.م.م عدم انجام تکالیف مربوط به مالیات های تکلیفی 

موجب تعلق جریمه می شود. 
ماده 199 ق.م.م

هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات قانون مالیات های مستقیم مکلف به 
کسر وایصال مالیات مؤدیان دیگر می باشد، در صورت تخلف از انجام وظائف مقرر عالوه 
بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه ای معادل 

20% مالیات پرداخت نشده خواهد بود. 
توضیح 8- ماده 182 ق.م.م:

1. مســئولیت تضامنــی پرداخــت کننــدگان وجــوه و مؤدیــان مالیاتــی بــه معنــی آن اســت کــه از لحــاظ حقوقــی ســازمان امــور 
مالیاتــی کشــور مجــاز اســت بــرای وصــول مالیــات بــه هــر کــدام از آنهــا مراجعــه نمایــد.
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کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران می باشند و همچنین هر 
کس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری 
از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه شناخته شده اند، در حکم مؤدی محسوب 

و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد.
اتفاقی موضوع مواد 119 و 120  بردرآمد  مالیات  توضیح 9- اشخاص حقوقی مشمول 
ق.م.م نیز می باشند و درآمد مشمول مالیات اتفاقی که طبق ماده 120 ق.م.م صددرصد درآمد 
حاصله است، در جمع درآمدهای مشمول مالیات اضافه شده و مشمول مالیات به نرخ %25 

می باشد. 
توضیح 10- اندوخته ها:

ماده 108 ق.م.م:
اندوخته هایی که مالیات آن تا تاریخ الزم االجرا شدن این اصالحیه1 پرداخت نشده در 
صورت انتقال به حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود، لیکن در صورت تقسیم یا انتقال 
به حساب سود و زیان یا کاهش سرمایه، معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمایه به 

درآمد مشمول مالیات سال تقسیم یا انتقال یا کاهش سرمایه اضافه می شود. 
این حکم شامل اندوخته های سود ناشی از فعالیت های معاف مؤسسه در دوران2  معافیت 
و اندوخته موضوع ماده 138 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3 1366/12/3و اصالحیه های 
بعدی آن تا تاریخ تصویب این اصالحیه پس از احراز شرایط مربوط تا آن تاریخ نخواهد بود. 
اندوخته هایی که مالیات آن تا تاریخ الزم االجرا شدن این اصالحیه وصول گردیده در 
صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا سرمایه یا انحالل مشمول مالیات دیگری 

نخواهد بود. 
 

1. اصالحیه مصوب 1380/11/27 که از 1381/1/1 اجرا گردیده است.
2.. معافیت مالیاتي موضوع ماده 132 ق. م. م. و معافیت هاي دیگر مشابه آن. 

3. فعاًل مصداق ندارد. 
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فصل دوم – مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی غیرتجاری
تبصره 1 ماده 105 ق.م.م:

در مورد اشخاص حقوقی ایرانی1 غیرتجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده اند، در 
صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند، از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی 

آنها مالیات به نرخ2 مقرر در این ماده وصول می شود. 
که  اطالق می شود  اشخاص حقوقی  به  غیرتجاری  ایرانی  اشخاص حقوقی  توضیح 1- 
مطابق قوانین ایران به ثبت رسیده و طبق اساسنامه مجاز به فعالیت هایی هستند که به منظور 

استحصال سود و تقسیم سود و منافع بین مؤسسین نباشد. 
توضیح 2- ماده 584 قانون تجارت:

تشکیالت و مؤسساتی که برای مقاصد غیرتجارتی تأسیس شده و یا بشوند، از تاریخ ثبت 
در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت دادگستری معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند. 
توضیح 3- اشخاص حقوقی ایرانی غیرتجاری، مطابق اساسنامه مجاز به تقسیم سود و 
منافع بین مؤسسین و سایر ذینفعان نیستند و عمدتا دارای فعالیت خدماتی قابل ارائه به عموم 
هستند و ممکن است منابع تأمین مالی آنها از محل برخی فعالیت مالی و اقتصادی باشد که به 
هر حال در اساسنامه ذکر می شود. از این رو با توجه به مفهوم مخالف مدلول تبصره یک ماده 
105 ق.م.م و سایر مواد این قانون از معافیت مالیاتی بهره مند می شوند، لکن اگر در طول یک 
دوره مالی به فعالیت انتفاعی از نوع تجارتی و برخالف اساسنامه مبادرت بنمایند، کل درآمد 
مشمول مالیات ناشی از آن فعالیت انتفاعی به موجب مقررات ق.م.م و با روش رسیدگی به 
دفاتر و حساب سود و زیان و یا علی الرأس حسب مورد از سوی اداره امور مالیاتی مربوط 

قابل تشخیص بوده و مالیات متعلق به آن نیز قابل مطالبه است. 
مکلف  مالیاتی  مقررات  مطابق  بهرحال  غیرتجاری  ایرانی  اشخاص حقوقی   -4 توضیح 
قانونی  مقرر  در سررسید  مالی  اظهارنامه و صورت های  تسلیم  و  قانونی  دفتر  نگهداری  به 

می باشند. 

1. اشخاص حقوقی که طبق اساسنامه هدف تقسیم سود بین صاحبان سرمایه را ندارند.
2. منظور از نرخ مقرر در این ماده، بیست و پنج درصد )25%( است.
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توضیح 5- با توجه به تبصره یک ماده 105 ق.م.م. تعدادی از اشخاص حقوقی غیرتجاری 
که در ماده 139 قانون مالیات های مستقیم مورد حکم قرار گرفته و مشمول پرداخت مالیات 

نیستند عبارتند از:
الف( آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی)ع(

آستانه حضرت معصومه )س(، آستان حضرت احمد بن موسی)ع( شاه چراغ، آستان مقدس 
حضرت امام خمینی )ره(، مساجد، حسینیه ها، تکایا و سایر بقاع متبرکه نسبت به موقوفات، 

نذورات، پذیره، کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی.
ب( سازمان هالل احمر جمهوری اسالمی ایران نسبت به کمک ها و هدایای دریافتی نقدی 

و غیرنقدی.
ج( صندوق های پس انداز بازنشستگی، سازمان بیمه خدمات درمانی، سازمان تأمین اجتماعی 
و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر نسبت به کمک ها و هدایای دریافتی نقدی 
و غیرنقدی و همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما و جریمه های 

دریافتی مربوط.
د( مدارس علوم اسالمی نسبت به کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی.

هـ( نهادهای انقالب اسالمی نسبت به کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی.
 و( صندوق عمران موقوفات کشور نسبت به قسمتی از درآمد که به مصرف عمران موقوفات 

برسد. 
ز( درآمد اشخاص حقوقی از محل بریه ولی فقیه، خمس و زکات

قبیل  از  اموری  به مصرف  به درآمدهایی که طبق موازین شرعی  ح( موقوفات عام، نسبت 
تعلیم و  اکتشافات،  اختراعات،  فنی،  تبلیغات اسالمی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، 
تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصالها و حوزه های علمیه 
و مدارس علوم اسالمی و مدارس و دانشگاه های دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر 
آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان، 
کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ 
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و حوادث غیرمترقبه دیگر برسد مشروط بر این که درآمد و هزینه های مزبور به تأیید 
سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد. 

ط( موسسات خیریه و عام المنفعه که به ثبت رسیده و به موجب اساسنامه درآمد آنها صرف 
امور مذکور در بند)ح( این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بردرآمد و هزینه آنها 

نظارت کند، نسبت به کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی.
مراجع  از  دارای مجوز  که  غیردولتی  انجمنها و تشکل های  و  احزاب  ی( مجامع حرفه ای، 
ذیربط باشند، نسبت به کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و وجوهی که به 
موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب آنها 

واریز می شود و همچنین حق عضویت اعضاء.
ک( انجمن ها و هیأت های مذهبی مربوط به اقلیت های دینی مذکور در قانون  اساسی جمهوری 
اسالمی ایران نسبت به موقوفات و کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی، مشروط 

به این که رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور برسد. 
ل( اشخاص حقوقی نسبت به درآمد ناشی از فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و 

هنری که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام می شود. 
تبصره 1 ماده 139 ق.م.م:

و  غیرانتفاعی  فعالیت های  از  ق.م.م   139 ماده  موضوع  حقوقی  اشخاص  که  وجوهی 
به منظور پیشبرد اهداف، از برگزاری دوره های آموزشی، سمینارها، نشر کتاب و نشریه های 
دوره ای در چارچوب اساسنامه تحصیل می نمایند از پرداخت مالیات معاف است، مشروط به 

آنکه سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت داشته باشد. 
تبصره 2 ماده 139 ق.م.م:

حکم تبصره 2 ماده 2 ق.م.م در مورد درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی غیرتجاری 
موضوع ماد 139 ق.م.م جاری می باشد. 

تبصره 3 ماده 139 ق.م.م:
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آیین نامه اجرایی موضوع این ماده1 به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد 
وزارت امور اقتصاد و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. 

تبصره 4 ماده 139 ق.م.م:
مفاد این ماده در مورد اشخاص حقوقی غیرتجاری که از طرف حضرت امام خمینی)ره( 
یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند، براساس نظر مقام معظم رهبری اجرا می گردد. 

توضیح 6- متن کامل آیین نامه اجرایی ماده 139 ق.م.م در ضمیمه کتاب چاپ شده است. 
توضیح 7 – احکام موضوع مواد 114 و 115 و 116 ق.م.م مربوط به انحالل اشخاص 
حقوقی که در فصل سوم این باب درج گردیده، در مورد اشخاص حقوقی که به صورت غیر 

شرکت تاسیس شده و فعالیت می نمایند، نیز جاری می باشد.

مسائل:
مالی خود در سال 1390  ایران ضمن عملیات  نفت  بازنشستگی شرکت ملی  1- صندوق 
دو  مبلغ  نفت،  کارکنان شاغل شرکت  بازنشستگی  به حق  مربوط  دریافت وجوه  بر  عالوه 
میلیارد ریال به عنوان کمک از شرکت نفت برای تأمین نقدینگی دریافت کرده و همه عملیات 
مالی را در دفاتر منعکس نموده است. اما در موقع تسلیم اظهارنامه مالیاتی هیچگونه وجهی 
را  در گزارش رسیدگی عملیات صندوق  مالیاتی  امور  اداره  ننموده،  پرداخت  مالیات  بابت 
مالیات  مشمول  اتفاقی  درآمد  به عنوان  را  دریافتی  نقدی  کمک  لکن  تلقی  معافیت  مشمول 
دانسته و برگ تشخیص مالیات از این بابت صادر و به مؤدی ابالغ می نماید که مورد اعتراض 

صندوق قرار گرفته است. 
سؤال – رئیس امور مالیاتی و یا هیات حل اختالف مالیاتی حسب مقررات مربوط چگونه 

به اعتراض مؤدی رسیدگی و رأی صادر می نمایند. 
پاسخ – چون مؤدی دفاتر قانونی قابل قبول ارائه کرده و کلیه عملیات مالی را ثبت نموده 
و اظهارنامه مالیاتی شامل مبلغ کمک دریافتی را هم در موعد مقرر قانونی تسلیم اداره امور 

ــورخ  ــماره 53456/ت 27257 م ــت ش ــره تح ــاده و 5 تبص ــامل 18 م ــاده 139 ق.م.م ش ــوع م ــی موض ــه اجرای ــن نام 1. آئی
1381/12/7 بــه تصویــب هیــات وزیــران رســیده اســت. و بموجــب مصوبــه 242895 ت/48524/هـــ  مــورخ 91/12/8 مواد 15 
و 16 و بموجــب مصّوبــه شــماره 85759ت/485245/هـــ مــورخ 92/4/11 مجــددا مــاده 16 آئیــن نامــه اصــالح گردیده اســت.
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مالیاتی نموده، بنابراین کمک دریافتی صندوق بازنشستگی با استناد به بند ج ماده 139 ق.م.م 
وآیین نامه اجرایی آن، از معافیت مالیاتی می تواند بهره مند شود و در نتیجه اعتراض مؤدی 

وارد بوده و از مؤدی رفع تعرض میگردد.

2- فردی از افراد خیر یک زمین را به یک مؤسسسه خیریه الف هدیه کرده است، و مؤسسه 
الف در سال 1391 با دریافت پروانه اقدام به ساخت بنا نموده و در اسفند ماه91 با هدف 
تقویت بنیه مالی موسسه آنرا فروخته است. مؤسسه رویداد های فوق را در دفاتر ثبت و به 
دلیل آنکه سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه مؤسسه نظارت داشته خود رامشمول 
بند ط ماده 139 ق.م.م تلقی و با تسلیم اظهار نامه در تیر ماه سال92 هیچگونه مالیاتی پرداخت 
نمی نماید. اداره امور مالیاتی پس از رسیدگی به اظهارنامه و صورت های مالی و با قبول دفاتر 
قانونی، با توجه به ماده 59 و 77 ق.م.م مالیات انتقال قطعی و مالیات فروش ساختمان نوساز 

را مطالبه کرده است.
سؤال- به نظر شما آیا مطالبه مالیات به شرح فوق ازمؤسسه الف صحیح و موجه بوده؟ 
وچنانچه به عنوان رئیس امور مالیاتی و یا عضو هیأت حل اختالف باشید برای رفع اختالف 

چگونه اتخاذ تصمیم خواهید کرد؟ 
پاسخ- با عنایت به اینکه انتقال زمین به مؤسسه الف به صورت هبه با عنایت به بند ط ماده 
139 ق.م.م دریافت کمک غیرنقدی بوده است مشمول مالیات نیست، اما با توجه به اینکه 
بنابراین، سهم ارزش فروش عرصه نیز  فروش ملک برای تأمین نقدینگی مؤسسه می باشد 
بدلیل تبدیل کمک غیرنقدی به نقدی از پرداخت مالیات معاف است، لکن فعالیت ساخت بنا 
و فروش اعیان به دلیل آنکه در اساسنامه مؤسسه پیش-بینی نگردیده، فعالیت انتفاعی موضوع 
قسمت اخیر تبصره یک ماده 105 ق.م.م بوده ومشمول مالیات میگردد ومؤسسه مکلف به 
پرداخت مالیات نقل و انتقال ماده 59به نسبت ارزش معامالتی اعیان ایجاد شده و همچنین 
مکلف به پرداخت مالیات موضوع ماده 77 ق.م.م یعنی 10% ارزش معامالتی اعیان می باشد.
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3- انجمن دندان پزشکان شیراز که یکی از مجامع حرفه ای محسوب می شود، برای فعالیت های 
اداره امور  اما اظهارنامه مالیاتی را در موعد قانونی به  سال 90 دفاتر قانونی تحریر نکرده، 
مالیاتی تسلیم کرده است. درآمدهای ابرازی در اظهارنامه شامل، درآمد حق عضویت اعضاء 
درآمد ناشی از فروش مجله حرفه ای، درآمد ناشی از برگزاری سمینار  علمی و درآمد ناشی 
از فروش لوازم مهندسی دندان پزشکی و هزینه ها شامل هزینه های اداری و عمومی وهزینه 
واردات لوازم مهندسی دندان پزشکی، هزینه اجاره محل بوده است و انجمن همراه اظهارنامه 

هم گواهی نظارت سازمان امور مالیاتی بر درآمد و هزینه را تسلیم کرده است.
اداره امور مالیاتی به منظور رسیدگی، اسناد ومدارک و اظهارنامه مالیاتی انجمن را بررسی 
و با عنایت به مقررات بند)ی( و تبصره یک ماده 139 باستثنای درآمد واردات و فروش لوازم 
برای تشخیص درآمد  مالیات دانسته و  از  مهندسی دندان پزشکی، سایر درآمدها را معاف 
مشمول مالیات واردات لوازم مزبور، به دلیل عدم نگهداری دفاتر قانونی ازطریق علی الرأس 
و بااعمال ضریب مالیاتی نسبت به کل واردات لوازم)خرید( مالیات متعلق را محاسبه و ابالغ 

کرده است.
انجمن در اعتراض به برگ تشخیص مالیات، ادعا کرده که لوازم را پس از واردات فقط 

به اعضاء انجمن فروخته و باید از پرداخت مالیات معاف باشد.
سؤال- رئیس امورمالیاتی به منظور رسیدگی قانونی به اعتراض چگونه رسیدگی و رفع 

اختالف می نماید؟
پاسخ- چون فعالیت واردات لوازم و فروش آنها در اساسنامه انجمن ذکر نشده و اصوالً 
این فعالیت با کار متعارف انجمن های حرفه ای مغایرت دارد، بنابراین به استناد تبصره یک 
ماده 105 ق.م.م درآمد فروش لوازم مشمول مالیات بوده و اعمال روش علی الرأس هم با 

توجه به عدم نگهداری دفتر انجمن موجه بوده است.

کرده،  دریافت  هبه  به عنوان  که  را  امالکی  از  یکی  در سال 1391  احمر  سازمان هالل   -4
به منظور تقویت بنیه مالی سازمان فروخته و ملک دیگری را که به عنوان هبه دریافت نموده، به 



وم
 د
ل
و
  ف

م 
سو

ب 
با

85

اجاره واگذار نموده است. سازمان برای سال 1391 اظهارنامه مالیاتی تسلیم اداره امور مالیاتی 
نکرده است، اداره امورمالیاتی پس از اطالع از فعالیت های مزبور برگ تشخیص مالیات صادر 
و طی آن مالیات انتقال فروش ملک اول و مالیات بردرآمد اجاره ملک دوم را مطالبه می نماید.
پرداخت  از  ق.م.م   139 ماده  بند ب  مطابق  که  می نماید  اعالم  اعتراض  سازمان ضمن 

مالیات معاف است.
سؤال- هیأت حل اختالف مالیاتی باید چگونه به اختالف رسیدگی و رأی قانونمند صادر 

نماید.
پاسخ- گرچه هر دو ملک را به عنوان کمک غیرنقدی دریافت کرده است لکن در مورد 
فروش ملک، درست است که تبدیل دارایی به شده به سازمان با فروش تبدیل به وجه نقد 
خواهد شد که کمک نقدی تلقی می شود، اما از آنجا که طبق ماده 15آیین نامه اجرایی ماده 
139 ق.م.م سازمان مکلف به تسلیم اظهارنامه بوده و به استناد ماده 16 همان آیین نامه، عدم 
انجام تکلیف قانونی راجع به تسلیم اظهارنامه موجب اسقاط حق استفاده از معافیت مالیاتی 
بند ب ماده 139 ق.م.م می شود، بنابراین مطالبه مالیات ماده 59 ق.م.م موجه و قانونی است. از 
سوی دیگر اجاره ملک جزء فعالیت های اساسنامه ای سازمان نبوده مضافًا اینکه حق استفاده از 
معافیت مالیاتی هم از سازمان سلب شده، بنابراین مطالبه مالیات اجاره ملک نیز قانونی است، 

بنابراین شکایت سازمان رد می شود.

5- شهرداری اصفهان در سال 1390 از محل فروش بلیط باغ پرندگان مبلغ 2/5 میلیارد ریال 
درآمد کسب کرده اما با فرض معافیت مالیاتی موضوع بند 3 ماده2 ق.م.م، تا پایان تیر ماه 92 

اظهارنامه مالیاتی تسلیم اداره امور مالیاتی نکرده است.
اداره امور مالیاتی در شهریور ماه سال 92 به میزان درآمد شهرداری از این بابت دسترسی 

پیدا کرده است. 
سؤال- آیا اداره امور مالیاتی باید مالیات درآمد مزبور را مطالبه کند؟ اگر پاسخ آری است، 

با ذکر استناد قانونی مالیات را محاسبه نمایید.
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پاسخ : اوالً مطابق تبصره 2 ماده 2 ق.م.م درآمد حاصل از فعالیت های اقتصادی وخدماتی 
شهرداری مشمول مالیات است.

حقوقی  شخصیت  یا  و  بوده  غیردولتی  عمومی  نهاد  شهرداری ها  آنکه  فرض  با  دومًا 
فعالیت های  از  ناشی  درآمد  ق.م.م   105 ماده  یک  تبصره  به  توجه  با  اما  دارند،  غیرتجاری 
انتفاعی که در اساسنامه قید نشده باشد مشمول پرداخت مالیات هستند. )با فرض آنکه فعالیت 
برای  اینکه شهرداری اصفهان  به  نظر  بنابراین،  نگردیده(  قید  اساسنامه شهرداری  مزبور در 
درآمد مزبور اظهارنامه مالیاتی تسلیم نکرده، از طریق علی-الرأس به تعیین درآمد مشمول 

مالیات اقدام می شود.
ضریب مالیاتی خدماتی 35% است. در نتیجه 

درآمد مشمول مالیات
2/500/000/000 × %35 = 875/000/000   

مالیات متعلق 
  875/000/000 × %25 = 218/750/000   
6- انجمن پیراپزشکان مشکین شهر در سال 91 ده فقره حق الزحمه های مشمول ماده 104 
ق.م.م پرداخت کرده اما تکلیف کسر و واریز مالیات را انجام نداده و از طرفی دیگر مالیات 
حقوق کارکنان خود را کسر نکرده و لیست حقوق بگیران را هم به اداره امور مالیاتی تسلیم 
نکرده، اداره امور مالیاتی در رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک انجمن به اطالعات مزبور 
دسترسی پیدا کرده است. اما مدیر انجمن ادعا نموده که چون برای فعالیت سال 91 کلیه 
مقررات مربوط به معافیت مالیاتی بند )ی( ماده 139 ق.م.م را رعایت نموده، مشمول مالیات 

تکلیفی نیست.
سؤال- اداره امور مالیاتی با چه استنادی و چگونه مالیات های تکلیفی را مطالبه خواهد 

کرد.
پاسخ: گر چه انجمن با توجه به بند )ی( ماده 139 ق.م.م نسبت به کمک های نقدی و 
غیرنقدی و همچنین حق عضویت دریافتی از اعضاء از پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد 
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معاف است لکن، عدم انجام تکلیف موضوع ماده104 ق.م.م از سوی انجمن محرز بوده و 
ادره امور مالیاتی به استناد تبصره 6  ماده104 ق.م.م مالیات های مربوط به وجوه پرداختی 
موضوع ماده 104 را محاسبه و مطالبه می نماید و انجمن عالوه بر اصل مالیات مکلف به 
پرداخت 20% جریمه موضوع ماده 199 است. درباره مالیات حقوق، چون تعدادی از کارکنان 
دریافتی ماهانه بیشتر از نصاب معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 ق.م.م دارند، مالیات متعلق به 
دریافتی سال 91 آنان با توجه به مقررات ماده 86 ق.م.م محاسبه و به استناد ماده 90 ق.م.م 
از انجمن مطالبه می شودو انجمن مکلف به پرداخت مالیات بوده و عالوه بر آن به موجب 
ماده 199 ق.م.م مکلف به پرداخت 20% مالیات متعلق به عنوان جریمه و به موجب ماده 197 
ق.م.م برای عدم ارسال لیست حقوق بگیران مکلف به پرداخت جریمه معادل 2% حقوق های 

پرداختی اعم از مشمول یا غیر مشمول حقوق می باشد.  

7- انجمن هتلداران رشت که دارای مجوز رسمی از مرجع ذیصالح می باشد و طبق اساسنامه 
فقط مجاز به دریافت حق عضویت اعضا است، طبق مدارک ابرازی، یک قطعه زمین به صورت 
انتقال بالعوض مالک شده ودر سال 1391 با استفاده از کمک های دریافتی یک هتل در زمین 

مزبور ایجاد و در همان سال از هتل بهره برداری کرده است.
دفاتر قانونی و اظهارنامه تسلیمی انجمن در تیرماه سال 1392، نشان دهنده، درآمد اجاره 
اطاقهای هتل، درآمد رستوران، درآمد حق عضویت اعضاء، درآمد حاصل از برگزاری سمینار 
استهالک  و  عمومی  و  اداری  هزینه های  همچنین  و  هتلداری  مدرن  روش های  موضوع  با 

ساختمان هتل در سال 1391 بوده است.
انجمن به دلیل استفاده از معافیت مالیاتی بند )ی(ماده 139 ق.م.م هنگام تسلیم اظهارنامه، 

هیچگونه مالیاتی به عنوان مالیات بردرآمد پرداخت نکرده است.
اداره امور مالیاتی پس از رسیدگی به اسناد و مدارک و دفاتر، با ماخذ درآمد مشمول مالیات 
ناشی از فعالیت هتلداری برگ تشخیص مالیات صادر و ابالغ می نماید اما انجمن با ادعای 
معافیت مالیاتی به آن اعتراض نموده و پرونده تحت بررسی هیات حل اختالف مالیاتی است. 
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سوال- هیأت حل اختالف مالیاتی بدوی برای حل و فصل اختالف با توجه به مواد قانون 
چگونه رأی صادر می نماید؟

پاسخ: گرچه انجمن با توجه به مدارک ابرازی و انجام تکالیف مالیاتی می تواند ازمعافیت 
مالیاتی بند )ی( ماده139 بهره مند شود، اما چون درآمد هتلداری از جمله فعالیت های پیش 
بینی شده در اساسنامه انجمن نیست و مطابق قسمت اخیر تبصره یک ماده105 ق.م.م درآمد 
مالیات  انجمن مشمول  مالیات گردیده، بطور کلی درآمد هتلداری  انتفاعی مشمول  فعالیت 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  از  هتلداری  فعالیت  برای  انجمن  آنکه  دلیل  امابه  می گردد  تلقی 
اسالمی مجوز دریافت کرده، مستحق استفاده قانونی از معافیت 50%مالیات متعلق بوده و به 
استناد تبصره 3 ماده 132 ق.م.م. 50% مالیات مطالبه شده انجمن بخشوده می شود و انجمن 

بایستی به پرداخت 50% مالیات اقدام نماید. 

8- دانشگاه الف دارای شخصیت حقوقی بوده و متن اساسنامه آن منطبق با مقررات مؤسسات 
آموزشی غیرانتفاعی است. در سال 1390 از یک شرکت تجاری وجوهی به عنوان کمک مالی 
دریافت و یک شخص خیر نیز یک ملک را به طور بالعوض به دانشگاه انتقال قطعی داده 
است. دانشگاه برای فعالیت سال 90 اظهارنامه تسلیم نموده لکن با تصور معافیت مالیاتی هیچ 
وجهی بابت مالیات پرداخت نکرده است، اما اداره امور مالیاتی با تعیین درآمد مشمول مالیات 
ناشی از کمک نقدی و کمک غیرنقدی )ملک( دریافتی دانشگاه برگ تشخیص مالیات صادر 
و مالیات متعلق را مطالبه می نماید. دانشگاه طی الیحه اعتراضی، با استناد به تبصره یک ماده 
105 ق.م.م و ماده 134 همان قانون ادعای معافیت مالیاتی دارد و پرونده برای حل اختالف 

به رئیس امور مالیاتی )ممیز کل( محول شده است.
قانونی  استدالل  مالیات چگونه  تشخیص  برگ  تأیید  برای  مالیاتی  امور  رئیس   – سؤال 

می نماید؟
پاسخ: مدلول حکم تبصره یک ماده 105 ق.م.م ناظر به درآمدهای مربوط به فعالیت های 
غیرتجاری و غیرانتفاعی است که در اساسنامه مؤدی پیش بینی شده باشد و از سوی دیگر 
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معافیت مالیاتی ماده 134 ق.م.م صرفا ناظر به درآمد تعلیم و تربیت است، درحالیکه دریافت 
کمک نقدی و غیرنقدی مشمول تعریف درآمد اتفاقی موضوع ماده 119 ق.م.م است و با 
توجه به استنادات فـوق هیچگونه معافیت مالیاتی را شامل نمی شود، بنابراین برگ تشخیص 

مالیات قانونی و موجه است.

9- صندوق بازنشستگی سازمان الف استان هرمزگان طبق اساسنامه مجاز به دریافت حق 
از بخش خصوصی و دولتی می باشد.  بازنشستگی کارکنان و کمک های نقدی و غیرنقدی 
صندوق در سال 91 پس از دریافت مجوز از سازمان مناطق آزاد تجاری کیش برای نماینده 
خود، مبادرت به واردات اشیاء و لوازم خانگی برای فروش به اعضاء خود نموده است و 
از جمله  قانونی،  دفاتر  در  ثبت شده  مالی  فعالیت های  کلیه  مالیاتی  اظهارنامه  تسلیم  ضمن 
واردات کاالها و فروش به اعضاء را ابراز نموده لکن با استناد به بند ج ماده 139 ق.م.م خود 

را معاف دانسته و مالیاتی پرداخت نکرده است.
اداره امور مالیاتی پس از رسیدگی به اسناد و مدارک و دفاتر، درآمد مشمول مالیات مربوط 
به واردات کاال و فروش آنها را با استناد به تبصره یک ماده105 ق.م.م به عنوان فعالیت انتفاعی 
تشخیص داده و مالیات متعلق را طبق برگ تشخیص مطالبه کرده و مورد اعتراض صندوق 
قرار گرفته و صندوق با استناد به بند  ج ماده 105 ق.م.م تقاضای معافیت مالیاتی کرده است. 

سؤال – هیأت حل اختالف مالیاتی چگونه رأی قانونی صادر خواهد کرد؟
پاسخ: گرچه فعالیت واردات و فروش کاال به اعضاء، به دلیل عدم پیش بینی در اساسنامه 
صندوق فعالیت انتفاعی تلقی و به حکم کلی و صریح تبصره یک ماده 105 ق.م.م مشمول 
پرداخت مالیات تلقی می شود، لکن از آنجا که نماینده صندوق پس از کسب مجوز از سازمان 
مناطق آزاد تجاری کیش کاالها را وارد کرده و به موجب ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق 
آزاد تجاری – صنعتی مصوب 72/6/2 اشخاص حقوقی که در منطقه با انواع فعالیت اقتصادی 
اشتغال دارند به مدت پانزده سال از صدور مجوز )طبق مصوبه دیگری 5 سال افزایش یافته 
بندر  در  صندوق  قانونی  اقامتگاه  آنکه  علیرغم  و  هستند  معاف  مالیات  پرداخت  از  است( 
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هرمزگان )بندرعباس( قرار داشته لکن براساس بخشنامه شماره 9246/37756 – 30/4 مورخ 
معافیت  از  نیز  آزاد  منطقه  داخل  اقتصادی  فعالیت  کشور،  مالیاتی  امور  سازمان   1376/9/2
مالیاتی بهره مند می شود، علیهذا از صندوق مزبور نسبت به برگ تشخیص صادره رفع تعرض 

بعمل می آید.

10- مؤسسه خیریه و عام المنفعه الف در مرجع ذیربط به ثبت رسیده و مطابق اساسنامه 
درآمدها و کمک ها و هدایای دریافتی نقدی مؤسسه صرف فعالیت بهداشت و درمان می گردد. 
براساس صورت های مالی  قانونی نگهداری کرده و  برای فعالیت سال 1391 دفتر  مؤسسه 
متکی به دفاتر قانونی مبلغ سیصد و بیست و سه میلیون ریال سود اعالم داشته است )مازاد 
کمک های نقدی دریافتی نسبت به هزینه های دوره مالی( اداره امور مالیاتی جهت رسیدگی 
به اظهارنامه مالیاتی تسلیمی موسسه، دفاتر را بررسی و مورد قبول قرار داده است لکن معتقد 
است که برای سال 91 باید براساس سود ابرازی مالیات متعلق را مطالبه نماید این در حالی 
است که مؤسسه مزبور در سال های قبل از مصادیق بند ط ماده 139 ق.م.م تشخیص داده 
شده و از پرداخت مالیات معاف گردیده، مؤسسه ادعا نموده که مشمول بند ط یاد شده بوده 
و سازمان امور مالیاتی در سال 91 به درآمد و هزینه موسسه نظارت داشته است و تقاضای 
معافیت مالیاتی نموده است. اداره امور مالیاتی به منظور اتخاذ تصمیم نهایی، پرونده امر را نزد 

رئیس امور مالیاتی ارسال و کسب تکلیف می نماید. 
سؤال – رئیس امور مالیاتی با توجه به مقررات قانونی چه تصمیمی باید بگیرد؟

پاسخ: چون مطابق مدارک پرونده، مؤسسه کلیه شرایط مقرر در بند ط ماده 139 ق.م.م 
را دارا می باشد برای عملیات سال 91 از پرداخت مالیات معاف است، لکن اداره امور مالیاتی 
باید گزارشی تهیه و در پرونده مالیاتی ثبت نماید که چنانچه مبلغ مازاد در دوره مالی بعد 
توسط موسسه به مصارفی غیر بهداشت و درمان برسد مالیات متعلق به آن در دوره مالی بعد 

مطالبه گردد. 
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فصل سوم: مالیات بر درآمد شرکت های ایرانی:
تعریف – شرکت هایی که طبق قوانین ایران تأسیس شده و اقامتگاه قانونی و مرکز اصلی 

فعالیت آنها در ایران باشد. 
توضیح 1- رعایت مقررات ماده 105 ق.م.م و تبصره های 3و4 و 5 ذیل آن )که در فصل 

اول این باب درج شده( در مورد شرکت های ایرانی الزم می باشد. 
توضیح 2- درآمد مشمول مالیات شرکت های ایرانی مطابق حکم ماده 106 ق.م.م محاسبه 
و تعیین می شود و توضیح شماره یک و دو و سه و چهار و پنج ذیل ماده 106 ق.م.م مندرج 

در فصل اول این باب در مورد شرکت های ایرانی جاری است. 
توضیح 3- مقررات ماده 110 ق.م.م و تبصره ذیل آن راجع به تکلیف تسلیم اظهارنامه و 
ترازنامه و حساب سود و زیان در مو رد شرکت های ایرانی نیز حاکم می باشد، و توضیح های 
شماره یک تا پنج ذیل متن ماده 110 ق.م.م مندرج در فصل اول این باب برای شرکت های 

ایرانی اجرا خواهد گردید. 
توضیح 4- ماده 159 ق.م.م:

از طرف  تعیین شده  به حساب  واریز  از طریق  منبع،  هر  مالیات  عنوان  به  که  وجوهی 
ابطال تمبر پرداخت می شود، در موقع تشخیص و احتساب  یا  مالیاتی کشور  امور  سازمان 
مالیات قطعی مؤدی منظور می گردد و در صورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت 

شده باشد اضافه پرداختی مسترد خواهد شد. 
توضیح 5- تبصره ذیل ماده 180 ق.م.م:

اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتی که درآمدی از خارج از کشور 
تحصیل نموده و مالیات آن را به دولت محل تحصیل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را 
در اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود حسب مورد طبق مقررات این قانون اعالم 
نمایند، مالیات پرداختی آنها در خارج از کشور و یا آن مقدار مالیاتی که به درآمد تحصیل 
شده در خارج کشور با تناسب به کل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق می گیرد، هر کدام کمتر 

باشد از مالیات بردرآمد آنها قابل کسر خواهد بود. 
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- مؤسسات و شرکت های بیمه ایرانی:
تعریف: شرکت هایی که مطابق مقررات قانونی ایران به ثبت رسیده اند و براساس قانون 

بیمه ایران و به موجب اساسنامه صرفًا به فعالیت بیمه گری می پردازند.
ماده 109 ق.م.م

درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمه ایرانی عبارت است از:
 ذخائر فنی در آخر سال مالی قبل.. 1
 حق بیمه دریافتی در معامالت بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی ها و تخفیف ها.. 2
 حق بیمه، بیمه های اتکایی  وصولی پس از کسر برگشتی ها. 3
 کارمزد و مشارکت در سود معامالت بیمه اتکایی و واگذاری. 4
 بهره سپرده های بیمه، بیمه گر اتکایی نزد بیمه گر واگذار کننده.. 5
و . 6 بازخرید  و  غیرزندگی  بیمه های  پرداختی  بابت خسارت  اتکایی1  بیمه گران  سهم   

سرمایه و مستمری های بیمه های زندگی.
 سایر درآمدها.. 7

پس از کسر:
 هزینه تمبر قراردادهای بیمه.. 1
 هزینه های پزشکی بیمه های زندگی.. 2
 کارمزدهای پرداختی از بابت معامالت بیمه مستقیم. 3
 حق بیمه های اتکایی واگذاری.. 4
 سهم صندوق تأمین خسارت های بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان . 5

وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث.
بیمه زندگی و خسارت . 6 بازخرید و سرمایه و مستمری های  بابت  از  مبالغ پرداختی   

پرداختی از بابت بیمه های غیرزندگی.
 سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع.. 7

1. بیمه اتکایی عبارت است از، قراردادی که بیمه گر اتکایی بموجب آن نسبتی از حق بیمه، بیمه گزار یک شرکت بیمه 
دیگررا دریافت و مسئولیت پرداخت خسارت موضوع بیمه را به همان نسبت حق بیمه دریافتی می پذیرد.
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 کارمزدها و سهم مشارکت بیمه گران در سود معامالت بیمه های اتکایی قبولی. . 8
 بهره متعلق به سپرده های بیمه های اتکایی واگذاری.. 9

 ذخائر فنی در آخر سال مالی.. 10
 سایر هزینه ها و استهالکات قابل قبول.. 11

قانون   61 ماده  موضوع  فنی  اندوخته های  بیمه  مؤسسات  فنی  ذخائر  انواع   -1 تبصره 
تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه 
آنها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت 

شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. 
تبصره 2- انواع ذخائر فنی برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از 

طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران تعیین خواهد شد. 
تبصره 3- در معامالت بیمه مستقیم، حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم 
مشارکت بیمه گزاران در منافع و نحوه احتساب آنها با رعایت مقررات تعیین شده از طرف 
شورای عالی بیمه خواهد بود. کلیه اقالم مزبور به استثنای کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر 

شده باشد. 
تبصره 4- اقالم مربوط به معامالت بیمه های اتکایی اعم از قبولی یا واگذاری براساس 

شرایط قراردادها و یا توافق های موسسات بیمه ذیربط خواهد بود. 

ادغام و ترکیب شرکت های ایرانی:
ماده 111 ق.م.م– شرکت هایی که با تأسیس شرکت جدید، یا با حفظ شخصیت حقوقی 
زیر  مقررات  مشمول  مالیاتی  لحاظ  از  می شوند  ترکیب1  یا  ادغام  درهم  از شرکت ها،  یکی 

می باشند:
1. ادغام و ترکیب شرکت های ایرانی مطابق مقررات جاری کشور به دو صورت انجام می شود:

الــف- تعــدادی شــرکت های موجــود، شــرکت جدیــدی را تأســیس و تمــام دارائی هــا و بدهی هــای خــود را بــه آن منتقــل 
می نماینــد و خــود منحــل می شــوند. 

ب- تعــدادی از شــرکت ها طبــق توافــق و قــرارداد، دارائی هــا و بدهی هــای خــود را بــه یــک شــرکت موجــود دیگــر منتقــل 
می¬نمایند.
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الف( تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه های 
ثبت شده شرکت های ادغام یا ترکیب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده 

)48( این قانون معاف است. 
انتقال دارایی های شرکت ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود  ب( 

دیگر حسب مورد به ارزش دفتری، مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود. 
ج- عملیات شرکت های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود، مشمول 

مالیات دوره انحالل موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود. 
د( استهالک دارایی های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید براساس روال 

قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد.
هـ( هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب، درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکت های 

ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود. 
و( کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت های ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید 

یا موجود حسب مورد می باشد .
ز( آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف1  شش ماه از تاریخ تصویب این اصالحیه به 
پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن به تصویب هیأت 

وزیران خواهد رسید. 
ماده 105 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی2 ، اجتماعی و فرهنگی:

الف( ادغام شرکت های تجاری، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری 
نشود به شکل یک جانبه )بقای یکی از شرکت ها، شرکت پذیرنده( و ادغام دو یا چند جانبه 
)محو شخصیت حقوقی شرکت های ادغام شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید، شرکت 

1. آئیــن نامــه اجرائــی موضــوع بنــد )ز( مــاده 111 ق.م.م شــامل 8 مــاده و دو تبصــره بــه تاریــخ 1383/4/16 از ســوی وزارت 
ــب  ــب و بموج ــران تصوی ــات وزی ــه 1383/9/1هی ــد در جلس ــنهاد گردی ــادن پیش ــع و مع ــی و صنای ــادی و دارائ ــور اقتص ام
مصوبــه شــماره 27243/ت 31042 هـــ مــورخ 1383/9/8 هیــات وزیــران منتشــر گردیــده اســت. مصوبــه مزبــور و همچنیــن 
بخشــنامه شــماره ص/ 200/24132-92/12/28 ســازمان امــور مالیاتــی کشــور مربــوط بــه مجــوز ادغــام شــرکتها در قســمت 

ضمیمــه ایــن کتــاب چــاپ شــده اســت.
2. احکام قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از سال 1390 تا سال 1394 الزم االجرا می¬باشد.
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جدید( در چارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکت های تجاری موضوع ادغام مجاز 
است. امور موضوع این بند شامل مواردی که شرعا قابل انتقال نمی باشند، نمی گردد. 

کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت های موضوع ادغام، به 
شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل می شود. 

کارکنان شرکت های موضوع ادغام به شرکت پذیرنده یا شرکت جدید انتقال می یابند، در 
صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید، مزایای 
پایان کار مطابق مقررات قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان یاد شده پرداخت می شود. 
از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع  تنظیم بخشی  قانون  مازاد مطابق  نیروی کار  در مورد 
کشور و اصالح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری 

اسالمی ایران، مصوب 1382/5/26 عمل می شود. 
سرمایه شرکتی که از ادغام شرکت های موضوع این بند حاصل می گردد تا سقف مجموع 
سرمایه شرکت های ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده )48( قانون مالیات های 

مستقیم مصوب 1366/12/3 و اصالحیه بعدی آن معاف است. 

انحالل1 شرکت های ایرانی:
ماده 114 ق.م.م

تاریخ تشکیل مجمع  از  یا مدیران شخص حقوقی مشترکًا موظف اند قبل  آخرین مدیر 
عمومی2  یا سایر ارکان صالحیت دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحالل شخص حقوقی 
تاریخ  در  بدهی شخص حقوقی  و  دارایی  اظهارنامه ای حاوی صورت  است،  دعوت شده 
دعوت روی نمونه ای که بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد تنظیم 

1. طبق ماده 199 قانون تجارت، شرکتهای سهامی در موارد ذیل منحل می شود. 
1- وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده، انجام داده یا انجام آن غیرممکن شود. 

2- در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد. 
3- در صورت ورشکستگی .

4- در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحالل شرکت بدهد .
5- در صورت صدور حکم قطعی دادگاه.

 
2. با اتخاذ مالک از ماده 201 و 204 قانون تجارت، منظور مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام است.



ي
وق
حق
ص 

خا
اش

و 
ل 

اغ
ش
 م
د
آم
در

ر 
ت ب

لیا
ما
ل 

سائ
 م
 و
ت
را
قر

 م
در

ي 
او
د ك

ور
م

96

و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. اظهارنامه ای که حداقل حاوی امضاء یا امضاهای 
اداره امور  مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد، برای 

مالیاتی معتبر خواهد بود. 
ماده 115 ق.م.م 

ماخذ محاسبه مالیات1  آخرین دوره عملیات اشخاص2 حقوقی که منحل می شوند، ارزش 
دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده 

سودهایی که مالیات آن قبال پرداخت گردیده است. 
تبصره 1- ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبال فروش رفته براساس بهای 

فروش و نسبت به بقیه براساس بهای روز انحالل تعیین می شود. 
یا  دارایی  می شود،  منحل  که  حقوقی  شخص  دارایی های  بین  در  چنانچه   -2 تبصره 
تقدم سهام  یا حق  الشرکه  یا سهم  اول باب سوم ق.م.م و سهام  دارایی های موضوع فصل 
شرکت ها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی 
مشمول مقررات ماده )59( و تبصره های ماده )143( ق.م.م باشند، در تعیین مأخذ محاسبه 
دارایی های  یا  دارایی  دفتری  ارزش  منحله،  اشخاص حقوقی  عملیات  دوره  آخرین  مالیات 
معادل همان  و  نمی گردد  منظور  منحل شده  دارایی های شخص حقوقی  اقالم  مذکور جزء 
ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی ها کسر می گردد. مالیات متعلق به دارایی یا دارایی های 
مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده )59( و تبصره های ماده )143( ق.م.م تعیین و مورد 

مطالبه قرار می گیرد. 
تبصره 3- آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که براساس مقررات فوق در 
تاریخ انحالل مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده )59( و تبصره های ماده )143( ق.م.م باشند 

در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحالل مشمول مالیات نخواهد بود. 

1. پایه محاسبه مالیات دوره انحالل شرکت ها، مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی نام دارد.
2. آخرین دوره عملیات یعنی یک دوره مالی خاص که شروع آن تاریخ شروع دوره مالی طبق اساسنامه و پایان آن، تاریخ 

ثبت صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده راجع به انحالل در اداره ثبت شرکتها می باشد.
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ماده 116 ق.م.م
تاریخ انحالل )تاریخ ثبت انحالل شخص  از  مدیران1 تصفیه مکلف اند ظرف شش ماه 
حقوقی در اداره ثبت شرکت ها( اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص 
حقوقی را براساس ماده )115( ق.م.م تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات 

متعلق را پرداخت نمایند. 
رعایت  با  می شوند  منحل  که  حقوقی  اشخاص  عملیات  دوره  آخرین  مالیات   – تبصره 

تبصره )2( ماده )115( ق.م.م به نرخ مذکور در ماده )105( ق.م.م محاسبه می گردد.
ماده 117 ق.م.م 

اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات ق.م.م به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره 
عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورتی که به مندرجات آن 
به  را  متعلق  مالیات  اظهارنامه،  تاریخ تسلیم  از  باشد، حداکثر ظرف یکسال  اعتراض داشته 
موجب برگ تشخیص تعیین و ابالغ نماید وگرنه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله 
مدیران تصفیه قطعی تلقی می گردد. در صورتی که بعداً معلوم گردد اقالمی از دارایی شخص 
حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت که در اظهارنامه قید نشده در مهلت 

مقرر در تبصره ماده )118( ق.م.م، مالیات متعلق مطالبه خواهد شد. 
ماده 118 ق.م.م

تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون 
سپردن تأمین معادل میزان مالیات مجاز نیست. 

تبصره – آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 
)114( ق.م.م یا تسلیم اظهارنامه خالف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات 
ماده )116( ق.م.م و این ماده و ضامن یا ضامن های شخص حقوقی و شرکای ضامن )موضوع 
قانون تجارت( متضامنًا و کلیه کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به 

1. مدیران تصفیه در جلسه مجمع عمومی فوق العاده برای انحالل شرکت، از طرف اعضاء مجمع تعیین می شوند و اختیار و 
مسئولیت آنان بموجب مواد 204 تا 231 قانون تجارت پیش بینی شده است.
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نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و 
جرائم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده )157( 

ق.م.م این قانون از تاریخ درج آگهی انحالل در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد. 

تجدید ارزیابی دارایی ها1 
شرکت هایی که اقالم دارایی را در صورت های مالی با قیمت تاریخی نشان داده اند، گاهی 
به منظور بروز رسانی ارزش دارایی ها و با هدف نشان دادن بهای واقعی آنها به تجدید ارزیابی 
دارایی های خود مبادرت می نمایند و برای انجام مقصود بطور متعارف از خدمات کارشناسان 
رسمی دادگستری و یا حسابداران مستقل بهره می گیرند. قانون تجارت فاقد پیش بینی های 
الزم در این مورد است، لکن بند 31 استاندارد حسابداری شماره یازده آن را مجاز دانسته و 
بند 45 همان استاندارد، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی را درآمد غیرعملیاتی تحقق نیافته و 

جزء حقوق صاحبان سرمایه معرفی می نماید. 
مازاد ارزش دارایی ها حاصل از تجدید ارزیابی از لحاظ مقررات مالیاتی مشمول پرداخت 

مالیات بردرآمد در همان دوره مالی تجدید ارزیابی قرار گرفته است. 
اما از آنجا که کمک به تقویت بنیه مالی شرکت ها و توسعه فعالیت های مالی بنگاه های 
اقتصادی در راستای اهداف برنامه های توسعه اقتصادی کشور عاملی مثبت شناسایی و انتقال 
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به سرمایه شرکت ها نیز اهرمی موثر می باشد لذا معافیت مالیاتی 
مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی ها همواره به عنوان سیاست تشویق و حمایت الزم در 

دستور کار دولت قرار داشته است. 
در ابتدا ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مجوز قانونی برای این معافیت مالیاتی 
کتاب  این  تدوین  زمان  تا  و  بوده  برنامه حاکم و جاری  قرار گرفت که در طول سال های 
مقررات متعددی تصویب و اجرا گردید و آخرین مجوز ماده 17 قانون حداکثر استفاده از 
نیازهای کشور مصوب سال 1391 می باشد که آیین نامه  توان تولیدی و خدماتی در تأمین 

ــی مشــمول  ــد ارزیاب ــه تبصــره 1 ذیــل مــاده 149 اصالحــی ق.م.م. از اول ســال 1395 مــازاد حاصــل از تجدی ــا توجــه ب 1. ب
مالیات نیست. 
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اجرایی آن به شرح زیر می باشد:
ماده 1- در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 

الف( بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کاال یا 
خدمات فعالیت می کند. 

ب( دارایی ها: دارایی های ثابت مشهود و نامشهود.
ج( مالیات: مالیات بردآمد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد 

)48( و )105( و )131( قانون مالیاتی مستقیم و اصالحات آن. 
ارزیابی دارایی های  به تجدید  اقدام  پنج سال اخیر  اقتصادی که طی  بنگاه های  ماده 2- 
خود ننموده اند در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین نامه دارایی های خود 
را از تاریخ 91/06/25 تا 96/06/24 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب 

سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات معاف خواهند شد. 
تبصره 1- در اجرای این ماده اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد )106( و )161( قانون 

تجارت می باشند. 
تبصره 2- دارایی های خریداری شده در طی سال تجدید ارزیابی مشمول تجدید ارزیابی 

نخواهند شد. 
از  ناشی  افزایش سرمایه  ارزیابی،  تجدید  پایان سال  تا  که  اشخاص حقوقی  تبصره 3- 
تجدید ارزیابی دارایی های خود را در اداره ثبت شرکت ها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از 
تجدید ارزیابی دارایی ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید 
ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید 
ارزیابی، در اداره ثبت شرکت ها ثبت و طی سال بعد از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه در 

دفاتر قانونی منظور نمایند. 
تبصره 4- چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی ها قبل از ثبت افزایش سرمایه در 
اداره ثبت شرکت ها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه 
دفاتر  در  )دارایی ها(  مربوط  اصالح حساب های  به  نسبت  و  برگشت   3 تبصره  اجرای  در 
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قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی 
برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی شود. 

ماده 3- با توجه به بندهای )34( و )35( استاندارد حسابداری شماره 11 هرگاه یک قلم 
از دارایی  ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقالم طبقه ای که دارایی مذکور در آن طبقه 

قرار دارد الزامی است. 
ماده 4- به منظور اصالح مبنای محاسبه استهالک دارایی های تجدید ارزیابی شده، هزینه 
استهالک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول 

مالیاتی تلقی نخواهد شد. 
ماده 5- تجدید ارزیابی دارایی ها پس از پایان عمر مفید آنها براساس جدول استهالکات 

موضوع ماده )151( قانون مالیات های مستقیم بالمانع است. 
زیان  یا  مبنای محاسبه سود  ارزیابی شده،  تجدید  دارایی های  فروش  زمان  در  ماده 6- 

حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می باشد. 
می شوند،  ارزیابی  تجدید  که  اقتصادی  بنگاه های  دارایی های  بین  در  چنانچه   – تبصره 
دارایی یا دارایی های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم و سهام و یا سهم 
الشرکه یا حق تقدم سهام شرکت ها وجود داشته باشد، دارایی های مذکور در هنگام نقل و 
انتقال صرفًا مشمول مقررات ماده )59( و تبصره های )1( و )2( ماده )143( و ماده )143( 

مکرر قانون یاد شده حسب مورد خواهند بود. 
ماده 7- در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ محاسبه 
و  مستقیم  مالیات های  قانون   )115( ماده  مقررات  براساس  عملیات  دوره  آخرین  مالیات 
تبصره های آن و همچنین تبصره ماده )116( قانون یاد شده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از 

تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد. 
ارزیابی شده  این آیین نامه و عمر مفید دارایی تجدید  ارزیابی موضوع  ماده 8- تجدید 

توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می پذیرد.
تبصره – تجدید ارزیابی دارایی های موضوع این آیین نامه در مورد شرکت های دولتی و 
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شرکت های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت هایی که بیش از )50%( سهام 
آن متعلق به اشخاص مذکور باشد طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی 

صاحبان سهام صورت می گیرد. 
ماده 9- تجدید ارزیابی دارایی ها در اجرای این آیین نامه برای هر دارایی فقط یک بار 

مجاز است. 
ماده 10 – بنگاه های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین نامه باید تأییدیه 
سازمان حسابرسی یا یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و 
یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید 
ارزیابی و سنوات بعد تا دوره منتهی به خروج دارایی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه 

ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند. 
الف – اعالم نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در پنج سال قبل از سال مالی 

تجدید ارزیابی )صرفا برای سال تجدید ارزیابی(
ب( اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهالک دارایی در هر دوره مالی تا دوره 

منتهی به خروج دارایی. 
ج – اظهارنظر در مورد صحت اصالح محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش.

ماده11 – عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین نامه توسط بنگاه های اقتصادی 
موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع ماده )17( قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی 
و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده )104( قانون 

مالیات های مستقیم مصوب 1391 خواهد بود. 
مالیات های  قانون   2)157( و   1)156( مواد  رعایت  بدون  متعلق  مالیات  این صورت  در 

مستقیم مصوب 1366 و اصالحیه مصوب 1380 قابل مطالبه و وصول خواهد بود. 
ماده 12- برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین نامه مانع استفاده از سایر 

معافیت های قانونی نخواهد بود. 

1. مهلت مرور زمان مالیاتی در مورد مؤدیانی که اظهارنامه مالیاتی خود را موعد مقرر تسلیم کرده اند یکسال می-باشد.
2. مهلت مرور زمان مالیاتی در مورد مؤدیانی که اظهارنامه مالیاتی خود را موعد مقرر تسلیم نکرده اند پنج سال می¬باشد.
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حسابرسی مالیاتی شرکت ها:
ماده 272 ق.م.م:

سازمان حسابرسی جمهوری اسالمی ایران و حسابداران1  رسمی و مؤسسات2  حسابرسی 
عضو جامعه حسابداران رسمی که عهده دار انجام دادن وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی 
گزارش  مکلف اند  مذکور  اشخاص  درخواست  در صورت  هستند،  اشخاص  حسابرسی  یا 
حسابرسی مالیاتی طبق نمونه ای3  که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می شود، تنظیم کنند 
و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مؤدی قرار دهند. گزارش اخیرالذکر 

باید شامل موارد زیر باشد:
الف( اظهارنظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی طبق مفاد 

این قانون و مقررات مربوط به رعایت اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری.
ب( تعیین درآمد مشمول مالیات براساس مفاد این قانون و مقررات مربوط.

ج( اظهارنظر نسبت به مالیات های تکلیفی که مؤدی به موجب قانون مکلف به کسر و 
پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی بوده است. 

د – سایر مواردی که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مورد نظر سازمان امور مالیاتی 
کشور تعیین خواهند شد. 

تبصره 1- اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق 
مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می کند قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن 
است که مؤدی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت های مالی که طبق استانداردهای 
حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه 
گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای 
1. اشــخاص حقیقــی کــه بموجــب قانــون مــاده واحــده حســابداران رســمی مصــوب 72/10/21 و آئین¬نامــه تبصــره یــک 
ــه و دارای کارت عضویــت جامعــه حســابداران  ــرار گرفت ــد ق ــی آنهــا مــورد تأیی ــور صالحیــت حسابرســی قانون ــون مزب قان

ــمی می¬باشند. رس
2. مؤسســاتی کــه بــا تجویــز تبصــره 3 قانــون مــاده واحــده فــوق، و بــا رعایــت مفــاد اساســنامه جامعــه حســابداران رســمی 

تأســیس گردیــده و مجــاز بــه حسابرســی می¬باشــند.
3. اولیــن نمونــه گــزارش حسابرســی مالیاتــی از طــرف ســازمان امــور مالیاتــی تهیــه و بموجــب بخشــنامه شــماره 

اســت. گردیــده  منتشــر   1381/06/18 مــورخ   211/3664/35072
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مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد. 
تنظیم  و  مالی  صورت های  حسابرسی  می تواند  کشور  مالیاتی  امور  سازمان   -2 تبصره 
گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به حسابداران رسمی یا مؤسسات حسابرسی 
واگذار نماید. در این صورت پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان 

امور مالی کشور می باشد. 

مسائل:
1- شرکت بازرگانی احسان )سهامی خاص(، اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های سال 
91 خود را در تاریخ 92/4/15 تسلیم اداره امور مالیاتی نموده و صورت های مالی شرکت 

شامل اقالم زیر بوده است:
درآمد اجاره امالک 

900/000/000 ریال     
درآمد بازرگانی  

2/860/000/000 ریال     
هزینه های بازرگانی 

1/500/000/000 ریال     
هزینه های سهم امالک اجاری

780/000/000ریال    
زیان انباشته سال 90

480/000/000 ریال     
در صورتی که از زیان انباشته سال 90 قبال مبلغ 335/000/000 ریال مورد تأیید اداره امور 

مالیاتی قرار گرفته باشد، مطلوب است محاسبه مالیات سال 91 شرکت ...
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حل مسأله:
چون درآمد مشمول مالیات اجاره امالک شرکت بدون توجه به هزینه مربوطه باید براساس 

75% درآمد اجاره محاسبه شود )ماده 53 ق.م.م(
درآمد مشمول مالیات اجاره ملک

900/000/000 – )900/000/000 × %25( =675/000/000  
درآمد مشمول مالیات بازرگانی

2/860/000/000 – 1/500/000/000 = 1/360/000/000   
درآمد مشمول مالیات 

675/000/000 + 1/360/000/000 = 2/035/000/000   
طبق بند 12 ماده 148ق.م.م زیان انباشته که از طریق رسیدگی به دفاتر شرکت ها احراز 

گردد، از درآمد سال یا سال های بعد استهالک پذیر است،
درآمد مشمول مالیات پس از کسر زیان

2/035/000/000 – 335/000/000 = 1/700/000/000 
مالیات عملکرد سال 91 شرکت 

1/700/000/000 × %25 = 425/000/000  
2-شرکت تولیدی هیرمند )سهامی خاص( در سال 90 به تولید محصوالت کشاورزی اشتغال 
داشته و اظهارنامه مالیاتی را در تاریخ 91/3/15 تسلیم اداره امور مالیاتی نموده، صورت های 

مالی شرکت شامل اقالم زیر بوده است:
درآمد تولید و فروش محصوالت کشاورزی

2/900/000/000 ریال   
درآمد ناشی از اجاره ماشین آالت کشاورزی 

1/200/000/000 ریال   
درآمد ناشی از واردات و فروش سم و کودشیمیایی

700/000/000ریال  
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کل هزینه های سال 91
3/200/000/000 ریال     
در صورتی که دفاتر شرکت معتبر شناخته شده اما مبلغ 200 میلیون ریال از هزینه های 
واردات و فروش سم و کود شیمیایی هزینه غیرقابل قبول تلقی و از طرف اداره امور مالیاتی 
تولید  فعالیت  سهم  ابرازی شرکت  هزینه های  کل  از   %55 باشدو ضمنًا  شده  داده  برگشت 

محصوالت کشاورزی باشد، مالیات تعیین شده به وسیله اداره امور مالیاتی چه میزان است؟

حل مسأله:
درآمد تولیدات محصول کشاورزی طبق ماده 81 ق.م.م از پرداخت مالیات معاف است 

بنابراین هزینه سهم درآمد معاف قابل قبول نیست، از جمع هزینه های سال کسر می-گردد،
هزینه سهم تولید محصول کشاورزی

3/200/000/000 × %55 =1/760/000/000    
درآمدهای غیر معاف 

)1/200/000/000 + 700/000/000( =1/900/000/000   
جمع هزینه غیرقابل قبول

1/760/000/000 + 200/000/000 = 1/960/000/000   
هزینه قابل قبول در آمد غیر معاف

3/200/000/000 – 1/960/000/000  = 1/240/000/000  
درآمد مشمول مالیات

1/900/000/000 – 1/240/000/000 = 660/000/000   
مالیات سال 91 شرکت 

660/000/000 × %25 =165/000/000   
3-شرکت تولیدی نقشینه )سهامی عام( با ترکیب سرمایه 40% وزارت صنایع  و 60% بخش 
خصوصی اظهارنامه مالیاتی عملکرد 91 خود را به اداره امور مالیاتی تسلیم کرده و صورت های 
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مالی شرکت شامل اقالم ذیل بوده است:
درآمد مشمول مالیات ناشی از تولیدات صنعتی

4/850/000/000 ریال   
سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های دیگر

1/200/000/000 ریال  
سود اوراق مشارکت 

400/000/000ریال     
ناخالص درآمد اجاره امالک

2/800/000/000ریال   
در صورتی که شرکت دارای شرایط الزم برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع 
ماده 132 ق.م.م بوده و سهام شرکت نیز مورد پذیرش و عرضه در بورس اوراق بهادار بوده 

است، مالیات عملکرد سال 91 شرکت چه میزانی است؟

حل مساله: 
اول – چون سهام دولت کمتر از 50% سرمایه شرکت می باشد، شرکت بخش خصوصی 
تلقی شده و از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 ق.م.م به میزان 80% درآمد مشمول مالیات 

ابرازی می تواند برخوردار شود. )ماده 4 قانون محاسبات عمومی(
دوم- چون سهام شرکت در بورس پذیرفته شده بنابراین 10% بخشودگی مالیات بردرآمد 

موضوع ماده 143 اصالحی )مصوب 88/9/25( در مورد شرکت قابل اجرا است. 
سوم – سود حاصل از اوراق مشارکت طبق بند ماده 145 ق.م.م از پرداخت مالیات معاف است.
چهارم – سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های دیگر طبق تبصره 4 ماده 105 ق.م.م 

معاف از مالیات است، در نتیجه:
درآمد مشمول مالیات تولیدی غیر معاف

4/850/000/000 × %20 =970/000/000  
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درآمدمشمول مالیات اجاره ملک
2/800/000/000 -)2/800/000/000 × %25( = 2/100/000/000   

جمع درآمد مشمول مالیات غیرمعاف 
970/000/000 + 2/100/000/000 = 3/070/000/000  

مالیات عملکرد سال 91 شرکت )با استفاده از معافیت بورس(
3/0707/000/000 × %22/5 = 690/750/000  

توضیح – ماده 132 ق. م. م1  )مصوب 80/11/27( 
درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا 
معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه های 
از  منعقد می شود،  استخراج و فروش  قرارداد  یا  بهره برداری صادر  پروانه  آنها  برای  ذیربط 
تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد )80%( و به مدت چهار سال و در 
مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صددرصد )100%( و به مدت بیست سال از مالیات موضوع 

ماده )105( این قانون معاف هستند. 
واحدهای  درآمد  شامل  ماده  این  موضوع  معافیت   2 تبصره  ق.م.م:   132 ماده   2 تبصره 
تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری 
نفر  هزار  سیصد  از  بیش  دارای  شهرهای  و  استانها  مراکز  کیلومتری  سی  و  اصفهان  مرکز 
یافته در شعاع  جمعیت براساس آخرین سرشماری به استثنای شهرک های صنعتی استقرار 

سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای مذکور نخواهد بود. 
4- صورت های مالی سال 91 شرکت تولیدی آذرین که همراه اظهارنامه مالیاتی در موعد 

مقرر به اداره امور مالیاتی تسلیم گردیده شامل اقالم ذیل بوده است:

1. مــاده 132 ق.م.م بموجــب مــاده 31 قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابت پذیــر و ارتقــای نظــام مالــی کشــور مصــوب 94/2/1 
اصــالح شــده و واحدهــای تولیــدی واجــد شــرایط از ســال 95 بــه بعــد مشــمول مالیــات بــه نــرخ صفــر مــی گردنــد. متــن 

کامــل 132 اصالحــی در پیوســت کتــاب چــاپ شــده اســت.
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سود حاصل از صادرات کاال به خارج از کشور  
3/000/000/000 ریال  

سود حاصل از فروش ملک  
1/700/000/000 ریال    

سود حاصل از فروش کاالهای تولیدی در داخل کشور  
4/100/000/000 ریال

درآمد ناخالص اجاره ملک  
1/200/000/000ریال    

هزینه سهم ملک اجاری  
500/000/000ریال    
در صورتی که دفاتر شرکت مورد قبول اداره امور مالیاتی بوده اما مبلغ 400 میلیون ریال 
از کل هزینه های تولید غیرقابل قبول تلقی و برگشت شده و شرکت با اخذ مجوز رسمی از 
وزارت صنایع  و معادن مبلغ چهار میلیارد ریال برای طرح توسعه و تکمیل خطوط تولید 
هزینه نموده که مجمع عمومی آن را تصویب کرده باشد، مالیات بردرآمد عملکرد سال 91 

شرکت چه میزانی خواهد بود.

حل مسأله:
- درآمد حاصل از صادرات کاال به خارج از کشور از پرداخت مالیات معاف است .

- درآمد حاصل از فروش ملک طبق ماده 59 ق.م.م فقط مشمول مالیات به نرخ 5% ارزش 
معامالتی ملک بوده و مشمول مالیات دیگری نمی شود و در هنگام فروش پرداخت شده 

است.
- درآمد مشمول مالیات اجاره ملک طبق ماده 53 ق.م.م عبارت است از درآمد اجاره سالیانه 

پس از کسر 25% آن بابت هزینه های مالک
 1/200/000/000 × %75 =900/000/000   
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از  اصالحی  ماده 138 ق.م.م  طبق  تکمیل  و  توسعه  هزینه  میزان  تا  ابرازی شرکت  - سود 
شصت و پنج درصد مالیات متعلق معاف است بنابراین، 

درآمد مشمول مالیات ابرازی غیر معاف
4/100/000/000+900/000/000 = 5000/000/000    

سهم هزینه توسعه از درآمد غیر معاف
)4/000/000/000÷10/000/000/000( × 5/000/000/000 = 2/000/000/000

مالیات پس از کسر65% معافیت
2/000/000/000 × %25 × %35 =175/000/000

بقیه درآمد مشمول مالیات غیر معاف
5/000/000/000-2/000/000/000 = 3/000/000/000

بقیه درآمد مشمول مالیات و هزینه برگشتی
3/000/000/000 +400/000/000 = 3/400/000/000  

قسمت دوم مالیات
3/400/000/000 × %25 = 850/000/000    

جمع مالیات متعلق
175/000/000 + 850/000/000 = 1/025/000/000 )ریال(     

توضیح – ماده 138 ق.م.م1 
ماده 138– آن قسمت از سود ابرازی شرکت های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و 
بازسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی 
یا معدنی در آن سال مصرف گردد از شصت و پنج درصد مالیات متعلق موضوع ماده )105( 
ق.م.م معاف خواهد بود مشروط بر این که قبال اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی 

1. مــاده 138 ق.م.م بموجــب مــاده 31 قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابت پذیــر و ارتقــای نظــام مالــی کشــور مصــوب 94/2/1 
حــذف گردیــده اســت.
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و یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذیربط تحصیل شده باشد. 
در صورتی که هزینه اجرای طرح یا طرح های یاد شده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان 
سال باشد و  یا از هزینه طرح سرمایه-گذاری کمتر باشد، شرکت می تواند از معافیت مذکور 
در محاسبه مالیات سود ابرازی سال های بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور 
و یا باقی مانده هزینه اجرای کامل طرح بهره مند شود. )میزان معافیت 65% مالیات مربوط به 

سال های 90به بعد می باشد.(
5- شرکت تولیدی کارآفرین در سال 89 مجوز طرح توسعه و تکمیل خطوط تولیدی خود 
را از وزارت صنایع و معادن دریافت و از همان سال طرح خود را شروع و تا پایان سال 
سال 1391 انجام داده است. با فرض آنکه در هر سه سال صورت های مالی و دفاتر قانونی 
شرکت مورد قبول اداره امور مالیاتی قرار گرفته باشد با توجه به اطالعات زیر مالیات عملکرد 

سال های 89 و 90 و 91 شرکت را محاسبه نمایید.
سود مشمول مالیات و هزینه توسعه و تکمیل

2500   3000 عملکرد سال 89    
5800   4200 عملکرد سال 90    
3800   5400 عملکرد سال 91    

حل مسأله:
بقیه درآمد مشمول مالیات 89

3000-2500=500     
2500×%25 × %50= 312/5  
500×%25 =125

مالیات عملکرد 89
312/5+125 = 437/5  

مالیات عملکرد سال 90 
4200 × %25 × %35=367/5
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جمع هزینه توسعه که باید در عملکرد سال 91 مستهلک شود
3800 + )5800 – 4200( = 5400  

مالیات عملکرد سال 91 شرکت
5400 × %25 × %35 = 427/5    
توضیح: میزان معافیت مالیاتی ماده 138 ق.م.م )به موجب اصالحیه قانونی( از سال 1390 

به بعد 65% گردیده است. 

6-  شرکت تولیدی آتیه در صورت های مالی عملکرد سال 90 مبلغ سیصد میلیون ریال زیان 
انباشته ابراز نموده که طبق گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 ق.م.م مورد قبول 
اداره امور مالیاتی مبلغ 200 میلیون ریال آن مورد تأیید قرار گرفته است. چنانچه صورت های 
مالی سال 91 شرکت همراه اظهارنامه مالیاتی تسلیمی مورد قبول اداره امور مالیاتی شامل 

اقالم زیر باشد، مالیات عملکرد سال 91 شرکت را محاسبه نمایید.
سود ناشی از فعالیت های تولیدی مشمول معافیت مالیاتی ماده 132 ق.م.م

800 میلیون ریال   
سود ناشی از سرمایه گذاری در سایر شرکت ها

25 میلیون ریال      
سود ناشی از فروش اوراق مشارکت 

10 میلیون ریال       
سود ناشی از تولیدات صنعتی غیرمعاف

250 میلیون ریال      
درآمد اجاره امالک

120 میلیون ریال         
حل مسأله:

درآمد مشمول مالیات تولید صنعتی پس از کسر 80% معافیت ماده 132
800×%20=160
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 سود ناشی از سرمایه گذاری در سایر شرکت ها طبق تبصره 4 ماده 105 ق.م.م از پرداخت 
مالیات معاف است و سود ناشی از اوراق مشارکت طبق بند 5 ماده 145 ق.م.م از پرداخت 

مالیات معاف است. 
درآمد مشمول مالیات اجاره ملک پس از کسر 25% از درآمد اجاره حاصل می شود 

طبق ماده 53 ق.م.م 
120 × %75 =90   

جمع درآمدهای مشمول مالیات 
160+250 + 90 =500  

درآمد مشمول مالیات پس از کسر زیان انباشته
500 -200 = 300

مالیات بر درآمد عملکرد سال 91 شرکت 
300 × %25 = 75  

7- شرکت تولیدی بهداد به تولید قطعات یدکی خودرو اشتغال دارد، شرکت مزبور ضمن 
صورت مالی ضمیمه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 89 مبلغ 750 میلیون ریال هزینه تعمیر و 
نگاهداری قالب های ساخت قطعات یدکی نشان داده است. دفاتر قانونی شرکت مورد قبول 
اداره امور مالیاتی بوده اما اداره مزبور هزینه فوق الذکر را غیرقابل قبول تلقی و برگشت داده 

و دلیل آن را  عدم مالکیت قالب ها درج نموده است. 
برگ تشخیص صادره مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و ادعای شرکت این است که به 
موجب قرار منعقده شرکت با شرکت های خودروساز انجام هزینه بعهده شرکت بهداد محول 

شده است.
باید چگونه رسیدگی کرده رأی  اعتراض شرکت  به  مالیاتی  سؤال: هیأت حل اختالف 

صادر نماید؟
پاسخ: چنانچه در قرارداد منعقده ابرازی مسئولیت انجام هزینه تعمیر و نگاهداری قالب ها 
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به عهده شرکت واگذار شده باشد، هیأت حل اختالف مالیاتی باید قرار تحقیق صادر نماید که 
آیا هزینه ها در دفاتر شرکت خودروساز ثبت شده؟ در صورتی که مشخص گردد که هزینه ها 
در دفاتر شرکت خودروساز منعکس نشده باشد لذا پذیرش هزینه موصوف که انجام آن طبق 
قرارداد فی مابین بعهده شرکت بهداد واگذار شده، با عنایت به بند 20 ماده 148 ق.م.م موجه 
می باشد، و بهمین ترتیب هیأت حل اختالف مالیاتی هزینه موصوف را قبول نموده و رأی 

صادر خواهد کرد. 

8- شرکت تعاونی سجاد، اظهارنامه و صورت های مالی عملکرد 89 که متکی به دفاتر قانونی 
بوده را در موعد مقرر تسلیم اداره امور مالیاتی نموده و به دلیل معافیت مالیاتی موضوع ماده 

133 ق.م.م مالیات پرداخت نکرده است. 
اداره امور مالیاتی پس از رسیدگی، دفاتر شرکت را قبول اما به موجب برگ تشخیص 

مالیات متعلق را به شرکت ابالغ می نماید. 
شرکت با ادعای معافیت مالیاتی به برگ تشخیص اعتراض نموده و هیأت حل اختالف 
به  را  فعالیت شرکت  اساسنامه شرکت در فروردین 89 اصالح و  اینکه  استدالل  با  مالیاتی 

خدماتی چند منظوره تبدیل نموده، برگ تشخیص مالیات را تأیید نموده است. 
سؤال: آیا رأی هیأت حل اختالف مالیاتی قانونی و صحیح است؟

پاسخ: رأی هیأت حل اختالف مالیاتی صحیح است زیرا فعالیت خدماتی چند منظوره با 
فعالیت هیچیک از شرکت های تعاونی مذکور در ماده 133 ق.م.م تطبیق نداشته و این نوع 

شرکت تعاونی از مصادیق ماده 133 ق.م.م تلقی نمی شود. 

9- شرکت تولیدی آلفا، در سال 89 از بانک برای خرید ماشین آالت جدید وام )تسهیالت 
مالی( دریافت کرده اما در سال 90 به دلیل محدودیت نقدینگی قادر نبوده اقساط وام مزبور 
را پرداخت نماید و برای رفع مشکل از بانک دیگری تسهیالت سرمایه در گردش دریافت و 
به تدریج اقساط وام قبلی را پرداخت و هزینه مالی مربوط به وام سال90 را در حساب هزینه 

عملیاتی ثبت نموده است. 
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اداره امور مالیاتی در سال 91 و در رسیدگی به اسناد و مدارک و دفاتر شرکت هزینه-های 
مالی را برگشت داده و دلیل عدم پذیرش در حساب هزینه را چنین بیان نموده که هزینه مزبور 
باید به قیمت تمام شده دارایی )ماشین آالت خریداری در سال 89( اضافه شود لکن شرکت 
نسبت به برگشت هزینه فوق اعتراض نموده است که باید در مورد حل و فصل هیأت حل 

اختالف مالیاتی قرار گیرد. 
سؤال: با توجه به مقررات جاری، هیأت حل اختالف باید چگونه رأی صادر نماید؟

پاسخ: چون طبق بند 18 ماده 148 ق.م.م سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات 
جاری مؤسسه به بانک ها پرداخت می شود، هزینه قابل قبول است و از آنجا که مبنا و پایه 
جزء  مالی،  هزینه  این  و  بوده  گردش  در  سرمایه   90 سال  در  شرکت  دریافتی  وام  اصلی 
هزینه های مستقیم و مربوط به دارایی نبوده، لذا برگشت هزینه مالی به وسیله اداره امور مالیاتی 

غیرموجه بوده و هزینه قابل قبول می باشد. 

10- صورت های مالی و دفاتر شرکت حامد )سهامی خاص( مربوط به عملکرد سال 90 طبق 
نظر حسابدار رسمی مندرج در گزارش حسابرسی مالیاتی، موضوع ماده 272 ق.م.م از کفایت 
الزم برای حسابرسی برخوردار نبوده و پیشنهاد نموده که موضوع برای بررسی هیأت سه نفره 

موضوع بند 3 ماده 97 ق.م.م ارسال شود. 
هیأت مزبور پس از بررسی موضوع رأی به مردودی دفاتر می دهد و متعاقب آن اداره 
امور مالیاتی از طریق علی الرأس و با اعمال ضریب مالیاتی به قرینه برآوردی، درآمد مشمول 

مالیات شرکت را تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و ابالغ می نماید. 
شرکت حامد به برگ تشخیص مالیات اعتراض نموده و از هیأت حل اختالف مالیاتی 
تقاضا می نماید، درآمد مشمول مالیات شرکت را براساس تبصره 2 ماده 97 ق.م.م تعیین نماید 
زیرا اسناد و مدارک و دفاتر و گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 ق.م.م برای تعیین 

درآمد واقعی شرکت وجود داشته و قابل رسیدگی می باشند.
سؤال: آیا طبق مقررات قانونی، هیأت حل اختالف مالیاتی اختیار انجام خواسته مؤدی را دارد؟
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پاسخ: نظر به اینکه اسناد و مدارک و دفاتر که مورد رسیدگی حسابدار رسمی قرار گرفته 
امکان  بنابراین  نشده  درآمد  کتمان  به  اشاره ای  در گزارش حسابدار رسمی  داشته و  وجود 
تعیین درآمد واقعی شرکت براساس همان اسناد و مدارک و دفاتر میسر بوده و هیأت حل 
اختالف مالیاتی می تواند با صدور قرار رسیدگی در اجرای تبصره 2 ماده 97 ق.م.م کار تعیین 

درآمد واقعی را به کارشناسی مجری قرار محول نماید. 

بهینه سازی  طرح  راستای  در  و   90 سال  در  خورشید،  غذایی  مواد  تولیدی  شرکت   -11
سوخت، و به منظور صرفه جویی در هزینه سوخت، سیستم های سوخت را از نفت و گاز 
اما  است  متحمل شده  را  هزینه هایی  و  داده  تغییر  طبیعی  گاز  به مصرف سوخت  بنزین  و 
بطور  و  دولت  براساس مصوبات  که  را  ذیربط  دولتی  از سازمان  دریافتی  نقدی  کمک های 
اداره امور  بالعوض دریافت کرده در حسابهای خود به عنوان درآمد شناسایی نکرده، لکن 
مالیاتی پس از رسیدگی به اسناد و مدارک و صورت های مالی مبلغ دریافتی شرکت را به عنوان 

درآمد اتفاقی به سایر درآمدها اضافه کرده و مالیات مطالبه نموده است. 
پس از اعتراض شرکت به مالیات سال 90 پرونده امر نزد رئیس امور مالیاتی برای رفع 
اختالف ارسال گردیده و رئیس امور مالیاتی در مورد وجه دریافتی از سازمان بهینه سازی 
سوخت چنین رأی صادر کرد »گرچه برحسب مقررات جاری مالیاتی دریافت هر گونه وجه 
بالعوض درآمد اتفاقی تلقی می شود لکن در مورد شرکت خورشید، چون کمک دولت به 
موجب مصوبه مربوطه برای جبران هزینه های تغییر سیستم سوخت شرکت ها اعطا می گردد، 
در صورتی که وجه دریافتی بیشتر از هزینه تغییر سیستم سوخت باشد، ما به التفاوت مسلما 
درآمد اتفاقی خواهد بود، ولی در مورد شرکت خورشید چون وجوه دریافتی کمتر از میزان 
هزینه تحقق یافته در این مورد بوده، جنبه جبران هزینه داشته و درآمد اتفاقی تلقی نمی گردد 

و تفاوت هزینه تحقق یافته با وجه دریافتی نیز هزینه قابل قبول می باشد. 
سؤال: به نظر شما رأی رئیس امور مالیاتی صحیح و موجه است؟ در غیر این صورت 

دلیل قانونی شما چیست؟
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12- شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت آب منطقه ای، در سال 1391 پروژه تعداد یکصد 
اعضاء خود و 25  به  را  آپارتمان  تعداد 75 دستگاه  اتمام رسانده و  به  را  آپارتمان  دستگاه 
دستگاه دیگر را به اشخاص غیرعضو انتقال قطعی داده و طبق صورت های مالی و اظهارنامه 
مالیاتی تسلیمی در تیرماه سال 92 هیچگونه درآمدی شناسایی نکرده و عالوه بر عدم پرداخت 
مالیات همراه اظهارنامه، ضمنا تقاضای استرداد مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده 59 

ق.م.م را ارسال نموده است. 
اما اداره امور مالیاتی پس از رسیدگی، مالیات متعلق به کل انتقاالت موضوع ماده 77 ق.م.م 
را به موجب برگ تشخیص مالیات مطالبه کرده و در پاسخ به درخواست استرداد مالیات نقل 
و انتقال هم به شرکت اعالم کرده که به دلیل انتقال واحدها به غیر عضو، شرکت مشمول 

هیچگونه معافیتی نیست و مالیات های نقل و انتقال قطعی وصولی هم قابل استرداد نیست.
شرکت تعاونی به برگ تشخیص مالیات و اعالمیه اداره امور مالیاتی اعتراض کرده است. 
قانونی صادر  رأی  و  اعتراضات شرکت چگونه رسیدگی  به  مالیاتی  امور  رئیس  سؤال: 

می نماید؟
پاسخ: گرچه به موجب ماده 133 ق.م.م شرکت های تعاونی کارمندی از پرداخت مالیات 
معاف می باشند، اما نظر باینکه مطابق مقررات شرکت های تعاونی، فعالیت شرک های تعاونی 
مسکن محدود به تامین مسکن برای اعضاء است و از سوی دیگر طبق قسمت اخیر ماده 
مشمول  اعضاء  به  مسکن  تعاونی  شرکت های  مسکونی  واحدهای  انتقال  فقط  ق.م.م،   65

مالیات های موضوع فصل مالیات بر درآمد امالک نخواهد بود بنابراین:
اوال- مالیات موضوع ماده 77 ق.م.م نسبت به انتقال 75 واحد به اعضاء معاف بوده و 
مالیات مطالبه شده از این بابت نسبت به انتقال 25 مورد دیگر موجه و صحیح بوده که باید 

وصول شود. 
دومًا – فقط مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به 75 واحد از مالیات معاف است که باید 

استرداد شود. 
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13- شرکت تولیدی دستمال کاغذی ابریشم برای عملکرد سال 90 واجد شرایط استفاده از 
معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 ق.م.م بوده است، شرکت به موجب اظهارنامه و صورت های 
مالی)ترازنامه و سود و زیان( متکی به دفاتر قانونی که در مهلت مقرر تسلیم اداره امور مالیاتی 
کرده، مبلغ 1/430/000/000 ریال سود نشان داده است و مبلغ 71/500/000 ریال مالیات 
متعلق را پرداخت نموده است. اداره امور مالیاتی ضمن رسیدگی به حساب مالیاتی شرکت 
اطالعیه ای دریافت می نماید که شرکت در اسفندماه سال 90 معادل مبلغ 280/000/000 ریال 
مواد اولیه تولید دستمال کاغذی وارد نموده در حالیکه شرکت این فعالیت مالی را در دفاتر 

ثبت نکرده بود.
اداره امور مالیاتی موضوع را از شرکت استعالم می نماید و شرکت در پاسخ اعالم می نماید 
که مواد اولیه وارداتی را در سال 91 برای تولید استفاده نموده و به همین دلیل واردات را 
در دفتر ثبت نکرده است. اداره امور مالیاتی به دلیل عدم ثبت واردات در اسفندماه 90 دفاتر 
را بی اعتبار تشخیص و موضوع را به هیأت موضوع بند 3 ماده 97 ق.م.م احاله می نماید که 
امور  اداره  این صورت  در  می کند  تأیید  را  دفاتر  از رسیدگی بی اعتباری  مزبور پس  هیأت 
مالیاتی درآمد مشمول مالیات شرکت را از طریق علی الرأس به شرح زیر تشخیص می دهد:

)ضریب فروش مواد اولیه طبق جدول ضرائب 20% فروش است(
280/000/000 ×100 = 28/000/000/ 000

تبدیل خرید به فروش
28/000/000/000 ÷ )100-20( =350/000/000   

درآمد مشمول مالیات واردات
350/000/000 × %20 = 70/000/000 

کل درآمد مشمول مالیات
1/430/000/000+70/000/000 = 1/500/000/000   

مالیات متعلق 
1/500/000/000  × %25 = 375/000/000   
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اداره امور مالیاتی برگ تشخیص مالیات صادر و به شرکت ابالغ می نماید که شرکت به 
آن اعتراض نموده و اعالم می نماید:

اولیه وارداتی در سال 90 مورد استفاده تولید قرار نگرفته و بطور مستقیم هم  – مواد  اول 
فروخته نگردیده بنابراین محاسبه آن برای تعیین درآمد مشمول مالیات غیرموجه و خالف 

است. 
دوم – شرکت ابریشم در سال 90 واجد شرایط معافیت مالیاتی بوده و از 80% معافیت درآمد 

مشمول مالیات ابرازی باید استفاده نماید. 
پرونده به هیأت حل اختالف مالیاتی ارجاع شده است. 

سؤال: هیأت حل اختالف مالیاتی پس از رسیدگی به اعتراض چگونه رأی صادر می نماید؟
پاسخ: چون شرکت در سال 90 واجد شرایط استفاده از معافیت مالیاتی ماده 132 ق.م.م 
بوده و تکلیف تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان را انجام داده بنابراین بی اعتبار شدن 
دفاتر مؤثر در سلب معافیت مالیاتی ماده 132نخواهد بود )طبق رأی هیأت عمومی شورای 

عالی مالیاتی(
اما چون بعلت مردود شدن دفاتر تشخیص درآمد مشمول مالیات واردات از طریق علی 

الرأس صحیح بوده بنابراین شرکت باید از مأخذ مبلغ 
درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت ماده 1321 

1/430/000/000 × %20 = 286/000/000  
جمع درآمد مشمول مالیات 

286/000/000 + 70/000/000 = 356/000/000   
مالیات متعلق 

356/000/000 × %25 = 89/000/000    
مالیات قابل وصول 

89/000/000 -71/500/000 = 17/500/000   
1. طبــق مــاده 132 اصالحــی درآمــد مشــمول مالیــات شــرکت های واجــد شــرایط از ســال 95 بــه بعــد مشــمول نــرخ مالیاتــی 

ــر می شــوند. صف
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14- شرکت صنعتی آرین در سال 89 تأسیس و دارای کارگاه صنعتی ذرت خشک کنی در 
از وزارت صنایع دریافت  را  بهره برداری خود  پروانه  بوده و  یافته  یک منطقه کمتر توسعه 

نموده است.
شرکت اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان خود را در تاریخ 90/4/20 
به اداره امور مالیاتی تسلیم و مبلغ 123/000/000 ریال سود ویژه ابراز کرده اما با اعتقاد بر 
معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 ق.م.م هیچ مبلغی مالیات پرداخت ننموده است. اداره امور 
مالیاتی در مردادماه سال 90 به اظهارنامه رسیدگی و در اجرای تبصره 2 ماده 210 ق.م.م مبلغ 
ابرازی در اظهارنامه مالیاتی را به موجب نامه ای  30/750/000 ریال مالیات متعلق به سود 
مطالبه می نماید اما شرکت به آن برگ مطالبه اعتراض نموده و مدعی شده که از پرداخت 

مالیات معاف می باشد. 
اداره امور مالیاتی در اجرای ماده 170 ق.م.م پرونده را همراه اعتراض مؤدی به هیأت حل 

اختالف مالیاتی ارسال می نماید. 
سؤال: هیأت مزبور پس از رسیدگی رأی خود را با چه نتیجه ای صادر می نماید؟

پاسخ: گرچه فعالیت شرکت آرین، صنعتی است و پروانه بهره برداری را از اداره کل صنایع 
به  ناظر  ماده 132 ق.م.م منحصراً  مالیاتی موضوع  آنجا که معافیت  از  دریافت نموده، لکن 
درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی است و پروانه بهره برداری شرکت 
هم برای فعالیت ذرت خشک کنی صادر گردیده، که جنبه صنعتی داشته اما فعالیت تولیدی 
مطالبه  و  نبوده  استفاده  قابل  ق.م.م   132 ماده  مالیاتی  معافیت  بنابراین  نمی شود،  محسوب 

مالیات به وسیله اداره امور مالیاتی موجه می باشد. 

15- شرکت تولیدی آذرپاد، قطعات یدکی اتومبیل تولید می نماید و در سال 1391 واجد 
مالیات  میزان 80% درآمد مشمول  به  و  ماده 132 ق.م.م  مالیاتی  معافیت  از  استفاده  شرایط 
ابرازی است. شرکت اظهارنامه مالیاتی همراه ترازنامه و حساب سود و زیان خود را با نشان 
دادن مبلغ 1/480/000/000 ریال سود ویژه در مهلت قانونی تسلیم اداره امور مالیاتی نموده 
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است و گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 ق.م.م را در تاریخ 92/7/25 به اداره 
امور مالیاتی ارسال کرده است. 

از هزینه های  ریال  مبلغ 320/000/000  مالیاتی  در گزارش حسابرسی  حسابدار رسمی 
تولید و هزینه های اداری به دلیل نقص مدارک برگشت داده )هزینه غیرقابل قبول( و به درآمد 
مشمول مالیات اضافه نموده است و درآمد مشمول مالیات شرکت طبق گزارش حسابرسی 

مالیاتی 1/800/000/000 شده است. 
طی  مالیاتی  حسابرسی  گزارش  و  شرکت  اظهارنامه  بررسی  از  پس  مالیاتی  امور  اداره 
نامه ای چهارمورد ابهام را از حسابدار رسمی در اجرای تبصره یک ماده 6آیین نامه اجرایی 
تبصره 4 ماده واحده قانون حسابداران رسمی استعالم می نماید اما پاسخ حسابدار رسمی به 
نظر رئیس امور مالیاتی قانع کننده تلقی نمی شود در نتیجه پرونده امر همراه با استعالم و پاسخ 
دریافتی به هیأت هماهنگی موضوع جزء ب تبصره یک ماده 6آیین نامه مزبور احاله میگردد 

لکن هیأت مزبور پاسخ حسابدار رسمی را کافی به مقصود اعالم نموده است. 
سؤال: اداره امور مالیاتی چه اقدام قانونی بعدی را انجام خواهد داد؟

پاسخ: 
الف( چون رأی هیأت هماهنگی مبنی بر کافی به مقصود بودن پاسخ حسابدار رسمی 
مبلغ  به  مالیات مشخصه  مشمول  درآمد  و  مالیاتی  گزارش حسابرسی  نتیجه  بنابراین  است 

1/800/000/000 ریال مبنای صدور برگ تشخیص خواهد بود. 
ب( چون شرکت در سال 91 واجد شرایط استفاده از معافیت مالیاتی ماده 132 بوده است 
علیهذا 80% درآمد مشمول مالیات ابرازی مشمول معافیت بوده وبرگ تشخیص مالیات به 

شرح زیر صادر می شود: 
 1/480/000/000 x%20=296/000/000

در آمد مشمول مالیات مندرج در برگ تشخیص مالیات
296/000/000 + 320/000/000 = 616/000/000            

مالیات متعلق
616/000/000  * %25 =154/000/000
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16-  شرکت تولیدی مواد لبنی ارکیده در سال 89 پروانه بهره برداری برای تولید پنیر و ماست 
و خامه دریافت کرده و تا پایان سال 92 واجد شرایط استفاده از معافیت مالیاتی 80% درآمد 

مشمول مالیات موضوع ماده 132 ق.م.م می باشد. 
شرکت در سال 91 برای تولید دوغ پاستوریزه پروانه مکمل بهره برداری از اداره کل صنایع 

دریافت کرده است. 
صورت های مالی همراه اظهارنامه تسلیمی عملکرد سال 91 شرکت که در تاریخ 92/4/25 

تسلیم اداره امور مالیاتی کرده شامل اقالم ذیل بوده است. 
سود حاصل از فروش شیر 

990/000/000 ریال   
سود حاصل از فروش پنیر و ماست و خامه

1/240/000/000 ریال  
سود حاصل از فروش دوغ پاستوریزه

550/000/000 ریال   
سؤال: برگ تشخیص مالیات عملکرد سال 91 شرکت با چه ارقامی از طرف اداره امور 

مالیاتی صادر می گردد:
پاسخ: 

الف( با توجه به پروانه بهره برداری صادره سال 89 سود حاصل از فروش پنیر و ماست 
و خامه از 80% معافیت مالیاتی ماده 132 ق.م.م استفاده می نماید. 

ب( سود حاصل از فروش شیر بطور کلی طبق ماده 81 ق.م.م مشمول معافیت مالیاتی است. 
ج( چون برای تولید دوغ پاستوریزه پروانه بهره برداری مستقل و برای خط تولید جدید 
صادر نگردیده و مجوز آن مکمل پروانه بهره برداری قبلی است، بنابراین با توجه به بند 11 
بخشنامه شماره 200/23720 – 91/11/30 تولید محصول جدید یعنی دوغ پاستوریزه فقط در 
سال های 91 و 92 می تواند از معافیت 80% درآمد مشمول مالیات ماده 132 ق.م.م بهره مند 

گردد: در نتیجه
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جمع سودهای مشمول معافیت ماده 132
1/240/000/000 + 550/000/000 = 1/790/000/000  

درآمد مشمول مالیات
1/790/000/000 × %20 =358/000/000  

مالیات متعلق 
358/000/000 ×%25 = 89/500/000   

17 – شرکت آرمان )سهامی خاص(، در سال 89 قرارداد پیمانکاری ساختمان چند پل را با 
وزارت راه منعقد کرده و تا پایان سال 89 دو فقره صورت وضعیت اجرایی پروژه جمعًا به 
مبلغ 30 میلیارد ریال برای کارفرما ارسال داشته که مورد تأیید کارفرما قرار گرفته است و 

مبلغ 33/6 میلیاردریال در وجه شرکت پرداخت نموده است. 
شرکت دفاتر قانونی نگهداری نموده به موجب دفاتر و صورت های مالی تسلیمی ضمیمه 
اظهارنامه مالیاتی مبلغ 3/6 میلیارد ریال درآمد ناشی از مدیریت اجرایی افشا نموده لکن اداره 
امور مالیاتی دفاتر شرکت را به دلیل عدم رعایت برخی از احکامآیین نامه روش های تحریر و 
نگهداری دفاتر قانونی)موضوع تبصره 2 ماده 95 ق.م.م( مردود اعالم کرده که این موضوع به 
تأیید هیأت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 ق.م.م رسیده در نتیجه اداره امور مالیاتی با اعمال 
ضریب 12% به مبلغ 33/6 میلیارد ریال دریافتی شرکت درآمد مشمول مالیات را محاسبه و 
مالیات متعلق به مبلغ 1/008/000/000 ریال را به موجب برگ تشخیص مطالبه نموده که 
موضوع  نموده  ادعا  تسلیمی  الیحه  در  و شرکت  گرفته  قرار  مؤدی  اعتراض شرکت  مورد 
قرارداد منعقده با وزارت راه از نوع پیمانکاری مدیریت اجرا و با حق الزحمه 12% نسبت به 
هزینه های اجرایی بوده و بهمین دلیل درآمد حق الزحمه شرکت 12% هزینه های انجام شده 
یعنی 3/6 میلیارد ریال بوده است که در شرایط علی الرأس ضریب محاسبه درآمد مشمول 
مالیات 30% مبلغ فوق می باشد. پرونده با اعتراض مؤدی در هیأت حل اختالف مالیاتی مطرح 

گردیده است. 
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سؤال: هیأت حل اختالف مالیاتی چگونه به اعتراض شرکت رسیدگی و حل اختالف 
می نماید؟

پاسخ: هیأت حل اختالف مالیاتی در ابتدا قرارداد پیمانکاری منعقده را بررسی و مطالعه 
نموده و سپس صحت ادعای شرکت را )مبنی بر حق الزحمه 3/6 میلیارد ریال( از کارفرما که 
مرجع دولتی است استعالم می نماید و در صورت تأیید کارفرما، ضریب پیشنهادی شرکت 
سپس  نموده،  تطبیق  و  بررسی  ضرائب  جدول  در  را  مالیات  مشمول  درآمد  محاسبه  برای 
حاصل ضرب 3/6 میلیارد حق الزحمه شرکت و ضریب مناسب را به عنوان درآمد مشمول 
مالیات تعیین واقدام به صدور رأی خواهد نمود. بدیهی است در صورت عدم اثبات ادعای 

شرکت برگ تشخیص مالیات را تأیید می نماید. 

18- شرکت اطلس به تولید پرده توری اشتغال داشته و نخ مورد نیاز برای تولید را خریداری 
مالیاتی  معافیت  مشمول  الزم  شرایط  بودن  دارا  با   88 سال  خردادماه  از  شرکت  می نماید. 
موضوع ماده 132  ق.م.م یعنی معافیت 80% درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت 
تولید پرده بوده است. شرکت پس از کسب مجوز تأسیس واحد خط تولید نخ استرچ و وارد 
کردن ماشین آالت الزم به نصب ماشین آالت در همان مجموعه خود اقدام کرده و باالخره از 
مرداد ماه سال 91 پروانه بهره برداری مستقل برای تولید نخ استرچ از وزارت صنایع دریافت 

و تولید نخ استرچ را برای مصرف در خط تولید پرده توری آغاز کرده است. 
شرکت ضمن تسلیم اظهارنامه مالیاتی و صورت های مالی متکی به دفاتر قانونی سال 91 
درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از تولید نخ استرچ را مشمول معافیت مالیاتی ماده 132 
ق.م.م دانسته و از این بابت نیز از اداره امور مالیاتی درخواست معافیت مالیاتی کرده است. 
لکن اداره امور مالیاتی تولید نخ استرچ را توسعه و تکمیل تولید پرده تلقی و معافیت مالیاتی 
درخواستی شرکت را قبول نکرده و برگ تشخیص مالیات صادر نموده که پس از اعتراض 

شرکت پرونده در هیأت حل اختالف مالیاتی بدوی مطرح گردیده است. 
هیأت حل اختالف مالیاتی بدوی، پس از بررسی موضوع و مطالعه مستندات پرونده چنین 



ي
وق
حق
ص 

خا
اش

و 
ل 

اغ
ش
 م
د
آم
در

ر 
ت ب

لیا
ما
ل 

سائ
 م
 و
ت
را
قر

 م
در

ي 
او
د ك

ور
م

124

رأی صادر می نماید:
»چون شرکت مؤدی برای تولید نخ استرچ پروانه تاسیس و پروانه بهره برداری مستقل از 
وزارت صنایع دریافت و پس از سرمایه گذاری الزم و واردات ماشین آالت جدید، مبادرت به 
تأسیس خط تولید مستقل از تولید پرده توری نموده و کلیه شرایط الزم را دارا بوده، مستحق 
برخورداری از معافیت مالیاتی ماده 132 ق.م.م بوده و استفاده نخ تولیدی در تولید پرده توری 

عامل اسقاط کننده حق استفاده از معافیت مالیاتی مزبور نیست .«
اکنون مأمور تشخیص مالیات به استناد ماده 247 ق.م.م به رأی هیأت حل اختالف مالیاتی 
بدوی اعتراض کتبی نموده و پرونده در دست بررسی هیأت حل اختالف مالیاتی تجدید نظر 

می باشد. 
سؤال: هیأت حل اختالف مالیاتی تجدیدنظر باید چگونه به اعتراض رسیدگی و اقدام به 

صدور رأی نماید:
پاسخ: چون خط تولید نخ استرچ به استناد  مدارک موجود در پرونده و گزارش رسیدگی 
اداره امور مالیاتی هیچگونه ارتباط مالی و عملیاتی با خط تولیده پرده توری نداشته و واجد 
شرایط ذکر شده در ماده 132 ق.م.م  بوده و پروانه بهره برداری صادره از سوی وزارت صنایع 
)مرجع صالح( دررابطه با توسعه خط تولید پرده نبوده و مستقل می باشد، لذا دالیل هیأت حل 
اختالف مالیاتی بدوی نیز مورد تأیید این هیأت بوده و معافیت مالیاتی خط تولید نخ استرچ 
موجه می باشد و محل استقرار این خط تولید در همان مجموعه و استفاده از نخ تولیدی برای 

تولید پرده نیز مانع از استفاده معافیت مالیاتی نخواهد بود. 

تجاری  آزاد  منطقه  در   1380 سال  از  که  )سهامی خاص(  پک  بازرگانی های  19- شرکت 
جزیره کیش اقامت داشته، اظهارنامه مالیاتی و صورت های مالی عملکرد سال 88 همراه با 
گزارش حسابرسی مالی و گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 ق.م.م را به اداره امور 
مالیاتی تسلیم لکن با استناد به ماده 13 قانون اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب سال 

72 مشمول معافیت بوده و مالیات پرداخت ننموده است.
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صورت های مالی شرکت شامل اقالم زیر می باشد:
درآمد مشمول مالیات فعالیت بازرگانی در منطقه آزاد تجاری 2/8 میلیارد ریال .

درآمد مشمول مالیات صادرات کاال به دوبی 11/5 میلیاردریال.
درآمد مشمول مالیات شعبه شرکت در تهران 750 میلیون ریال.

فروش ملک واقع در تهران به مبلغ 8 میلیارد ریال که ارزش معامالتی آن 250 میلیون 
ریال بوده است .

فروش یک باب مغازه واقع در کیش شامل ملک و سرقفلی به مبلغ 120 میلیارد ریال .
هزینه حقوق کارکنان 1/8 میلیارد ریال که مبلغ 864 میلیون ریال آن مربوط به حقوق 6 

نفر پرسنل شاغل در شعبه تهران است .
گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 ق.م.م. شامل موارد زیر می باشد:

مورخ  بخشنامه شماره 30/4-9246/37756  به  استناد  با  تهران  فعالیت شعبه  درآمد  الف(   
به  متعلق  مالیات  و  بوده  خارج  تجاری  آزاد  مناطق  مالیاتی  معافیت  شمول  از   76/9/2

750میلیون ریال درآمد مشمول مالیات شعبه تهران مبلغ 187/500/000 ریال است .
ب( فروش ملک واقع در تهران با توجه به رأی شماره 30/4/2090-74/3/24 هیأت عمومی 
شورای عالی مالیاتی مشمول پرداخت مالیات انتقال به مبلغ 12/500/000 ریال می گردد .
ج( چون حقوق شش نفر کارکنان شعبه تهران در تهران پرداخت می شود مشمول مالیات 

تکلیفی ماده 86 به مبلغ 90 میلیون ریال است .
مالیات  و  برگ تشخیص صادر  مالیاتی  اساس گزارش حسابرسی  بر  مالیاتی  امور  اداره 
مطالبه می کند، اما شرکت ضمن اعتراض به برگ تشخیص مدعی استفاده از معافیت مالیاتی 
است و اکنون پرونده در اجرای ماده 238 ق.م.م. برای حل اختالف نزد رئیس امور مالیاتی 

مطرح می باشد .
سؤال: رئیس امور مالیاتی برای رفع اختالف مطروحه چگونه رسیدگی و رأی صادر می نماید ؟
پاسخ: چون فقط فعالیت های داخل منطقه آزاد تجاری مشمول معافیت است بنابراین با توجه 

به بخشنامه سازمان مالیاتی و رأی هیأت عمومی شورا برگ تشخیص مالیات تأیید می شود . 
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مدیریتی در سال 1389  مالی و  بروز مشکالت  بعلت  آرین )سهامی خاص(  20- شرکت 
متوقف گردیده و مدیرعامل اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده 114 ق.م.م را به اداره امور مالیاتی 
اداره  دفتر  در   89/5/25 در  انحالل شرکت  به  مربوط  مجمع عمومی  و صورتجلسه  تسلیم 
ثبت شرکت ها ثبت گردیده لکن مدیر تصفیه اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده 116 ق.م.م را به 
اداره امور مالیاتی تسلیم نکرد. اداره امور مالیاتی پس از دسترسی به اطالعات مربوط به ثبت 
انحالل شرکت در اداره ثبت شرکت ها و به دلیل عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده 
116 ق.م.م از سوی مدیر تصفیه، از طریق علی الرأس اقدام به تعیین مأخذ محاسبه مالیات 
آخرین دوره عملیات شرکت می نماید و با بهره-برداری از اقالم مندرج در اظهارنامه مالیاتی 
موضوع ماده 114 ق.م.م موجود در پرونده و اضافه نمودن سود انباشته مندرج در اظهارنامه 
مالیاتی عملکرد سال 88 موجود در پرونده و برآورد درآمد دوره مالی 89/1/1 تا 89/5/25 
و اضافه نمودن هر دو رقم به اقالم دارایی مأخذ محاسبه مالیات را تعیین و مالیات متعلق را 
به موجب برگ تشخیص مالیات مطالبه می نماید که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است. 

شرکت در الیحه اعتراضی خود دالیلی ابراز نموده که اجمال آن:
 علت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده 116 ق.م.م بیماری مدیر تصفیه بوده . 1

و مدارک پزشکی الزم نیز ارائه گردیده است. 
 مالیات سود انباشته مذکور در صورت های مالی سال 88 قبال پرداخت شده و اضافه . 2

جمع  کاهنده  اقالم  جزء  باید  و  بوده   115 ماده  برخالف  دارایی  اقالم  به  آن  نمودن 
دارایی ها منظور شود. 

 با توجه به صراحت ماده 115 ق.م.م، مبنی بر آنکه فقط مالیات انحالل به شرکت تعلق . 3
می گیرد و محاسبه درآمد مشمول مالیات دوره و اضافه نمودن آن به اقالم دارایی خالف 

قانون بوده و غیرموجه است. 
مالیاتی مطرح است و هیأت حل  مالیاتی شرکت در هیأت حل اختالف  پرونده  اکنون 
اختالف مالیاتی پس از مطالعه مستندات پرونده و بحث و تبادل نظر اعضاء چنین رأی صادر 

می نماید:
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عملیات شرکت  دوره  آخرین  مالیات  محاسبه  مأخذ  علی الرأس  تشخیص  اعمال روش 
مختوم به 89/5/25 با عنایت به عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده 116 ق.م.م از سوی 

شرکت مورد تأیید می باشد لکن ایرادات بندهای 2و 3 الیحه مؤدی وارد است زیرا: 
طبق نص صریح ماده 115 ق.م.م اداره امور مالیاتی فقط مجاز به تعیین مأخذ محاسبه 
مالیات آخرین دوره عملیات شرکت بوده و بر همان اساس نیز سود انباشته  مالیات پرداخت 
شده جزء اقالم کاهنده از جمع دارایی ها می باشدکه باید در محاسبه اداره امور مالیاتی اصالح 
گردد و با توجه به همان ماده فوق الذکر محاسبه و اضافه کردن درآمد مشمول مالیات دوره 

مالی مورد نظر بر مبنای محاسبه خالف قانون و غیرموجه بوده است.
سؤال: به نظر شما رأی هیأت حل اختالف مالیاتی صحیح است؟

و یا اگر صحیح نیست، هیأت چگونه باید رأی صادر نماید؟

21-یک قطعه زمین از سوی یکی از دستگاه های اجرایی دولت در سال 1388 به شرکت 
سهامی جم به منظور ایجاد تأسیسات الزم تحقیقاتی مصالح ساختمانی به صورت بالعوض 
صلح گردیده است شرکت مزبور قطعه زمین را جزء دارایی های خود در ترازنامه منعکس 

نموده است.
اداره امور مالیاتی پس از رسیدگی به صورت های مالی عملکرد سال 88 شرکت دفاتر 
را مورد قبول قرار داده اما ارزش روز قطعه زمین را به عنوان درآمد اتفاقی به درآمد مشمول 
مالیات اضافه و مالیات متعلق را مطالبه می نماید. اما شرکت در اعتراض به برگ تشخیص 
مالیات ادعا نموده که اوالً چون انتقال ملک بالعوض بوده مشمول پرداخت مالیات نمی گردد 
و دومًا به فرض که مشمول مالیات باشد مطابق قسمت اخیر ماده 120 ق.م.م ارزش معامالتی 
ملک باید مبنای محاسبه قرار گرفته و نرخ مالیاتی هم با توجه به ماده 119 ق.م.م به نرخ مقرر 

در ماده 131 ق.م.م باید محاسبه گردد. 
پرونده مالیاتی شرکت برای رفع اختالف در هیأت حل اختالف مالیاتی مطرح شده است. 

سؤال: هیأت حل اختالف مالیاتی پس از رسیدگی چگونه رأی صادر خواهد کرد؟
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امور  اداره  توسط  به شرکت  زمین  انتقال بالعوض  بابت  اتفاقی  درآمد  پاسخ: تشخیص 
مالیاتی صحیح بوده لکن طبق قسمت اخیره ماده 120 ق.م.م ارزش معامالتی موضوع ماده 
64 ق.م.م باید به عنوان درآمد اتفاقی تلقی میگردید و به درآمد مشمول مالیات سال 88 اضافه 
شود و با عنایت به ماده 105 ق.م.م و همچنین با توجه به ماده 128 ق.م.م درآمد اتفاقی به 

مأخذ ارزش معامالتی زمین مشمول نرخ 25% خواهد بود. 

22- شرکت بازرگانی آراد اظهارنامه و صورت های مالی عملکرد 89 خود را در موعد قانونی 
تسلیم اداره امور مالیاتی کرده است و مبلغ 235/425/000 ریال زیان ابراز نموده است، برخی 

اقالم صورت های مالی شرکت به شرح زیر است:
فروش کاالی درجه یک

2/875/308/251 ریال   
فروش کاالی درجه دو

579/108/000 ریال   
برگشت از فروش و تخفیفات

117/621/000 ریال  
جمع فروش خالص کاالها 

3/336/795/251 ریال  
سود حاصل از فروش دو دستگاه ژنراتور تولید برق 

152/721/141 ریال   
سود حاصل از فروش سیستم رایانه مستعمل

111/856/000 ریال     
سود حاصل از فروش لوازم یدکی کاالهای درجه یک

220/172/200 ریال   
فروش لوازم یدکی کاالهای درجه یک 

959/285/420 ریال    
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اداره امور مالیاتی پس از رسیدگی به اسناد و مدارک و دفاتر قانونی شرکت، تأخیر ثبت 
پایان دوره  در  بانک ها  مانده حساب  تطبیق  اقالم خرید و عدم  از  یکی  از حد مجاز  بیش 
بانک ها را دلیل برای بی اعتباری دفاتر قانونی اعالم و پرونده را به  با صورت حساب های 
هیأت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 ق.م.م ارسال نموده و هیأت مزبور هم پس از استماع 
توضیحات نماینده شرکت طبق رأی صادره دفاتر را مردود اعالم نموده است. در صورتی که 
ضریب محاسبه درآمد مشمول مالیات فروش کاالها 8% و ضریب فروش لوازم یدکی کاالی 

درجه یک 12% باشد.
سؤال: اداره امور مالیاتی برگ تشخیص مالیات را با چه میزانی مالیات صادر می نماید؟

پاسخ: محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات با روش علی الرأس:
درآمد مشمول مالیات فروش کاالها

3/336/795/251 × %8 = 266/943/620   
درآمد مشمول مالیات فروش لوازم یدکی

959/285/420 × %12 = 115/114/250    
چون سود ابرازی شرکت در اظهارنامه بابت فروش لوازم یدکی بیشتر از درآمد مشمول 
مالیات فروش آنها است بنابراین سود ابرازی مورد قبول بوده و مبنای محاسبه قرار می گیرد. 

266/943/620 +220/172/200 +152/721/141+ 111/856/000 = 751/692/961
جمع درآمد مشمول مالیات ها

سودهای فروش دو دستگاه ژنراتور برق و سود حاصل از فروش سیستم مستقل رایانه نیز 
مورد قبول اداره امور مالیاتی قرار گرفته است. 

عوارض اتاق بازرگانی 
751/692/961 × 0/003 = 2/255/079   

مشمول مالیات پس از کسر عوارض
751/692/961 – 2/255/079 = 749/437/882    

مالیات متعلق 
749/437/882 × %25 = 187/359/470    
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23- ترکیب سهامداران شرکت ره آورد )سهامی خاص( شامل 40% سرمایه متعلق به شرکت 
بطور  حقیقی  نفر شخص   10 به  متعلق  بقیه   %25 و  سازگار  شرکت  به  متعلق   %35 پیمان 
مساوی است سود ابرازی شرکت برای عملکرد سال 91 مبلغ 1/200/000/000 ریال می باشد، 

تصمیمات مجمع عمومی برای سود عملکرد این است:
50% سود برای اجرای طرح توسعه و تکمیل که مجوز آن از طرف وزارت صنایع در سال 
91 گرفته شده و 25% سود برای اندوخته های احتیاطی و قانونی منظور شود و 35% باقیمانده بین 
سهامداران تقسیم شود. در صورتی که اداره امور مالیاتی پس از رسیدگی دفاتر و سود ابرازی را 
تایید نماید و انجام هزینه های توسعه و تکمیل را منطبق با مقررات ماده1  138 ق. م. م بداند، 

مالیات شرکت و سهم سود هر یک از سهامداران پس از کسر مالیات را محاسبه نمایید.

پاسخ:
هزینه های توسعه و تکمیل

 1/200/000/000 × %50 = 600/000/000   
اندوخته ها

 1/200/000/000 × %25 = 300/000/000  
سود قابل تقسیم به سهامداران

 1/200/000/000 × %25 = 300/000/000  
مالیات موضوع ماده 138  

600/000/000 ×%25 × %35 = 52/500/000
بقیه مالیات شرکت 

600/000/000 × %25 = 150/000/000   
جمع مالیات

 150/000/000 + 52/500/000 = 202/500/000  

ــع تولیــد رقابت پذیــر و ارتقــای نظــام مالــی کشــور، از تاریــخ 94/3/15 مــاده 138 ق. م.  1. طبــق مــاده 31 قانــون رفــع موان
م حــذف گردیــده اســت.
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پنجم  برنامه  قانون  موجب  به  ق.م.م   138 ماده  موضوع  مالیاتی  معافیت  میزان  توضیح: 
توسعه از سال 90 به بعد 65% مالیات متعلق گردیده است.

سود  پس از کسر مالیات
300/000/000 – 202/500/000 = 97/500/000   

سود سهم شرکت پیمان  
97/500/000 × %40 = 39/000/000  

سود سهم شرکت سازگار  
 97/500/000 ×%35 = 34/125/000  

سود متعلق به 10 نفر شخص حقیقی
97/500/000 ×%25 = 24/375/000   

سود متعلق به هر نفر شخص حقیقی 
24/375/000 ÷ 10 = 2/437/500  

24- شرکت تولیدی آدمیرال )سهامی عام( اظهارنامه و صورت های مالی عملکرد سال 90 
رادر مهلت قانونی به اداره امور مالیاتی تسلیم کرده و گزارش های حسابرسی مالی و مالیاتی را 
نیز در موعد مقرر به اداره مزبور تسلیم کرده است. با توجه به گواهی صادره از سازمان بورس 

و اوراق بهادار سهام شرکت از تاریخ 90/2/25 در بورس اوراق بهادار عرضه شده است. 
درآمدهای مشمول مالیات سال 90 شرکت که در صورت های مالی افشاء گردیده و مورد 

تأیید حسابداررسمی هم بوده عبارتند از:
 1. درآمد مشمول مالیات تولید محصوالت کشاورزی  

2 میلیارد ریال  
 2. سود حاصل از سپرده گذاری در بانک ملی ایران شعبه لندن

500 میلیون ریال  
 3. سود حاصل از سپرده گذاری ارزی در یک بانک ترکیه معادل

300 میلیون ریال 
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 4. درآمد اجاره دریافتی از امالک 
1/8 میلیارد ریال

5.  درآمد اتفاقی )بدون انجام هر گونه هزینه ای تحصیل شده است(
2/2 میلیارد ریال  

6.  درآمد فروش سهام در بورس اوراق بهادار
1/4 میلیارد ریال 

7.  درآمد فروش سهام در خارج از بورس
400 میلیون ریال    

8.  درآمد حاصل از صادرات کاال 
700 میلیون ریال     

9.  درآمد مشمول مالیات فروش کاالی تولیدی در داخل کشور 
یک میلیارد ریال

10.  سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های دیگر  
800 میلیون ریال
سؤال: اداره امور مالیاتی مالیات بر درآمد سال 90 شرکت را چگونه محاسبه خواهد نمود؟

پاسخ:
1. درآمد مشمول مالیات تولید محصول کشاورزی طبق ماده 81 ق.م.م بطور کلی معاف است. 
2. سود حاصل از سپرده گذاری در بانک ملی شعبه لندن، به موجب بند 2 ماده 145 ق.م.م از 

پرداخت مالیات معاف است. 
 3. سودحاصل از سپرده گذاری ارزی در بانک ترکیه مشمول مالیات می گردد.

300/000/000 ریال
4. درآمد مشمول مالیات اجاره دریافتی امالک عبارت است از:

ریال 1/350/000/000 = %75 × 1/800/000/000
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5.  درآمد اتفاقی مطابق با ماده 128 ق.م.م بدون محاسبه هزینه عینًا مشمول مالیات است
تاریخ  از  که  ق.م.م  مکرر   143 ماده  موجب  به  بهادار  اوراق  بورس  در  سهام  فروش    .6
88/11/5 مجری بوده فقط مشمول نیم درصد مالیات مقطوع بوده که به وسیله کارگزاران از 

بهای فروش سهام کسر شده است. 
 7. فروش سهام خارج از بورس طبق تبصره یک ماده 143 ق.م.م مشمول مالیات مقطوعی به 

نرخ 4% ارزش اسمی سهام بوده که هنگام انتقال پرداخت گردیده است. 
8. مبلغ 700/000/000 ریال درآمد صادرات کاال طبق بند ب ماده 104 قانون برنامه پنجم 

توسعه اقتصادی از پرداخت مالیات معاف بوده است. 
9. درآمد مشمول مالیات فروش تولیدکاالی غیرکشاورزی در داخل مشمول مالیات است. 

10. مالیات سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های دیگر مطابق مقررات ماده 105 ق.م.م 
در منبع کسر شده و طبق تبصره 5 ماده 105 ق.م.م مشمول مالیات دیگری نخواهد بود. 

با عنایت به توضیحات فوق جمع درآمد مشمول مالیات شرکت عبارت است از:
ریال 4/850/000/000 =1/000/000/000 + 2/200/000/000 + 1/350/000/000 + 300/000/000

با توجه به ماده 143 ق.م.م چون در سال 90 سهام شرکت در بورس اوراق بهادار پذیرفته 
شده و عرضه گردیده است لذا از 10% بخشودگی مالیات برخوردار می شود.

4/850/000/000 × %22/5 = 1/091/250/000 مالیات متعلق                

عمومی  مجمع  صورتجلسه  ثبت  )تاریخ   90/8/25 تاریخ  در  ارغوان  تولیدی  شرکت   -25
فوق العاده در اداره ثبت شرکت ها( منحل گردیده و مدیر تصفیه در تاریخ 90/9/30 اظهارنامه 
مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شرکت را به اداره امور مالیاتی تسلیم نموده است. 
ترازنامه شرکت در تاریخ انحالل که در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی درج شده شامل اقالم ذیل 

می باشد:
دارایی ها: )مبالغ به میلیون ریال می باشد(

350 موجودی بانک        
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220 بدهکاران        
480 اسناد دریافتی        
430 موجودی مواد        

1/200 موجودی کاال         
510 پیش پرداخت ها        
920 ماشین آالت و تجهیزات       
220 سهام )دارایی جاری( پذیرفته شده در بورس     
670 ساختمان        

5000           
 بدهی ها و سرمایه:

470 بستانکاران        
1100 اسناد پرداختی        
950 وام         

2000 سرمایه        
180 اندوخته        
300 سود سنواتی)انباشته(       

5000          
در صورتی که ارزش معامالتی ساختمان 295 میلیون ریال و ارزش روز سهام طبق آمار 
بورس در تاریخ انحالل 475 میلیون ریال و ارزش های روز ماشین آالت 1150 میلیون ریال و 

موجودی کاال 1380 میلیون ریال و موجودی مواد 530 میلیون ریال بوده است:
سؤال:

اداره امور مالیاتی تا چه زمانی برای رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات انحالل . 1
فرصت دارد؟

جمع مالیات انحالل شرکت که باید اداره امور مالیاتی مطالبه نماید چه میزان است؟. 2
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پاسخ:
طبق ماده 117 ق.م.م اداره امور مالیاتی حداکثر تا 91/9/29 برای صدور برگ تشخیص . 1

مالیات مهلت قانونی دارد. 
ارزش روز اقالم دارایی در تاریخ انحالل:. 2

350+220+480+530+1380+510 +1150 = 4620
ارزش بدهی ها و سرمایه پس از کسر معادل قیمت دفتری ساختمان و سهام

5000 -)220+670(=4110
مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات )انحالل(

4620 -4110 = 510       
)1( مالیات مربوط به مأخذ محاسبه مالیات انحالل 

510 × %25 = 127/5     
)2(  مالیات متعلق به سهام 

475 × 0/005 = 2/375  
)3(  مالیات متعلق به ساختمان 

295 × %5  = 14/75    
جمع مالیات متعلق

127/5 + 2/375 + 14/75 = 144/625     

26- شرکت تولیدی یراق ساز )سهامی خاص( طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده در 
تاریخ 91/6/1 )تاریخ ثبت مصوبه مجمع در اداره ثبت شرکت ها( منحل گردیده و اظهارنامه 
موضوع ماده 114 ق.م.م تسلیمی مدیران شرکت در تاریخ 91/5/15 شامل اقالم زیر بوده 

است: )ارقام به میلیون ریال(
2800 بانک         
4200 بستانکاران        
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موجودی مواد          400
5800 بدهی بلندمدت       
600 سفارشات        

5000 سرمایه        
2000 ساختمان        
1000 اندوخته قانونی       
1300 زمین         
1500 سود انباشته        
100 ماشین آالت        

1500 سرمایه گذاری در سهام پذیرفته شده در بورس    
2700 سرمایه گذاری در سهام غیربورسی     
3000 زیان عملکرد آخرین دوره      

17500 جمع دارایی ها       
17500 جمع بدهی و سرمایه       

اداره  به  را  ماده 116 ق.م.م  اظهارنامه موضوع  تاریخ 91/9/30  مدیر تصفیه شرکت در 
امور مالیاتی تسلیم کرده لکن در فاصله زمانی بعداز 91/5/15 زمین شرکت را به مبلغ 3800 
و ساختمان را 4700 و سهام بورسی را به مبلغ 1800 بفروش رسانیده است در صورتی که 
ارزش معامالتی زمین 850 و ارزش معامالتی ساختمان 1200 باشد، ارزش روز موجودی 

مواد 600 و ماشین آالت 5000 باشد. 
سؤال: کل مالیات انحالل شرکت چه میزانی می باشد؟

پاسخ:
با توجه به تبصره 2 ماده 115 ق.م.م ارزش دفتری چهار قلم از دارایی ها بشرح زیر است:
2000+1300+1500 + 2700 = 7500
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جمع ارزش چهار قلم دارایی از جمع کل ارزش بدهی ها و سرمایه باید کسر شود. 
جمع بدهی و سرمایه

4200+5800 +5000 +1000 +1500 = 17500  
تفاوت

17500 – 7500 = 10000    
براساس ماده 115 ق.م.م مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات شرکت عبارت است 

از: 
)2800 +600 +600 + 5000( -10000 = -1000

چون مأخذ منفی است شرکت مشمول مالیات انحالل نمی گردد، لکن مالیات متعلق به 
فروش زمین و ساختمان موضوع ماده 59 و مالیات فروش سهام بورسی موضوع ماده 143 
مکرر و مالیات فروش سهام غیربورسی )با فرض فروش( موضوع تبصره یک ماده 143 ق.م.م 

را باید بپردازد. 

27- شرکت های با مسئولیت محدود الف، ب و ج براساس مصوبه های مجامع عمومی خود 
و طبق قرارداد منعقده فی مابین موافقت کرده اند که شرکت های الف و ب در شرکت ج ادغام 
شده و دارایی ها و بدهی های شرکت های الف و ب طبق شرایط ذیل به شرکت ج انتقال یافته 

و شرکت ج سرمایه خود را تا میزان جمع سرمایه های ثبت شده سه شرکت افزایش دهد. 
 1. شرکت های الف و ب برای ادغام منحل شوند. 

 2. ماشین آالت و تجهیزات شرکت های الف و ب تجدید ارزیابی شده و با قیمت روز به 
دارایی های شرکت ج اضافه گردد. 

بستانکار  به  و ب  الف  شرکت های  دارایی های  روز  و  دفتری  قیمت  از  حاصل  تفاوت   .3
حساب شرکاء شرکت های مزبور در حساب شرکت ج ثبت شود. 

را  ارزش روز سهم الشرکه هر سه شرکت  4. یک مؤسسه عضو جامعه حسابداران رسمی 
بررسی و گزارش حسابرسی مورد خاص تنظیم و ارائه نماید. 
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سؤال:
اول – برای تطبیق ادغام شرکت ها با مقررات ماده 111 ق.م.م چه ترتیباتی باید رعایت 

شود؟
دوم – با توجه به شرایط فوق شرکت های مزبور از کدام معافیت های مالیاتی ماده 111 

ق.م.م میتوانند بهره مند گردند؟
پاسخ سوال اول:

بند )ز( ماده 111 ق.م.م )به شماره . 1 مطابق تبصره ذیل بند ب ماده یکآیین نامه اجرایی 
27243 ت 31042 هـ مورخ 1383/9/8 هیأت وزیران( شرکت ها مکلفند مجوز قانونی 
برای ادغام دریافت نمایند که با توجه به ماده 105 قانون برنامه پنجم توسعه مجوز تأمین 

گردیده است. 
 مطابق ماده 3 آیین نامه مذکور آخرین مدیران شرکت های ادغام شونده الف و ب باید . 2

ظرف یک ماه از تصمیم نهایی برای ادغام رونوشت صورت جلسه و فهرست اسامی 
شرکاء و سهامداران و میزان سهم الشرکه یا سهام آنان و صورت دارایی ها و بدهی های 
شرکت های الف و ب و همچنین گزارش حسابرسی مورد خاص تعیین قیمت روز سهام 

یا سهم الشرکه را به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایید.
 تاریخ ادغام تاریخ ثبت دارایی ها و بدهی های شرکت های الف و ب در دفاتر قانونی . 3

شرکت ج می باشد. 
 مدیران شرکت ج باید ظرف یک ماه از تاریخ ادغام، مستندات ثبت تغییرات ناشی از ادغام . 4

شرکت های الف و ب و فهرست خالصه انتقاالت دارایی ها و بدهی ها و فهرست تعداد 
سهام یا میزان سهم الشرکه که پس از ادغام به هر یک از صاحبان سرمایه شرکت های الف 
و ب در شرکت ج تعلق می گیردرا همراه گزارش حسابرسی خاص یکی از حسابداران 
رسمی راجع به تعیین بهای روز سهام یا سهم الشرکه شرکت ج را به اداره امور مالیاتی 

مربوط به خود تسلیم نمایند. 
 شرکت ج باید براساس بند )و( ذیل ماده 111 ق.م.م مالیات متعلق به تفاوت ارزش . 5
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به موجب ماده 2آیین نامه  آنها را که  با قیمت دفتری  داراییهای شرکت های الف و ب 
اداره امور مالیاتی مربوط به  اجرایی موصوف مشمول مالیات می شود را محاسبه و به 

خود پرداخت نماید. 
با قیمت روز )تجدید ارزیابی شده( به . 6  چون قیمت داراییهای شرکت های الف و ب 

شرکت ج منتقل می شود این موضوع سبب افزایش ارزش سهام و سهم الشرکه صاحبان 
سرمایه شرکت های الف و ب در شرکت ج شده و افزایش آن طبق بند )هـ( ماده 111 
باید  ماده 111 ق.م.م  بند )و(  به  با توجه  مالیات می گردد و شرکت ج  ق.م.م مشمول 

مالیات متعلق را به اداره امور مالیاتی خود بپردازد.
پاسخ سؤال دوم:

 شرکت ج طبق بند الف ماده 111 ق.م.م از پرداخت دو درهزار حق تمبر موضوع . 1
ماده 48 ق.م.م نسبت به افزایش سرمایه خود معاف است. 

 انتقال دارایی های شرکت های الف و ب به شرکت ج تا سقف قیمت دفتری آنها از . 2
پرداخت مالیات معاف است. )بند ب ماده 111 ق.م.م(

 شرکت های الف و ب از پرداخت مالیات انحالل )مالیات آخرین دوره عملکرد( . 3
معاف می باشند. )بند ج ماده 111 ق.م.م(

28- شرکت پیروز )سهامی خاص( اظهارنامه و صورت های مالی مربوط به عملکرد سال 87 
خود را در مهلت قانونی تسلیم اداره امور مالیاتی کرده و مبلغ 340 میلیون ریال درآمد مشمول 

مالیات ابراز نموده و مالیات متعلق را به مبلغ 85 میلیون ریال پرداخته است.
اداره امور مالیاتی دفاتر شرکت را مردود اعالم و این موضوع به تأیید هیأت موضوع بند 3 
ماده 97 ق.م.م رسیده است. اداره امور مالیاتی با استفاده از روش علی الرأس مبلغ 820 میلیون 
ریال پس از اعمال ضریب به فروش ابرازی شرکت درآمد مشمول مالیات عملکرد محاسبه 
و عالوه بر آن مبلغ 140 میلیون ریال درآمد مشمول مالیات ناشی از تسعیر ارز یکی از اقالم 
بدهکاران که مربوط به یک شرکت خارجی بوده محاسبه و به درآمد مشمول مالیات قبلی 
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اضافه و جمعًا مالیات متعلق به مبلغ 960 میلیون ریال درآمد مشمول مالیات یعنی 240 میلیون 
ادعای  واقع گردیده و   اعتراض شرکت  مطالبه می نماید، که برگ تشخیص مورد  را  ریال 
شرکت مبنی بر عدم تسعیر ارز و عدم درآمد تسعیر ارز نیز بوده است. هیأت حل اختالف 
مالیاتی بدوی درآمد مشمول مالیات عملکرد را 120 میلیون ریال کاهش داده و 140 میلیون 
ریال درآمد تسعیر ارز را با توجه به بخشنامه شماره 35354 – 75/08/03 معاون درآمدهای 
مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی حذف نموده است که رأی هیأت نسبت به حذف 

درآمد تسعیر ارز مورد اعتراض مأمور تشخیص مالیات قرار گرفته.
سؤال: هیأت حل اختالف مالیاتی تجدیدنظر اعتراض مأمور تشخیص مالیات را چگونه 

بررسی و رفع اختالف خواهد نمود. 
پاسخ:  با توجه به اینکه بخشنامه مورد استناد هیأت حل اختالف مالیاتی بدوی براساس 
آرا ء شماره های 5741 – 30/4 مورخ 75/5/17 و 5359 – 30/4 مورخ 75/5/4 هیأت عمومی 
شورای عالی مالیاتی صادر گردیده و تبعیت هیاتهای حل اختالف مالیاتی با توجه به ماده 
258 ق.م.م از آراء مزبور الزامی بوده، بنابراین رأی هیأت حل اختالف مالیاتی بدوی قانونی 

و موجه می باشد. 

29- فعالیت اقتصادی شرکت سیمرغ )سهامی خاص( نمایندگی فروش بلیط هواپیمایی است 
و به منظور برگزاری تورهای مسافرتی و اسکان مسافرین تورها، تعدادی اطاق هتل پرند را 
ماهانه اجاره نموده و در سال 88 از اجاره های پرداختی به هتل مالیات موضوع ماده 104 
ق.م.م را کسر و به اداره امور مالیاتی مربوط پرداخت نموده است، اداره امور مالیاتی پس 
از رسیدگی به صورت های مالی عملکرد سال 88 شرکت عالوه بر مالیات بردرآمد، مالیات 
تکلیفی مربوط به اجاره های پرداختی به هتل را محاسبه و مابه التفاوت آن با مالیات موضوع 
ادعای  قرار گرفته و  ماده 104 ق.م.م را جداگانه مطالبه می نماید که مورداعتراض شرکت 
شرکت از اعتراض به برگ تشخیص مالیات این بوده که هتلداری کار شغلی است و کسر 

مالیات علی الحساب موضوع ماده 104 ق.م.م از اجاره های پرداختی صحیح بوده است. 
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پرونده امر در اجرای ماده 238 ق.م.م برای حل اختالف مالیاتی تحت بررسی رئیس امور 
مالیاتی )ممیزکل( قرار گرفته است.

سؤال: رئیس امور مالیاتی چگونه رفع اختالف می نماید؟
پاسخ: رئیس امور مالیاتی باید قرارداد فی مابین شرکت سیمرغ و هتل پرند را بررسی و 
مطالعه نماید. چنانچه موضوع قرارداد صرفا اجاره چند اطاق باشد در این صورت حکم تبصره 
9 ماده 53 ق.م.م باید اجرا شود، لکن در صورتی که تعهدات هتل بجز در اختیار قرار دادن 
اطاق ها ارائه سایر سرویس های هتل به مسافرین باشد و وجوه پرداختی شرکت به هتل مربوط 
به جمع سرویسها اعم از اطاق و غیره بدون تفکیک باشد، در این صورت وجوه پرداختی 

مشمول مقررات ماده 104 ق.م.م می باشد. 

30- دفاتر قانونی شرکت آرام )سهامی خاص( مربوط به عملکرد سال 87 مورد قبول اداره 
امور مالیاتی واقع شده و برگ تشخیص صادره نیز مورد تأیید شرکت بوده است. 

به دو فقره  به اطالعات واصله مربوط  با توجه  مالیاتی  امور  اداره  در دی ماه سال 88، 
 87 سال  عملکرد  برای  متمم  مالیات  علی الرأس  طریق  از  مربوط،  گمرکی  متمم  اظهارنامه 

شرکت محاسبه و طبق برگ تشخیص متمم مطالبه می نماید. 
شرکت در نامه اعتراض به برگ تشخیص متمم مالیات ادعا نموده که اظهارنامه های متمم 
گمرکی مربوط به تفاوت حقوق گمرکی واردات کاال در سال 1386 بوده که در پرونده مالیاتی 
سال 86 مطرح بوده و مالیات متعلق به آن واردات نیز پرداخت گردیده است و هیچگونه 
میزان  مورد  در  لکن چون  نکرده  وارد  در سال 87  متمم  پروانه  فقره  دو  به  مربوط  کاالیی 
حقوق گمرکی با اداره گمرک اختالف داشته اعتراض شرکت در سال 87 مورد بررسی هیأت 
حل اختالف گمرکی قرار گرفته و تفاوت حقوق گمرکی موضوع رأی هیأت مزبور همان 
اظهارنامه های متمم گمرکی است که شرکت وجوه مربوط به تفاوت را در سال 87 پرداخت 

و در حساب هزینه ثبت نموده است و در نتیجه برگ تشخیص متمم باید ابطال شود. 
سؤال: هیأت حل اختالف مالیاتی چگونه به حل اختالف مالیاتی مربوط به برگ تشخیص متمم می پردازد؟
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پاسخ:هیأت حل اختالف مالیاتی در ابتدا موضوع را از اداره کل گمرک استعالم نموده و 
ثبت هزینه مربوط به تفاوت مربوط به اظهارنامه های متمم گمرک را در دفتر قانونی سال 87 
شرکت بررسی می نماید و در صورتی که ادعای شرکت صحیح بوده و اداره کل گمرک هم 
تأیید نماید که در سال 87 کاالی جدیدی ترخیص نگردیده باشد در این صورت با استناد به 

بند 27 ماده 148 ق.م.م هزینه قابل قبول بوده و از شرکت رفع تعرض خواهد نمود. 

به دفاتر  بازرگانی آسام )سهامی خاص( اظهارنامه و صورت های مالی متکی  31- شرکت 
قانونی عملکرد سال 1389 را در مهلت قانونی تسلیم اداره امور مالیاتی کرده است. 

اداره امور مالیاتی اعتبار دفاتر شرکت را پس از رسیدگی های الزم مورد تأیید قرار داده 
لکن مبلغ 280میلیون ریال تخفیفات فروش و مبلغ 1200 میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش 
سرمایه گذاری را قبول نکرده و از حسابها برگشت داده و به درآمد مشمول مالیات ابرازی 
شرکت اضافه و مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص مالیات مطالبه کرده است. شرکت 
به برگ تشخیص مالیات الیحه اعتراضی تسلیم نموده  و به شرح زیر ادعا نموده هر دو مورد 

باید مورد قبول قرار بگیرد:
الف – مبلغ 280 میلیون ریال ماهیت هزینه نداشته و براساس دستورالعمل سازمان بازرسی 
از  دریافتی  فروش  دریافت های  پیش  چنانچه  که  ملزم شده ایم  بازرگانی  وزارت  نظارت  و 
مشتریان بیش از دو ماه نزد فروشنده باقی بماند به میزان 2% تخفیف به مبلغ فروش منظور 
نماییم که 280 میلیون ریال جمع سرفصل برگشت از فروش و تخفیفات می باشد که موقع 

تسویه حساب با مشتریان منظور کرده ایم و قابل تحقیق و بررسی می باشد. 
ب( مبلغ 1200 میلیون ریال هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری مربوط به تغییرات بازار 
سرمایه و مستند به جدول های منتشر شده مراجع ذیصالح می باشد که مدارک آن پیوست 

است.
سؤال – چنانچه شما عضو هیأت حل اختالف مالیاتی باشید چگونه به اعتراض شرکت 

رسیدگی نموده واتخاذ تصمیم مینمایید ؟
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پاسخ : در مورد 280 میلیون ریال تخفیفات فروش گرچه روی فاکتورهای فروش ثبت 
نشده اما باید قرار تحقیق و رسیدگی صادر شود که کارشناسان مجری قرار: 

اوالً دستورالعمل سازمان بازرسی و نظارت وزارت بازرگانی را تهیه و مطالعه نموده در 
صورت صحت ادعای شرکت به چند نمونه مشتریان مورد تخفیف مراجعه و صحت ارقام 
را  نتیجه  و  نمایند  مطابقت  و  راتحقیق  آسام  شرکت  با  تسویه حساب  نحوه  و  آنان  خرید 
گزارش کنند که در صورت اثبات ادعای شرکت رقم تخفیفات که در عین حال ماهیت هزینه 

را ندارد از فروش مبنای محاسبه اداره امور مالیاتی کسر شود. 
دومًا در مورد هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری هر چند که مدارک ابرازی مؤدی صحیح 
و قابل بررسی می باشد لکن چون از مصادیق مواد 147 و 148 ق.م.م نیست قابل قبول در 

حساب نبوده و برگشت آن صحیح به نظر میرسد. 

32- شرکت صنایع سوله که فعالیت عمده آن ساخت سوله می باشد، اظهارنامه و ترازنامه و 
سایر صورت های مالی عملکرد سال 1390 خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم اداره امور 
مالیاتی نموده و در پاسخ استعالم مربوط به بند دو ماده  97 ق.م.م کلیه اسناد و مدارک و دفاتر 
قانونی را در اختیار مأمور مالیاتی مربوط قرار داده است، درآمدهای ابرازی مبلغ 125 میلیارد 
ریال و کل هزینه ها مبلغ 102 میلیارد ریال بوده است. اداره امور مالیاتی پس از رسیدگی 
کامل به اسناد و مدارک ابرازی و دفاتر قانونی شرکت به دالیل زیر دفاتر را قابل ایراد دانسته 

و جهت اظهارنظر به هیأت سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 ق.م.م ارجاع می نماید:
 تقدم ثبت پنج مورد از فعالیت ها به مدت یکروز مربوط به حساب بدهکاران . 1
 تأخیر ثبت هشت مورد از هزینه ها به مدت سه روز. 2

توضیحات شرکت به هیأت موضوع بند 3 ماده 97 ق.م.م شامل موارد ذیل بوده است.
1. تقدم ثبت ها مربوط به واریز قسمتی از بدهی بدهکاران به حساب بانکی بوده که اوالً مبالغ 
آنها کمتر از 15 میلیون ریال و در مقایسه با گردش مالی شرکت بسیار بی-اهمیت بوده و 
حسابدار شرکت با اعالم بدهکار در دفتر ثبت کرده در حالیکه بانک وجوه مزبور را روز 
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بعد در حساب شرکت عمل نموده، دومًا هیچگونه اختالفی در مجموع حساب و مغایرتی 
وجود ندارد مضافًا اینکه ارقام مزبور درحساب سود و زیان بی تأثیر بوده اند. 

2. دو مورد از تأخیر ثبت ها مربوط به تأخیر در دریافت اطالعیه هزینه مالی وام-های دریافتی 
از بانکها است که صرفًا ناشی از کار بانک بوده و قابل ردیابی در حساب هزینه می باشد، 
پنج مورد از تأخیر ثبت هزینه های اداری مربوط به  صدور چک در وجه ذینفع بوده است 
که مدت سه روز پس از دریافت فاکتور انجام شده است و قابل بررسی و ردیابی در 

حساب و تطبیق آنها با واقعیت امر دارد. 
با عنایت به مراتب چون هیچگونه خالف عمدی و مهم در ثبت رویدادهای مالی شرکت در 
طول سال 90 رخ نداده و درآمدها و هزینه های واقعی مطابق موازین حسابداری ثبت شده، 

خواهشمند است به موضوع رسیدگی و اعتبار دفاتر را تأیید فرمایید. 
هیأت موضوع بند 3 ماده 97 ق.م.م پس از رسیدگی و بررسی اعتراض شرکت و گزارش 

رسیدگی اداره امور مالیاتی، طبق متن زیر رأی خود را صادر می نماید:
تأیید  را  دفاتر  مردودی  مالیاتی  امور  اداره  مؤدی  وگزارش  توضیحات شرکت  به  توجه  با 
می نماید. بعد از ابالغ برگ تشخیص مالیات که درآمد مشمول مالیات شرکت از طریق علی 
ابرازی  برابر سود  چند  بمیزان  و  محاسبه  ابرازی  فروش های  به  اعمال ضریب  با  و  الرأس 
شرکت بوده، شرکت به برگ تشخیص مالیات با همان دالیل اعالمی به هیأت بند 3 ماده 97 

ق.م.م اعتراض و تقاضای تأیید اعتبار دفاتر و سود ابرازی را می نماید. 
سؤال: با عنایت به مقررات ذیربط و اختیارات قانونی، هیأت حل اختالف مالیاتی بدوی 

باید چگونه به اعتراض شرکت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید. 
پاسخ: چون هیأت حل اختالف مالیاتی بدوی، مرجعی باالتر از هیأت موضوع بند 3 ماده 
97 ق.م.م است و با توجه به آنکه هیأت مزبور در رد اعتبار دفاتر شرکت هیچگونه دلیل 
و مستندی ارائه نکرده است، لذا هیأت حل اختالف مالیاتی بدوی باید رأسا و یا از طریق 
صدور قرار کارشناسی، رسیدگی به تک تک موارد و ایرادات اداره امور مالیاتی برای مردود 
کردن دفاتر را رسیدگی و در صورتی که هیچگونه موردی از عدم ثبت رویدادهای مالی را 
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پیدا ننمود و چنانچه احراز نمایند که دالیل ابرازی شرکت در مورد تقدم ها و تأخیرهای ثبت 
مطابق با واقعیت است، با استناد به تبصره-های 1و 2 ماده 13 آیین نامه روش های نگهداری 
قانونی  اختیار  از  استفاده  با  و  ق.م.م(   95 ماده   2 تبصره  )موضوع  مدارک  و  اسناد  و  دفاتر 
موضوع ماده 21 همانآیین نامه اعتبار دفاتر شرکت را قبول نموده و با تأیید سود ابرازی شرکت 

رأی خود را صادر نماید. در غیر این صورت برگ تشخیص مالیات را تأیید نماید. 

33- شرکت بازرگانی آزاد روش مطابق با اساسنامه در عملکرد دوره مالی 89 به داد و ستد 
کاال اشتغال داشته و اظهارنامه و ترازنامه و صورت های مالی متکی به دفاتر قانونی را در موعد 
قانونی تسلیم اداره امور مالیاتی کرده و مالیات متعلق را پرداخت نموده است شرکت عالوه بر 
خرید و فروش کاال بر طبق قرارداد منعقده با یک شرکت مالزیایی متعهد به بازاریابی و معرفی 
کاالی شرکت اخیر بوده و معادل 5% از کل هزینه های انجام داده برای معرفی کاال را به عنوان 
حق الزحمه دریافت نموده و این حق الزحمه را نیز در قالب درآمد در حساب ها افشاء نموده 
است و رونوشت قرارداد مربوط را همراه با سایر اسناد و مدارک ودفاتر در اجرای بند 2 ماده 

97 به اداره امور مالیاتی ارائه کرده است. 
اداره امور مالیاتی پس از بررسی های معموله با توجه به اطالعات مربوط به  معامالت 
مستقیم شرکت مالزیایی با مشتریان ایرانی و به دلیل عدم ارائه اسناد فروش کاالی مالزیایی 
مطابق بند 2 ماده 97 ق.م.م مبادرت به محاسبه درآمد مشمول مالیات شرکت از طریق علی 
الرأس نموده و پس از ابالغ برگ تشخیص مالیات، شرکت الیحه قانونی اعتراض به برگ 
تشخیص و تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس بامحتوای زیر تدوین و تسلیم 
نموده است.   »فروش مستقیم کاالهای شرکت مالزیایی به مشتریان ایرانی هیچگونه ارتباطی 
با این شرکت ندارد و این شرکت درآمدهای واقعی را از جمله 5% حق الزحمه بازاریابی 
کاالهای مالزیایی را در دفاتر منعکس نموده، بنابراین ادعای اداره امور مالیاتی مبنی بر عدم 
ارائه اسناد فروش که تنها دلیل علی الرأس شدن مالیات شرکت بوده غیرواقعی و غیرمستند 

است در نتیجه دفاتر و صورت های مالی ابراز شرکت باید مورد رسیدگی قرار بگیرد.«
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هیأت حل اختالف مالیاتی بدوی به منظور رسیدگی به اعتراض شرکت در ابتدا مبادرت 
به صدور قرار تحقیق پیرامون واقعیت فروش کاالهای مالزیایی به مشتریان ایرانی نموده و 
کارشناسان مجری قرار پس از بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مشتریان ایرانی عدم دخالت 
شرکت مؤدی در معامالت را تأیید کرده اند و پس از آن هیأت حل اختالف مالیاتی با نتیجه 
اجرای قرار و عدم وجود مدارک الزم در پرونده که انتساب فروش کاالهای مالزیایی به وسیله 
شرکت را قابل احراز نماید نحوه رسیدگی اداره امور مالیاتی را که با فرض فروش کاالی 
شرکت اقدام به مطالبه مالیات نموده را قابل ایراد دانسته و با تأیید دفاتر و سود ابرازی شرکت 

رأی خود را صادر نموده است. 
سؤال: به نظر شما تصمیم هیأت حل اختالف مالیاتی و رأی صادره هیأت موجه و قانونی 

است یا قابل ایراد می باشد؟ موضوع را تجزیه و تحلیل نمایید. 

34- دفاتر قانونی و صورت های مالی تسلیمی شرکت پاشا زند) سهامی خاص( مربوط به 
از هزینه ها  لکن سه مورد  مالیاتی واقع شده  امور  اداره  قبول  مالی عملکرد 90 مورد  دوره 
به عنوان غیرقابل قبول از حساب هزینه ها برگشت و به درآمد مشمول مالیات اضافه گردیده 

است که عبارتند از:
الف( مبلغ 87/200/000 ریال جرائم پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی )با توجه به قسمت 

آخر بند 7 ماده 148 ق.م.م(
ب – پاداش بهره وری کارکنان مربوط به دوره مالی 89 به مبلغ 132/800/000 ریال به دلیل 

عدم ارتباط با دوره مالی 90
برگ  به  شرکت  هزینه  بودن  نامتعارف  دلیل  به  کارگری  بن  ریال   12/000/000 مبلغ  ج- 

تشخیص مالیات اعتراض نموده و در الیحه تسلیمی توضیح می دهد که:
الف – چون سازمان تامین اجتماعی جزء نهادهای عمومی غیردولتی است و سازمان دولتی 
جرائم  باید  و  نبوده   148 ماده   7 بند  آخر  قسمت  مصادیق  از  بنابراین  نمی شود  تلقی 

پرداختی به آن سازمان قابل قبول باشد. 
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به پرداخت  به مصوبه 90/7/25 هیأت مدیره مربوط  با عنایت  ب( طبق مدارک ضمیمه و 
پاداش بهره وری سال 89 به کارگران، هزینه مزبور در سال 90 تحقق یافته و پرداخت شده 

که طبق بند 27 ماده 148 ق.م.م باید قابل قبول باشد. 
ج – بن کارگری که یکی از مزایای غیرنقدی می باشد و به کارگران پرداخت شده از مصادیق 

جزء الف بند 2 ذیل ماده 148 بوده و باید قابل قبول باشد. 
سؤال: به نظر شما آیا دالیل اعتراض شرکت وارد بوده و به وسیله رئیس امور مالیاتی و 
در چارچوب مقررات ماده 238 ق.م.م موجب تعدیل درآمد مشمول مالیات مندرج در برگ 

تشخیص مالیات می شود؟ مسأله مطروحه را با استناد به قانون تجزیه و تحلیل نمایید.

فعالیت  برای  غربی  آذربایجان  صنایع  کل  اداره  از   1390 سال  در  سرد  دما  شرکت   -35
و  اظهارنامه  تسلیم  ضمن   91 سال  در  و  نموده  دریافت  بهره برداری  پروانه  سردخانه داری 
مشمول  که  کرده  اعالم  و  نکرده  پرداخت  مالیات  قانونی  دفاتر  به  متکی  مالی  صورت های 

معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 ق.م.م می باشد. 
اداره امور مالیاتی دفاتر و اسناد و مدارک شرکت را رسیدگی و برگ تشخیص مالیات 
صادر و ابالغ کرده است که مؤدی به مطالبه مالیات اعتراض نموده است و توضیح داده که 
اداره کل صنایع دریافت  چون پروانه بهره برداری سردخانه را که کارخانه تلقی می شود از 
نموده و محل سردخانه نیز خارج از شعاع 30 کیلومتری مرکز استان می باشد باید معاف شود. 

رئیس امور مالیاتی به اعتراض شرکت رسیدگی و به ترتیب زیر اعالم رأی کرده است:
معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 ق.م.م صرفا ناظر به درآمد ناشی از فعالیت های تولیدی 
در واحدهای تولیدی می باشد و پروانه بهره برداری آن شرکت متضمن فعالیت صنعتی بوده و 
بطور کلی سردخانه داری نیز تولیدی محسوب نمی شود بنابراین آن شرکت مشمول معافیت 

مالیاتی ماده 132 نبوده و برگ تشخیص اداره امور مالیاتی صحیح و تأیید می شود. 
سؤال: آیا رأی رئیس امور مالیاتی آذربایجان غربی صحیح و قانونی است؟ به چه دلیل؟



ي
وق
حق
ص 

خا
اش

و 
ل 

اغ
ش
 م
د
آم
در

ر 
ت ب

لیا
ما
ل 

سائ
 م
 و
ت
را
قر

 م
در

ي 
او
د ك

ور
م

148

و  مالیاتی  اظهارنامه  زیست،  محیط  سازمان  کارکنان  توزیع  خدمات  تعاونی  –شرکت   36
نموده  مالیاتی تسلیم  امور  اداره  به  قانونی  را در مهلت  مالی عملکرد سال 89  صورت های 
مالیاتی  و  اعالم  ق.م.م   133 ماده  مالیاتی  معافیت  مشمول  را  خود  اظهارنامه  موجب  به  و 
پرداخت نکرده است. اداره امور مالیاتی به دفاتر و مدارک شرکت رسیدگی و با قبولی دفاتر 
سود  به  نسبت  و  تأیید  را   89 سال  اول  ماهه  به شش  مربوط  شرکت  مالیاتی  معافیت های 
عملیات شش ماهه دوم برگ تشخیص مالیات صادر و ابالغ نموده است که مورد اعتراض 
شرکت قرار گرفته و هیأت حل اختالف مالیاتی بدوی پس از رسیدگی به اعتراض با توجه 
به اینکه شرکت از نوع تعاونی کارمندی بوده با استناد به ماده 133 ق.م.م برگ تشخیص را 
ابطال و از شرکت رفع تعرض نموده است. پرونده مالیاتی شرکت با اعتراض مأمور مالیاتی 
مربوطه در اجرای ماده 247 ق.م.م در هیأت حل اختالف مالیاتی تجدیدنظر مطرح می باشد. 
اداره امور مالیاتی به موجب نامه اعتراض خود اعالم کرده که شرکت مزبور به موجب 
تولید  تعاونی  شرکت  به   89/7/1 تاریخ  از  رسمی  روزنامه  در  آگهی  و  اصالحی  اساسنامه 
مورخ   30/4  –  7481 شماره  رأی  موجب  به  و  یافته  تغییر  منظوره  چند  توزیع  و خدمات 
1375/7/8 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که تاکنون معتبر می باشد شرکت های تعاونی 
چند منظوره از شمول ماده 133 ق.م.م  خارج و مشمول پرداخت مالیات شناخته شده اند 
بنابراین شرکت موصوف نسبت به شش ماهه دوم سال 89 مشمول پرداخت مالیات می باشد. 
سؤال: اعضاء هیأت حل اختالف مالیاتی تجدیدنظر چگونه به اعتراض رسیدگی و اتخاذ 

تصمیم مینمایند؟ و با چه استناد قانونی؟

37- سرمایه شرکت کارآمدان )سهامی خاص( در سال عملکرد 1391 مرکب از 30% سازمان 
 %20 و  اجتماعی  تأمین  سازمان   %25  – صنایع  وزارت   %25  – صنایع  نوسازی  و  گسترش 

شرکت سپنتا بوده است. 
شرکت اظهارنامه و صورت های مالی عملکرد سال 91 متکی به دفاتر قانونی را در مهلت 
قانونی به اداره امور مالیاتی تسلیم و گزارش حسابرسی مالیاتی تدوین شده به وسیله سازمان 
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حسابرسی موضوع ماده 272 ق.م.م را نیز در موعد مقرر به اداره امور مالیاتی ارائه نموده است.
طبق صورت های مالی شرکت در دوره مالی مبلغ 234 میلیاردریال صادرات خدمات فنی 
و مهندسی به خارج از کشور و مبلغ 725 میلیارد ریال تولیدات صنعتی داشته است و طبق 
نظریه حسابدار رسمی فقط درآمد صادرات از پرداخت مالیات معاف بوده اما درآمد تولیدات 
صنعتی صرفا به دلیل دولتی بودن ترکیب سرمایه شرکت، مشمول معافیت ماده 132 ق.م.م 

نمی شود. 
اداره امور مالیاتی براساس نظر حسابدار رسمی به صدور برگ تشخیص مالیات مبادرت 
کرده است لکن شرکت با تقدیم الیحه اعتراض که اجمال آن بشرح زیر می باشد به مطالبه 
قانون   2 ماده  تبصره  به موجب  نوسازی صنایع  و  »سازمان گسترش  کرده  اعتراض  مالیات 
تأسیس آن از لحاظ مقررات مالیاتی بخش خصوصی بوده و سازمان تامین اجتماعی هم که 
یک نهاد عمومی غیردولتی است بخش خصوصی تلقی شده بنابر این 75% سرمایه شرکت 

خصوصی بوده و استحقاق استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 ق.م.م را دارد.«
اعتراض  الیحه  و  پرونده  شرایط  به  توجه  با  بدوی  مالیاتی  اختالف  حل  هیأت  سؤال: 

شرکت چگونه اظهارنظر نموده و رأی صادر خواهد کرد؟
کلیه  نوسازی صنایع،  و  تأسیس سازمان گسترش  قانون  ماده 2  تبصره  مفاد  پاسخ:گرچه 
شرکت ها و واحدهای تابعه آن سازمان را از لحاظ قوانین و مقررات مالیاتی مشمول مقررات 
مربوط به شرکت های خصوصی)غیردولتی( اعالم نموده لکن حکم تبصره به موجب ماده 273  
قانون مالیات های مستقیم اصالحی مصوب 80/11/27  لغو گردیده و از سوی دیگر به موجب 
ماده 4 قانون محاسبات عمومی شرکت هایی که بیش از 50% سرمایه آنها متعلق به دولت و 
سازمانهای دولتی باشد، دولتی تلقی می شوند، بنابراین شرکت کارآمدان با سرمایه 55% متعلق 
به دولت مشمول مقررات ماده 132 ق.م.م که منحصر به شرکت های تعاونی وخصوصی است، 

نخواهد بود لذا اعتراض شرکت وارد نبوده و برگ تشخیص مالیات تأیید می شود.
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38- شرکت تولیدی سامان گستر )سهامی خاص( اظهارنامه و صورت های مالی )متکی به 
دفاتر قانونی( عملکرد سال 89 خود را در مهلت قانونی به اداره امور مالیاتی تسلیم نموده 
و ضمن ادعای شمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 ق.م.م و ابراز عدم درآمد مشمول 

مالیات )درآمدها و هزینه ها مساوی بوده اند( هیچگونه مالیاتی پرداخت نکرده است. 
اداره امور مالیاتی پس از رسیدگی دالئلی برای بی اعتباری دفاتر به هیأت موضوع بند 3 
ماده 97 ق.م.م اعالم و باالخره به دلیل تأیید مردودی دفاتر شرکت،گزارش رسیدگی را بر 
مبنای روش علی الرأس تنظیم و به موجب برگ تشخیص مالیات مطالبه مالیات می نماید که 
مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و توضیح می دهدکه گرچه پروانه بهره برداری تولید سال 90 
صادر گردیده لکن با توجه به اظهارنظر شماره 10213-30/4 مورخ 75/11/20 شورای عالی 
مالیاتی که تاریخ شروع بهره برداری، تاریخ واقعی بهره برداری عملی می باشد، بنابراین اوال 
شرکت در سال 89 واجد شرایط ماده 132 ق.م.م بوده و دوما دالیل اداره امور مالیاتی برای 

تشخیص علی الرأس غیرموجه بوده است. 
 هیأت حل اختالف مالیاتی بدوی پس از رسیدگی دفاتر شرکت را قبول نموده و ضمن 
تأیید استحقاق شرکت برای استفاده از معافیت مالیاتی ماده 132 ق.م.م از شرکت مؤدی رفع 
تعرض نموده است و رأی هیأت حل اختالف مالیاتی بدوی در اجرای ماده 247 ق.م.م از 

طرف مأمور مالیاتی با دالیل زیر مورد اعتراض قرار گرفته:
اوال در سال 89 شرکت واجد شرایط معافیت مالیاتی ماده 132 ق.م.م نبوده و دوما بی 
اعتباری دفاتر چون به تأیید هیأت سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 ق.م.م بوده هیأت حل 

اختالف مالیاتی نباید دفاتر مؤدی را قبول میکرد. 
اکنون پرونده در هیأت حل اختالف مالیاتی مطرح گردیده و اعتراض مأمور مالیاتی باید 

مطمع رسیدگی واقع شود. 
سؤال: رأی هیأت حل اختالف مالیاتی تجدیدنظر را که بشرح زیر صادر گردیده از لحاظ 

مقررات قانونی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید. 
با توجه به اظهارنظرو رأی شورای عالی مالیاتی و با عنایت به اینکه شروع بهره-برداری 
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واقعی شرکت سال 89 بوده و با رعایت سایر شرایط مقرر در ماده 132 ق.م.م، شرکت در 
مالیاتی  اینجهت رأی هیأت حل اختالف  از  بوده و  مالیاتی  سال 89 واجد شرایط معافیت 
بدوی تأیید می گردد اما با فرض عدم شمول معافیت مالیاتی، چون صورت های مالی شرکت 
فاقد درآمد مشمول مالیات بوده و با قبولی دفاتر به وسیله هیأت حل اختالف مالیاتی بدوی 
که مرجع باالتر از هیأت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 ق.م.م است، بنابراین شرکت به دلیل 
نداشتن درآمد مشمول مالیات و سود مشمول مالیات از پرداخت مالیات معاف بوده و از این 
لحاظ نیز رفع تعرض از شرکت موضوع رأی هیأت حل اختالف بدوی مورد تأییداست. و 

رد شکایت مأمور مالیاتی اعالم می شود. 

ایرانی  باکارفرمای  منعقده  قرارداد  از   91 سال  عملکرد  در  آذرپاد  پیمانکاری  شرکت   -39
همراه  اظهارنامه  موجب  به  و  داشته  دریافتی  پاکستان  در  منعقده  قرارداد  بابت  همچنین  و 
صورت های مالی متکی به دفاتر قانونی کلیه درآمدها را افشاء و با محاسبه دقیق مالیات متعلق 

را پرداخت نموده است. 
اداره امور مالیاتی پس از رسیدگی به دفاتر و مدارک حساب، اعتبار دفاتر راتأیید کرده اما 
برگ تشخیص مالیات با مبالغی بیشتر از پرداختی شرکت با اظهارنامه صادر و ابالغ نموده 
امور  رئیس  از  ماده 238 ق.م.م.  به  استناد  با  و  قرار گرفته  اعتراض شرکت  است که مورد 
مالیاتی مربوط درخواست رسیدگی و حل اختالف مالیات گردیده است شرکت به موجب 
الیحه اعالم نموده که اوال در اجرای تبصره ماده 180 ق.م.م مالیات های پرداختی شرکت در 
پاکستان بابت درآمد ناشی از قراردادی که به موجب صورت های مالی ارائه نموده ایم باید 
از مالیات های مورد محاسبه اداره امور مالیاتی کسر شود و ثانیًا برای محاسبه مالیات متعلق 
به دریافتی های پاکستان مقررات موافقت-نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف منعقده بین 

جمهوری اسالمی ایران و پاکستان )موضوع ماده 168 ق.م.م( نیز رعایت شود. 
سؤال: رئیس امور مالیاتی باید چگونه اختالف مطرح شده را رسیدگی و اظهارنظر نماید؟
پاسخ: در ابتدا رئیس امور مالیاتی قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف منعقده با دولت 
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پاکستان و بخصوص ماده 22 آن قانون را مطالعه سپس در اجرای تبصره ماده 180 ق.م.م و 
به منظور احراز مالیات های پرداختی شرکت در پاکستان مدارک پرداخت مالیات را که به تأیید 
سفارت جمهوری اسالمی ایران در پاکستان رسیده باشد را از شرکت درخواست نموده و 
در صورت صحت مدارک، با رعایت مقررات موصوف مالیات نهایی قابل پرداخت شرکت 
را محاسبه و پس از مقایسه با مالیات مندرج در برگ تشخیص مالیات نظر خود را اعالم 

خواهد نمود.

40- فعالیت شرکت ایران چرخ تولید دوچرخه است و شرکت مزبور در عملکرد سال 89 
عالوه بر تولید دوچرخه به فروش لوازم یدکی وارداتی پرداخته است و اظهارنامه مالیاتی 
مالیاتی  امور  اداره  قانونی را در موعدقانونی تسلیم  به دفاتر  همراه صورت های مالی متکی 
کرده و بعلت ابراز زیان نیز مالیاتی پرداخت نکرده است. صورت های مالی شرکت شامل مبلغ 
8/200/000/000 ریال زیان در بخش تولید و مبلغ 2/450/000/000 ریال سود مربوط به 
فروش لوازم یدکی واردات بوده است. اداره امور مالیاتی پس از رسیدگی به دفاتر و مدارک 
حساب اعتبار آنها را قبول نموده لکن با صدور برگ تشخیص مالیات مبلغ 612/500/000 
ریال مالیات مطالبه نموده که مورد اعتراض شرکت واقع گردیده است. ضمنًا به موجب برگ 
تشخیص مالیات مبلغ 6 میلیارد ریال از زیان ابرازی مورد قبول اداره امور مالیاتی قرار گرفته 
که با برگشت برخی از هزینه های غیرقابل قبول محاسبه شده است. شرکت در الیحه اعتراض 

خود دو موضوع را مطرح کرده:
الف – با توجه به زیان تولید که با سود  فروش لوازم یدکی جمع جبری میگردد شرکت 
مشمول هیچگونه مالیاتی نمی شود زیرا همانطور که زیان حاصل از منابع غیرمعاف طبق 
ماده 105 ق.م.م قابل کسر از درآمد مشمول مالیات منابع مشمول می باشد، باید زیان منابع 

معاف نیز از درآمد مشمول مالیات منابع غیرمعاف قابل کسر باشد. 
ب( با فرض صحت ادعای اداره امور مالیاتی، نسبت به هزینه های برگشتی که همه آنها متکی 
به اسناد و مدارک کامل بوده و در چارچوب ماده 148 ق.م.م انجام شده اعتراض داریم.
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اکنون پرونده در هیأت حل اختالف مالیاتی بدوی مطرح است.
سؤال: هیأت حل اختالف مالیاتی به اعتراض مطروحه چگونه رسیدگی می نماید؟

پاسخ: با عنایت به اینکه اعتراض بند الف شرکت خارج از موضوع مورد حکم ماده 105 
ق.م.م است و بطور کلی زیان حاصل از فعالیت های معاف قابل جمع با درآمد مشمول مالیات 
منابع غیرمعاف نمی باشد و تاکنون هیچ قانون و دستورالعملی از مراجع صالحیتدار در این 
مورد صادر نشده بنابراین اعتراض بند الف الیحه شرکت وارد نبوده و مسموع نمی باشد. اما 
اعتراض موضوع بند ب وارد بوده و با قبول برخی از هزینه های انجام شده زیان سال 89 
شرکت به مبلغ  7/800/000/000 ریال تعیین و تأیید میگردد تا در عملکرد سال های بعد به 

استناد بند 12 ماده 148 ق.م.م مستهلک گردد.
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 فصل چهارم – اشخاص حقوقی خارجی1 و مؤسسات مقیم خارج از ایران:
اشخاص مشمول مالیات موضوع قانون مالیات های مستقیم:

بند 5 ماده 1 ق.م.م:
هر شخص غیر ایرانی )اعم از حقیقی یا حقوقی( نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل 
می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا 
دادن تعلیمات و کمک های فنی ویا واگذاری فیلم های سینمایی )که به عنوان بها یا حق نمایش 

یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد( از ایران تحصیل می کند
- ماده 107 ق.م.م: 

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به شرح 
زیر تشخیص می گردد:

تأسیسات  ساختمانی،  کار  نوع  هر  عملیات  به  نسبت  ایران  در  پیمانکاری  مورد  در  الف( 
فنی و تأسیساتی شامل تهیه و نصب موارد مذکور، حمل و نقل و عملیات تهیه طرح 
ساختمان ها و تأسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات 
انتقال دانش فنی و سایر خدمات در تمام موارد طبق مقررات2 ماده  و کمک های فنی، 

106 ق.م.م.
ب( بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلم های سینمایی، که 
به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می شود، به مأخذ بیست درصد 
آنها  عاید  مالیاتی  سال  یک  ظرف  که  وجوهی  مجموع   )%40( درصد  چهل  تا   )%20(
می گردد، می باشد. ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات هریک از موارد مذکور در این بند 
بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود.3  

ــگاه  1. شــرکت ها و ســایر اشــخاص حقوقــی و مؤسســاتی کــه طبــق قوانیــن دیگــر کشــورها تأســیس و ثبــت شــده و اقامت
قانونــی و یــا دفتــر مرکــزی ثبــت شــده آنهــا درآن کشــورها باشــد.

2. بــا توجــه بــه تبصــره 5 مــاده 107 ضریــب محاســبه درآمــد مشــمول مالیــات عملیــات موضــوع بنــد الــف مــاده 107 ق.م.م. 
کــه تاریــخ انعقــاد پیمان هــا قبــل از ســال 1382 باشــد، 12%از کل دریافتــی ســالیانه پیمانــکار بــوده اســت.

ــذا  ــد ل ــت می کنن ــران دریاف ــوه را از ای ــده¬اند و وج ــت نش ــران ثب ــد )ب( در ای ــوع بن ــای موض ــان درآمده ــون صاحب 3. چ
درآمــد مشــمول مالیــات آنــان همــواره از طریــق علی الــرأس و بــا اعمــال ضرایــب تعییــن شــده از ســوی هیــأت وزیــران بــر 

ــه هیــأت وزیــران در ضمیمــه ایــن کتــاب چــاپ شــده اســت. وجــوه دریافتــی محاســبه می گــردد. مصوب
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پرداخت کنندگان وجوه مزبور و همچنین پرداخت کنندگان وجوه مذکور در بند )الف( این 
ماده مکلف اند در هر پرداخت، مالیات متعلق را کسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور 
مالیاتی محل اقامت خود پرداخت کنند. در غیر این صورت با دریافت کنندگان متضامنًا 

مشمول پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود. 
اشخاص حقوقی و مؤسسات  فعالیت هایی که  از سرمایه و سایر  بهره برداری  مورد  در  ج( 
انجام  ایران  آنها در  امثال  نماینده، کارگزار و  قبیل شعبه1،  از  نمایندگی  به وسیله  مزبور 

می دهند طبق مقررات ماده )106( ق.م.م.
تبصره 1- در مواردی که تمام یا قسمتی از عملیات پیمانکاری موضوع بندهای )الف( و 
)ب( این ماده به اشخاص حقوقی پیمانکار ایرانی2 واگذار می گردد، پرداخت کننده وجه باید 
از هر پرداخت به پیمانکاران ایرانی دو و نیم درصد )2/5%( به عنوان مالیات علی الحساب 
آنها کسر و ظرف سی روز از تاریخ پرداخت به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور 

مالیاتی کشور واریز کند. 
تبصره 2- در مورد عملیات پیمانکاری موضوع بند )الف( این ماده در صورتی که کارفرما 
وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی یا شهرداری ها باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد 
که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد مشروط بر 
آن که در قرارداد یا اصالحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از 

سایر اقالم قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. 
تبصره 3- شعب و نمایندگی های شرکت ها و بانک های خارجی در ایران که بدون داشتن 
حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطالعات اقتصادی در ایران برای شرکت 
مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می کنند نسبت 

به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود. 
تبصره 4- در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از پیمانکاری موضوع بند 

1. مطابق مقررات جاری شعبه اشخاص حقوقی خارجی برای شروع فعالیت باید در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسند.
2. پیمانکاری دست دوم است.
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)الف( این ماده را به پیمانکاران دست دوم اشخاص حقوقی ایرانی واگذار کنند معادل آن مبلغ 
از لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکاران دست دوم خریداری 

می گردد از دریافتی پیمانکار دست اول از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود. 
تبصره 5– درآمد مشمول مالیات فعالیت های موضوع بند )الف( ماده )107( این قانون که 
قرارداد پیمانکاری آنها از ابتدای سال 1382 و به بعد منعقد میگردد طبق مقررات ماده )106( 
این قانون تشخیص می گردد. حکم این تبصره نسبت به ادامه فعالیت های موضوع قراردادهای 

پیمانکاری که تاریخ انعقاد آنها قبل از سال 1382 بوده است، جاری نخواهد بود. 
توضیح 1:

ضرایب   1381/11/16 مورخ  هـ   /  27259/35622 شماره  مصوبه  طبق  وزیران  هیأت 
مالیاتی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی از طریق علی الرأس 

را به شرح زیر تعیین نموده و تا تاریخ انتشار این کتاب هم معتبر و الزم االجرا بوده است. 
الف – واگذاری امتیازات و سایر حقوق کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به صاحبان 
واحدهای تولیدی و معدنی مشروط بر آنکه امتیازات و حقوق مذکور منحصراً مربوط به 

فعالیت های تولیدی و معدنی باشد، بیست درصد )20%( وجوه پرداختی.
ب( واگذاری امتیازات و سایر حقوق کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به وزارتخانه ها 

و سازمان ها و مؤسسات دولتی و شهرداری ها، بیست درصد )20%( وجوه پرداختی.
ج- واگذاری حق نمایش فیلم های سینمایی، بیست درصد)20%( پرداختی و سایر موارد، سی 

درصد )30%( پرداختی.
)متن کامل مصوبه فوق الذکر در ضمیمه کتاب چاپ شده است(

پنج درصد  مالیات اشخاص حقوقی خارجی )25%( بیست و  توضیح 2- نرخ محاسبه 
موضوع ماده 105 ق.م.م می باشد)تبصره 2 ماده 105 ق.م.م(

خارجی  نمایندگی شرکت های  یا  شعبه  ثبت  اجازه  قانون  واحده  ماده  متن   -3 توضیح 
مصوب 1376/08/21 مجلس شورای اسالمی به شرح زیر می باشد:
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ماده واحده:
شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند مشروط 
دولت جمهوری  توسط  که  زمینه هایی  در  متبوع می توانند  از سوی کشور  متقابل  به عمل1 
اسالمی ایران تعیین می شود در چهارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی 

خود اقدام نمایند. 
با  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  پیشنهاد  به  بنا  قانون  این  اجرایی  –آیین نامه  تبصره 

هماهنگی سایر مراجع ذیربط به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
یا  ثبت شعبه  اجازه  قانون  واحده  ماده  ذیل  تبصره  اجرایی موضوع  توضیح 4-آیین نامه 
تاریخ 1378/5/11 به تصویب هیأت وزیران رسید، که  نمایندگی شرکت های خارجی، در 
تحت شماره 930-78/م/ت 19776 هـ مورخ 1378/02/13 صادر گردید و متن کامل آن در 

ضمیمه این کتاب چاپ شده است و مواد یک و هشت آیین نامه به شرح زیر می باشد:
شناخته  قانونی  شرکت  خود،  ثبت  محل  کشور  در  که  خارجی  شرکت های  یک:  ماده 
در  ایران  در  فعالیت  برای  می توانند  متبوع،  کشور  در  متقابل  عمل  به  مشروط  می شوند، 
زمینه های زیر بر اساس مقررات این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط نسبت به ثبت 

شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند:
 ارائه خدمات بعد از فروش کاالها یا خدمات شرکت خارجی.. 1
 انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود. . 2
 بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران.. 3
 همکاری با شرکت های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث.. 4
 افزایش صادرات غیرنفتی جمهوری اسالمی ایران. 5
 ارائه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فناوری.. 6
به . 7 مجاز  قانونی  بطور  که  دولتی  دستگاههای  توسط  آن  که مجوز  فعالیت هایی  انجام   

1. ثبت شعبه شرکت خارجی در ایران مشروط به آن است که شرکت های ایرانی هم اجازه ثبت شعبه در کشور محل دفتر 
مرکزی آن شرکت داشته باشند و بطور متعارف انجام این کار با انعقاد توافق نامه بین دو کشور صورت می گیرد .
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صدور مجوز هستند، صادر می گردد. از قبیل ارائه خدمات در زمینه های حمل و نقل، 
بیمه و بازرسی کاال، بانکی، بازاریابی و غیره.

ماده هشت: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این آیین نامه موظفند گزارش فعالیت 
شعبه یا نمایندگی در ایران را همراه با صورت های مالی حسابرسی شده خود ظرف مدت 
چهار ماه پس از پایان سال مالی به دستگاه های ذیربط ارسال دارند. حسابرسی مذکور تا زمانی 
که آیین نامه اجرایی تبصره چهار ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای 
است1،  نشده  اعالم   ،1372/10/21 مصوب  رسمی  حسابدار  عنوان  به  ذیصالح  حسابداران 
توسط سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی مورد قبول دستگاه ذیربط که شرکای آن 

افرادحقیقی تأیید شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسی باشند، انجام می گیرد. 
توضیح 5 – سازمان امور مالیاتی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه برای رسیدگی پرونده 
–232/1623/1892 شماره  بخشنامه  خارجی  شرکت های  نمایندگی  و  شعب  مالیاتی 

1385/5/29 را صادر نموده که در ضمیمه این کتاب چاپ شده است.
توضیح 6- دولت جمهوری اسالمی ایران در اجرای ماده 168 ق.م.م و به منظور جلوگیری 
تاکنون  مؤدیان  دارایی  و  درآمد  به  راجع  اطالعات  تبادل  و  مضاعف  مالیات  اخذ  از 
موافقت نامه هایی با برخی دولت های خارجی منعقد نموده است که در محاسبه و تعیین 
مالیات های موضوع ماده 107 ق.م.م اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از 

کشور طرف های موافقت نامه های منعقده الزامی است. 
توضیح 7- سازمان امور مالیاتی کشور نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات ومالیات متعلق به 
سود و کارمزد سرمایه گذاران و بانکهای خارجی را طی بخشنامه شماره 7304- 86/2/4 

صادر نموده که در ضمیمه این کتاب چاپ شده است. 

1. قانــون اســتفاده از خدمــات تخصصــی وحرفــه ای حســابداران رســمی در تاریــخ 72/10/21 بــه تصویــب مجلــس شــورای 
ــور در  ــون مزب اســالمی رســیده و در تاریــخ 1372/11/20 منتشــر شــده اســت ب: آیین نامــه اجرایــی موضــوع تبصــره 4 قان
تاریــخ 1372/2/3 بــه تصویــب هیــات وزیــران رســیده و در تاریخ هــای 1387/1/10 و 1389/12/11 و 1392/7/28 اصــالح 

گردیــده کــه متــن کامــل آخریــن اصالحیــه آن در ضمیمــه ایــن کتــاب چــاپ شــده اســت.
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اشخاص حقوقی خارجی مشمول مالیات مقطوع1 
الف – مؤسسات بیمه خارجی نسبت به درآمد حاصل از ایران از انعقاد قرارداد بیمه اتکایی 

با شرکت های بیمه ایرانی .
 تبصره 5 ماده 109 ق.م.م:

مؤسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از مؤسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد 
می نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد2 )2%( حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده 
مربوط در ایران می باشند. در صورتی که مؤسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع مؤسسه بیمه گر 
اتکایی دارای فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معامالت اتکایی معاف باشند، موسسه 
مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد. موسسات بیمه ایرانی مکلف اند 
در موقع تخصیص حق بیمه به  بیمه گر اتکایی مالیات راکسر نمایند و وجوه کسر شده در هر 
ماه را منتهی ظرف سی روز به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمه گر اتکایی و حق بیمه 
متعلق به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند. 
کرایه حمل  بابت  ایران  از  درآمد  به  نسبت  هواپیمایی خارجی  و  کشتیرانی  مؤسسات  ب( 

مسافر و کاال:
ماده 113 ق.م.م:

مالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی، بابت کرایه حمل مسافر و کاال و امثال 
آنها از ایران به طور مقطوع عبارت است از پنج درصد )5%( کلیه وجوهی که از این بابت 
عاید آنها خواهد شد، اعم از این که وجوه مزبور در ایران و یا در مقصد و یا در بین راه 

دریافت شود. 
نمایندگی یا شعبه مؤسسات مذکور در ایران موظف اند تا بیستم هر ماه صورت وجوه 

دریافتی ماه قبل را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. 

1. مالیاتهایی که طبق مفاد قانون مالیاتهای مستقیم در منبع ایجاد درآمد با نرخ معینی وصول شده و درآمد مربوط مشمول 
هیچ مالیات بر درآمد دیگری نخواهد شد.

2. مالیات مقطوع است که به صورت مالیات تکلیفی بوسیله شرکت های ایرانی پرداخت کننده از وجوه مربوط کسر و به 
حساب سازمان مالیاتی واریز می گردد .
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مالیات  عنوان  به  دیگری  مالیات  مشمول  درآمدها  گونه  این  بابت  از  مذکور  مؤسسات 
موقع  به  را  مقرر  مذکور صورت های  نمایندگی های  یا  شعبه  هرگاه  بود.  نخواهند  بردرآمد 
تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق براساس 

تعداد مسافر و حجم محموالت، علی الرأس تشخیص خواهد شد. 
تبصره – در مواردی که مالیات متعلق بردرآمد موسسات کشتیرانی و هواپیمایی ایرانی در 
کشورهای دیگر بیش از 5% کرایه دریافتی باشد با اعالم سازمان ذیربط ایرانی، وزرات امور 
اقتصادی و دارایی موظف است مالیات شرکت های کشتیرانی و هواپیمایی تابع کشورهای 

فوق را معادل نرخ مالیاتی آنها افزایش دهد.

مسائل:

1- شعبه شرکت خارجی J.V.C که در ایران ثبت گردیده مسئولیت بازاریابی برای محصوالت 
شرکت اصلی داشته و اظهارنامه و صورت های مالی مربوط به دوره مالی سال 2010 میالدی 
را در مهلت مقرر تسلیم اداره امور مالیاتی کرده و صورت های مالی نشان دهنده زیان بوده 
است. شعبه شرکت در پاسخ استعالم موضوع بند 3 ماده 97 ق.م.م  اداره امور مالیاتی، اعالم 
کرده که فعالیت شعبه در ایران فقط بازاریابی بوده و فاقد هر گونه درآمدی است و هزینه های 

اداری و مالی شعبه هم از وجوه دریافتی از شرکت اصلی تأمین و پرداخت می شود. 
اداره امور مالیاتی پس از بررسی دفاتر و اسناد و مدارک حسابداری، تفاضل دریافت-های 
ارزی شعبه و هزینه های محقق شده دوره را درآمد مشمول مالیات تلقی و پس از آن 5% از 
معامالت بازرگانان ایرانی با شرکت اصلی را به عنوان درآمد حق العمکاری برای شعبه تعیین 
و از طریق علی الرأس درآمد مشمول مالیات این قسمت را محاسبه و باالخره براساس جمع 
دو رقم درآمد مشمول مالیات ها، مالیات متعلق را محاسبه و با برگ تشخیص مالیات مطالبه 
می نماید. مدیر شعبه در اعتراض به برگ تشخیص الیحه ای تنظیم و تسلیم نموده مبنی بر 

اینکه:
اوال شعبه هیچگونه فعالیت انتفاعی و داد و ستد در ایران انجام نداده و فقط به بازاریابی 
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انجام هزینه های شعبه بوده و لذا وجوه دریافتی  اشتغال دارد و وجوه ارزی دریافتی برای 
ماهیت درآمد ندارد. 

دومًا شعبه هیچگونه دخالتی در معامالت و قراردادهای بازرگانان ایرانی با شرکت اصلی 
نداشته و هیچگونه حق الزحمه ای از بابت معامالت مزبور دریافت نمی نماید و تقاضای رفع 

تعرض داریم.
سؤال: هیأت حل اختالف مالیاتی اعتراض شعبه را چگونه رسیدگی و رأی صادر می نماید؟

پاسخ: 
الف( چون گزارش رسیدگی اداره امور مالیاتی فاقد مدارک الزم برای اثبات فعالیت شغلی و 
انتفاعی شعبه است بنابراین به حکم صریح تبصره 3 ماده 107 ق.م.م وجوه دریافتی شعبه 

از شرکت اصلی بابت جبران هزینه ها مشمول مالیات بردرآمد نخواهد بود. 
درآمد حق العمل کاری شعبه  انتساب  مورد  در  مالیاتی  امور  اداره  اینکه گزارش  به  نظر  ب( 
هیچگونه دلیل روشن و مدارک قابل اتکایی ارائه نکرده و مطابق قسمت اخیر تبصره 2 
ماده 97 ق.م.م و ماده 227 ق.م.م و بند 2 ماده 32 آیین نامه اجرایی ماده 219 ق.م.م و به 
خصوص ماده 98 ق.م.م تشخیص مالیات بطریق علی الرأس نیاز به اثبات مستند و مدلل 
درآمد کتمان شده مؤدی دارد که چون گزارش رسیدگی اداره امور مالیاتی در این مورد 
نیز ناقص است، بنابراین با توجه به مراتب و دالیل فوق در مورد مالیات موضوع برگ 

تشخیص مالیات فوق الذکر از مؤدی رفع تعرض می گردد.
شرکت بازرگانی هیرمند بابت وام دریافتی از بانک خارجی C.B در تاریخ 90/12/12   
عالوه بر پرداخت اصل وام دریافتی معادل مبلغ 5000 دالر سود و کارمزد پرداخت نموده 
است. با توجه به آنکه بانک C.B خارجی و مقیم خارج از کشور بوده است و نرخ برابری دالر 
در آن زمان 25000 ریال می باشد. مالیات متعلق به سود و کارمزد که شرکت باید در اجرای 

قسمت اخیر بند ب ماده 107 ق.م.م کسر و پرداخت نماید چگونه محاسبه می گردد؟
توضیح آنکه ضریب محاسبه درآمد مشمول مالیات بانک مطابق مصوبه هیأت وزیران به 

شماره 35622/ ت 27259 / هـ مورخ 81/11/16 به میزان 30% وجوه پرداختی است. 



ي
وق
حق
ص 

خا
اش

و 
ل 

اغ
ش
 م
د
آم
در

ر 
ت ب

لیا
ما
ل 

سائ
 م
 و
ت
را
قر

 م
در

ي 
او
د ك

ور
م

162

معادل ریالی 
5000 × 25000 = 125/000/000       

درآمد مشمول مالیات  
125/000/000×%30=37/500/000      

مالیات متعلق     
37/500/000×%25=9/375/000         

معادل ارزی مالیات
9/375/000 :25000=375        

ارز قابل انتقال  
5000 – 375 = 4625                   

3- شعبه ثبت شده  شرکت خارجی  جنرال مکانیک در ایران، برای فعالیت های مالی خود در 
سال 1390، اظهارنامه مالیاتی همراه صورت های مالی متکی به دفاتر قانونی را در موعد مقرر 
به اداره امور مالیاتی ارسال کرده، و اداره امور مالیاتی پس از رسیدگی ایراداتی به دفاتر قانونی 
شرکت وارد نموده که اعتبار دفاتر و اسناد و مدارک حساب مؤدی پس از بررسی به تأیید 
هیأت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 ق.م.م رسیده و باالخره برگ تشخیص مالیات مورد 
قبول مؤدی واقع و مالیات در این مرحله قطعی و پس از پرداخت مالیات پرونده مختومه 

گردیده است. 
به  مربوط   90 سال  پروفرم های  به  دسترسی  از  پس   1392 سال  در  مالیاتی  امور  اداره 
خرید توربین های تولید برق توسط شرکت توانیر از همان شرکت جنرال مکانیک به موجب 
گزارشی 10% از کل مبلغ پروفرم ها را به عنوان درآمد داللی به شعبه شرکت نسبت داده و 
درآمد مشمول مالیات  را از طریق علی الرأس محاسبه و برگ تشخیص متمم مالیات بنام 

شعبه شرکت  صادر و ابالغ نموده است. 
شعبه به برگ تشخیص مالیات اعتراض نموده و ادعا می نماید که پروفرم ها هیچ ارتباطی 
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با شعبه نداشته و معامله توربین ها بطور مستقیم انجام شده و درآمد  داللی در این رابطه را 
انکار می نماید. 

مقام  ابتدا در  در  مزبور  مالیاتی مطرح می گردد و هیأت  اختالف  پرونده در هیأت حل 
تحقیق برآمده و با صدور قرار، کارشناسان مجری قرار را مکلف می نماید که با مراجعه به 
شرکت توانیر و بررسی اسناد و مدارک مربوطه و استعالم موضوع از شرکت مزبور نتیجه 

رسیدگی را به هیأت اعالم نمایند. 
گزارش اجرای قرار کارشناسان حاکی از آنست که شرکت توانیر هر گونه ارتباط با شعبه 
شرکت را نفی نموده و سایر اسناد و مدارک مربوط به واردات توربین ها بنام شرکت توانیر 

بوده و در نتیجه اسناد و مدارک الزم برای اثبات داللی شعبه شرکت بدست نیامده است. 
سؤال: شما اگر عضو هیأت حل اختالف مالیاتی باشید با مالحظه گزارش اجرای قرار و 

مطالعه سایر اوراق و مدارک پرونده مالیاتی شعبه شرکت چگونه رأی صادر خواهید نمود؟
پاسخ: نظر به اینکه پرونده مالیات عملکرد سال 90 شعبه شرکت در ایران با عنایت به 
قسمت اخیر ماده 239 ق.م.م قطعی و مختومه بوده و اداره امور مالیاتی بر خالف  قسمت 
اخیر ماده 156 در گزارش خود دالیلی مبنی بر کتمان درآمد مؤدی ارائه نکرده و بدون استناد 
به مدارک کافی قرینه درآمد داللی را انتخاب و در حقیقت ماده 98 ق.م.م را برای تشخیص 
درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس رعایت نکرده و گزارش مجریان قرار هم متضمن 
تشخیص  برگ  مورد  در  بنابراین  است،  بوده  مادر  با شرکت  توانیر  مستقیم شرکت  معامله 

مالیات متمم از مؤدی رفع تعرض می شود. 

4- شرکت تولیدی لوازم الکترونیک بابت قرارداد منعقده با شرکت خارجی )Palma( پالما 
در مورد خرید  دانش فنی در سال 1390 باید معادل مبلغ 350 میلیون ریال به شرکت مزبور 
بپردازد، حواله بانکی باید با ارز دالر که نرخ برابری آن با ریال در سال 90 مبلغ 18000 ریال 

به ازاء هر دالر بوده، صادر شود. 
مالیات متعلق به شرکت پالما را شرکت ایرانی باید از وجوه قابل پرداخت کسر و مطابق 
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بند ب ماده 107 ق.م.م ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی پرداخت نماید . 
سؤال:  مالیات متعلق چگونه محاسبه و از وجوه مربوط کسر خواهد شد. 

پاسخ: 
چون شرکت پالما مقیم خارج از کشور بوده و در ایران شعبه و نمایندگی ندارد مالیات 

متعلق باید به صورت تکلیفی و علی الرأس محاسبه و از وجوه مربوط کسر شود. 
بند الف مصوبه هیأت وزیران به شماره 35625/ت27259/هـ مورخ 81/11/16  مطابق 
ضریب محاسبه درآمد مشمول مالیات شرکت خارجی که حقوق مربوط به دانش فنی  خود 

را به یک واحد تولیدی فروخته 20% تعیین گردیده است. بنابراین:
معادل دالری

350/000/000 :18000 = 19/444/44     
درآمد مشمول مالیات

350/000/000 × %20 = 70/000/000     
مالیات متعلق

70/000/000 × %25 = 17/500/000   
دالر

17/500/000 :18000 = 972/22
ارز قابل پرداخت

19/444/44 – 972/22 = 18/472/22    

5- شرکت سهامی بازرگانی سپهر براساس قرارداد حمل و نقل کاال از اکراین به تهران در 
تاریخ 89/11/23 مبلغ 25/000 یورو به شرکت حمل و نقل اسپید اکراین پرداخت می نماید، 

در صورتی که نرخ برابری یورو معادل 22/000 ریال بوده است:
سؤال: درآمد مشمول مالیات شرکت خارجی و ارز قابل پرداخت به آن شرکت پس از 

کسر مالیات متعلق چه میزانی است؟
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پاسخ:
چون شرکت اسپید اکراین مقیم خارج از کشور می باشد، درآمد مشمول مالیات باید از 

طریق علی الرأس محاسبه گردد. 
ضریب محاسبه درآمد مشمول مالیات شرکت مزبور طبق بند ج مصوبه هیأت وزیران به 

شماره 35622/ ت 27259 هـ مورخ 1381/12/03، )30%( می باشد. 
پرداختی معادل ریال

25000 ×22000 = 550/000/000    
درآمد مشمول مالیات 

550/000/000 × %30 = 165/000/000   
مالیات متعلق 

165/000/000 × %25 = 41/250/000    
مالیات متعلق معادل یورو 

41/250/000 ÷22000 = 1875  
یورو قابل پرداخت به شرکت اسپید

25000 – 1875 = 23/125   

6- وزارت راه و ترابری جهت احداث پل فلزی در تاریخ 91/8/20 با شرکت فرانسوی میراژ 
قراردادی به مبلغ 500 میلیون یورو منعقد نمود. 

شرکت میراژ قرارداد جداگانه مورخ 91/9/10 قسمتی از موضوع قرارداد را در ازاء مبلغ 
40 میلیون یورو به شرکت ایرانی دماوند )سهامی خاص( واگذار نمود. )قرارداد دست دوم( 
شرکت های دماوند و میراژ برای شروع کار تجهیزات الزم را به ترتیب به مبلغ 75 میلیارد 

ریال و 95 میلیون یورو از خارج از کشور خریداری نمودند. 
در بیستم اسفندماه 91 با توجه به مفاد قراردادهای منعقده، وزارت راه و ترابری مبلغ 100 
میلیون یورو به شرکت میراژ و شرکت مزبور مبلغ 8 میلیون یورو به شرکت دماوند بابت 
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اجرای فاز اول قرارداد پرداخت نمودند. 
سؤال: 

الف( درآمد مشمول مالیات و مالیات بر درآمد شرکت میراژ که باید به وسیله وزارت راه و 
ترابری از وجوه پرداختی کسر شود چه میزانی است؟

ب( مالیات علی الحساب شرکت دماوند که به وسیله شرکت میراژ باید کسر و به حساب 
سازمان امور مالیاتی واریز شود چه میزانی است. 

توضیح: نرخ برابری یورو در تاریخ پرداخت ها مبلغ 30/000 ریال بوده است.
پاسخ:

الف( چون شرکت میراژ در ایران اقامت نداشته و دفاتر قانونی نگهداری نکرده درآمد مشمول 
مالیات دریافتی شرکت باید از طریق علی الرأس و با استفاده از ضریب 20% موضوع بند 

ب مصوبه شماره 27259/35622 هـ مورخ 1381/12/03 هیأت وزیران محاسبه گردد. 
دریافتی شرکت میراژ میلیارد ریال 

100/000/000 × 30/000 = 3/000   
چون دریافتی های شرکت میراژ و شرکت دماوند هر کدام معادل15 کل مبلغ قرارداد بوده، 
با توجه به تبصره های 2 و 4 ذیل ماده 107 ق.م.م معادل 15 مبلغ تجهیزات از دریافتی ها قابل 

کسر است. 
میلیارد ریال

)65/000/000 × 30/000 × 15( + )75/000/000/000 × 15( = 585   
دریافتی مشمول مالیات شرکت میراژ )میلیارد ریال(

3/000 – 585 = 2415     
درآمد مشمول مالیات میلیارد ریال   

2415 × %20 =483  
مالیات متعلق )میلیارد ریال( 

483 × %25 = 120/75   
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دریافتی شرکت دماوند )میلیارد ریال(
8/000/000 × 30/000 =240   

مالیات علی الحساب شرکت دماوند )میلیارد ریال(
240 × %2/5 =6 

گاز  مصرف  با  برق  تولید  نیروگاه  ساخت  جهت   1391/2/28 تاریخ  در  نیرو  وزارت   -7
قراردادی به مبلغ 60 میلیون یورو با شرکت زیمنس آلمان منعقد نموده و به موجب قرارداد 
تجهیزات  سایر  و  توربین  خرید  به  مربوط  قرارداد  مبلغ  از  یورو  میلیون   36 مبلغ  منعقده 
الزم اختصاص یافته است. وزارت نیرو در همان تاریخ قرارداد دیگری به منظور نظارت و 
محاسبات فنی الزم برای اجرای قرارداد موصوف با شرکت مهندسین مشاور زاگرس )ایرانی( 
به مبلغ 250 میلیارد ریال منعقد کرده  است. وزارت نیرو در تاریخ 91/12/15 بابت اجرای 
فاز اول قرارداد مبلغ ده میلیون یورو به شرکت زیمنس و مبلغ 45 میلیارد ریال باید به شرکت 

زاگرس بپردازد. 
معادل 30/000 ریال و ضریب محاسبه درآمد  یورو در سال 91  برابری  نرخ  توضیح= 
مشمول مالیات شرکت زیمنس آلمان با توجه به بند ب مصوبه هیأت وزیران 20% بوده است. 

سؤال: تکلیف قانونی وزارت نیرو هنگام پرداخت وجوه فوق چیست؟
پاسخ: چون دریافتی شرکت زیمنس معادل16 مبلغ قرارداد بوده بنابراین در اجرای تبصره 
2 ذیل ماده 107 ق.م.م فقط16 از هزینه خرید توربین و تجهیزات شرکت مزبور قابل کسر از 

دریافتی می باشد. 
هزینه قابل کسر از دریافتی شرکت زیمنس میلیون یورو 

36 ÷6 =6  
دریافتی شرکت زیمنس مشمول مالیات 

10 -6 =4    
دریافتی شرکت زیمنس معادل میلیارد ریال 

4 × 30/000 =120     
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درآمد مشمول مالیات )میلیارد ریال(  
120 × %20 =24   
شود.  واریز  مالیاتی  سازمان  حساب  به  باید  روز  ده  ظرف  که  زیمنس  شرکت  مالیات 

)میلیارد ریال(
24 × %25 =6     

مالیات علی الحساب موضوع ماده 104 ق.م.م شرکت زاگرس )میلیارد ریال(
45 × %3 = 1/35    

قابل کسر از پرداختی به شرکت زاگرس که باید تا پایان فروردین 92 به حساب سازمان 
امور مالیاتی کشور واریز شود. 

8- شرکت صنایع سبک خودرو در رابطه با قرارداد کمک های فنی نصب کارخانه منعقده در 
تاریخ 89/3/10 مبلغ 28000 دالر در تاریخ 89/7/15 و مبلغ 32000 دالر در تاریخ 89/11/28 
به شرکت خارجی ریموند پرداخت نموده است. نرخ برابری دالر در تاریخ 89/7/15 معادل 
21000 ریال و در تاریخ 89/11/28 معادل 25000 ریال بوده است. مطابق بند الف مصوبه 
هیأت وزیران به شماره 35622/ت 27259 هـ مورخ 1381/12/03 ضریب محاسبه درآمد 

مشمول مالیات شرکت خارجی 20% است.
سؤال: وجوه قابل پرداخت به شرکت خارجی پس از کسر مالیات متعلق چه میزانی بوده است؟

پاسخ:
درآمد مشمول مالیات پرداخت اول )دالر( 

28000 × %20 =5600  
مالیات متعلق )دالر( 

5600 × %25 = 1400    
مالیات متعلق )ریال( 

1400 ×21000 = 29/400/000    
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درآمد مشمول مالیات پرداخت دوم )دالر( 
32000 × %20 = 6400  

مالیات متعلق )دالر( 
6400 × %25 =1600   

مالیات متعلق به پرداخت دوم )ریال( 
1600 × 25000 = 40/000/000   

برای  زمینی  مطالعات  بابت  یورو  میلیون  پنج  مبلغ  سال88  در  ایران  نفت  ملی  9- شرکت 
اکتشاف به شرکت فرانسوی ماران پرداخت نموده و در همین سال مبلغ دو میلیون یورو به 
شعبه شرکت مزبور مستقر در کشور امارات بابت خرید فن آوری اکتشاف پرداخت نموده 
است با توجه به آنکه در قرارداد منعقده با ماران فرانسه توافق شده که مالیات متعلق به درآمد 
شرکت مزبور در چارچوب قرارداد بین المللی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف محاسبه گردد. 

مالیات متعلق به پرداخت های فوق الذکر چه میزانی خواهد بود؟
نرخ برابری یورو در سال 88 معادل 22000 ریال بوده و ضریب محاسبه درآمد مشمول 
 %20  1381/12/03 مصوب  وزیران  هیأت  صورتجلسه  بند ب  طبق  مزبور  شرکت  مالیات 

مي باشد دریافتی شرکت ماران فرانسه میلیارد ریال
5/000/000 × 22000 = 110   

درآمد مشمول مالیات شرکت ماران فرانسه )میلیارد(
110 × %20 =22 
مالیات متعلق به شرکت ماران فرانسه با رعایت نرخ 15% مالیات موضوع قرارداد اجتناب 

از اخذ مالیات مضاعف منعقده با فرانسه 
22 × %15 = 3/300/000/000     

مالیات متعلق )یورو(  
3/300/000/000 ÷22000 = 150/000  



ي
وق
حق
ص 

خا
اش

و 
ل 

اغ
ش
 م
د
آم
در

ر 
ت ب

لیا
ما
ل 

سائ
 م
 و
ت
را
قر

 م
در

ي 
او
د ك

ور
م

170

دریافتی شعبه شرکت ماران در امارات )میلیارد( 
2/000/000 × 22000 =44  

درآمد مشمول مالیات شعبه ماران )ریال( 
44 × %20 = 8/800/000/000   

مالیات متعلق به شعبه ماران )ریال(  
8/800/000/000 × %25 = 2/200/000/000   

مالیات متعلق به شعبه )یورو(  
2/200/000/000 ÷ 22000 =100/000    

10- وزارت راه و ترابری در سال 91 قراردادی با شعبه یک شرکت خارجی در ایران بنام 
آریستون به منظور ساخت سد خاکی منعقده نموده و به موجب قرارداد جداگانه با شرکت 

اصلی آریستون آلمانی قراردادی برای خرید تجهیزات فنی سد منعقد نموده است. 
وزارت راه تا پایان سال 91 مبلغ 20 میلیارد ریال به شعبه شرکت و مبلغ 500/000 یورو 
باید به شرکت اصلی پرداخت می نمود در حالیکه شعبه شرکت اظهارنامه مالیاتی سال 90 را با 
نشان دادن مبلغ پنج میلیارد ریال سود ویژه تسلیم اداره امور مالیاتی نموده که مورد تأیید قرار 
گرفته است. با توجه به آنکه طبق توافق نامه منعقده ایران با آلمان به منظور اجتناب از اخذ مالیات 
مضاعف نرخ مؤثر مالیات بر درآمد 15% تعیین گردیده و ضریب محاسبه درآمد مشمول مالیات 
شرکت های خارجی براساس مصوبه 1381/12/03 هیأت وزیران 20% است مالیات متعلق به 

پرداخت ها چه میزانی بوده است؟ )نرخ برابری یورو 25000 ریال فرض شود(
 20/000/000/000  ×  %3  =  600/000/000 به  پرداخت  به  متعلق  مالیات  علی الحساب 
شعبه با توجه به آنکه شعبه در ایران ثبت شده و اظهارنامه مالیاتی تسلیم کرده است بر اساس 

ماده 104 ق.م.م محاسبه گردیده است. 
پرداختی به شرکت اصلی )ریال( 

500/000 × 25000 = 12/500/000/000  
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درآمد مشمول مالیات
12/500/000/000 × %20 = 2/500/000/000    

مالیات متعلق )ریال( 
2/500/000/000 × %15 = 375/000/000   

مالیات متعلق )یورو( 
375/000/000 ÷ 25000 = 15000   
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 قانون هدفمند کردن یارانه ها
شماره: 200/73832
تاریخ:1388/11/21

احکام مالیاتی قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب 1388/10/15 مجلس شورای اسالمی 
بهره-برداری و  در روزنامه رسمی شماره 18908 مورخ 1388/11/6 درج گردیده، جهت 

اجراء ارسال می گردد. 
این قانون به اشخاص  از اجراء  تبصره 2 ماده 12- کمک های نقدی و غیرنقدی ناشی 
مصوب  مستقیم  مالیات های  قانون  موضوع  بردرآمد  مالیات  پرداخت  از  حقوقی  و  حقیقی 
اسفندماه 1366 و اصالحیه های بعدی آن معاف است. کمک های مزبور به اشخاص مذکور 
بابت جبران تمام یا قسمتی از کاال یا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حکم این تبصره 

نخواهد بود.
 )84( ماده  موضوع  مالیاتی  معافیت   1389 سال  ابتدای  از  است  مجاز  دولت   -16 ماده 
قانون مالیات های مستقیم را عالوه بر افزایش ساالنه آن، متناسب با تغییر و اصالح قیمت های 
موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پنج سال حداکثر تا دو برابر 

افزایش دهد.

سازمان امور مالیاتی کشور
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جدول نرخ ماده 131 قانون مالیات های مستقیم

ماده 131- نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این 
قانون دارای نرخ جداگانه   ای می باشد به شرح زیر است:

پانزده  تا میزان سی میلیون ) 30/000/000( ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه به نرخ 
درصد )%15(

تا میزان یکصد میلیون )100/000/000( ریال درآمد  مشمول مالیات ساالنه نسبت به مازاد 
سی میلیون )30/000/000( ریال به نرخ بیست درصد )%20(

ساالنه  مالیات  مشمول  درآمد  ریال   )250/000/000( میلیون  پنجاه  و  دویست  میزان  تا 
نسبت به مازاد یکصد میلیون )100/000/000 ( ریال به نرخ بیست و پنج )%25( 

تا میزان یک میلیارد )1/000/000/000( ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه نسبت به مازاد 
دویست و پنجاه میلیون )250/000/000( ریال به نرخ سی درصد )%30(

نسبت به مازاد یک میلیارد )1/000/000/000( ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه به نرخ 
سی و پنج درصد )%35(
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آیین نامه اصالحی مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه 
ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی موضوع تبصره 2 

ماده 95 اصالحی مصوب 1380/11/27 قانون مالیات های مستقیم

کلیات:
ماده 1( مقررات این آیین نامه شامل مؤدیانی است که در موعد مقرر در قانون مالیات های 
مستقیم مصوب 1366/12/3 و اصالحیه های بعدی آن ترازنامه و حساب سود و زیان و یا 
حسب مورد حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان خود را با رعایت مقررات مربوط 

تسلیم می نمایند. 
تبصره – مؤدیان در انتخاب یکی از رویه های حسابداری براساس استانداردهای پذیرفته 
شده مجازند و در سال های بعد باید همان رویه را اعمال نمایند. در صورتی که به جهات 
مالی  تغییر رویه را بر صورتهای  از  اثرات حاصل  باشند مکلفند  تغییر رویه داده  مشخصی 

مشخص و طی یادداشتی جداگانه پیوست اظهارنامه به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند.

فصل اول
مشخصات دفاتر قانونی:

ماده 2( دفاتر قانونی مشمول این آیین نامه عبارت است از کلیه دفاتر روزنامه و کل اعم 
از مشترک یا جدا از یکدیگر و دفتر مشاغل )دفتر درآمد و هزینه( که قبل از ثبت هرگونه 
عملیات حسابداری در آنها، دفاتر روزنامه و کل مطابق مقررات مواد 11 و 12 قانون تجارت 
مصوب سال 1311 از طرف نماینده اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور 

مالیاتی ذیربط حسب مورد امضا و پلمب و ثبت گردیده و به فارسی1 تحریر شده باشد.
از پلمپ دفاتر در  تبصره 1- اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی 

مراجع مذکور موجب بی اعتباری دفاتر نخواهد بود. 

1. عبارت »و با خودنویس یا خودکار« از این قسمت حذف گردیده است.
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تبصره 2- نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است )مانند مواد گرافیت( ممنوع است. 1

تبصره 3- ادارات امور مالیاتی موظفند فهرست دفاتر ثبت و پلمپ شده واصله از اداره ثبت 
اسناد و همچنین فهرست دفاتر مشاغل ثبت و امضاء شده از ناحیه خود را به ادارات امور 

مالیاتی مربوط ارسال نمایند. 
ماده 3( مؤدیان مشمول این آیین نامه مکلفند برای هر سالی مالی فقط از دفاتر امضاء، 
پلمب و ثبت شده ظرف یک سال قبل استفاده نمایند، مگر اینکه در اثناء سال به علت تمام 
شدن دفاتر نیاز به دفاتر جدید باشد که در اینصورت مجاز هستند دفاتر جدید امضاء، پلمب 
و ثبت نمایند و با رعایت مقررات ماده 16 این آیین نامه ادامه عملیات مالی را در دفاتر جدید 
ثبت کنند. درج تعداد و مشخصات دفاتر مأخوذه برای استفاده در هر سال مالی، در اظهارنامه 

مالیاتی مربوط به آن سال الزامی است.
ماده 4( دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه معامالت و سایر 
رویدادهای مالی و محاسباتی خود را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده 

حسابداری و به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت نمایند. 
تبصره – نگهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد 

برای هر بخش از عملیات مجاز است. 
ماده 5( دفتر کل دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه بر حسب 
سرفصل یا کدگذاری حساب ها در صفحات مخصوص آن ثبت می شود به ترتیبی که تنظیم 

حساب سود و زیان و ترازنامه از آن امکان پذیر باشد. 
سرفصل  برای  ستون هایی  دارای  که  است  دفتری  کل  و  روزنامه  مشترک  دفتر   )6 ماده 
حسابهای متفاوت باشد، به طوری که اشخاص حقوقی و حقیقی با ثبت و نگهداری دفتر 
مذکور بر طبق اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری، بتواند نتایج عملیات خود را از 

1. این تبصره جایگزین متن قبلی شده است. متن پیشین به صورت زیر بوده است:
تبصــره 2- از پلمــپ خــارج شــدن یکــی از دفاتــر روزنامــه یــا کل موجــب بی اعتبــاری دفاتــر نخواهــد بــود. مشــروط بــر آنکــه 
ضمــن اعــالم مراتــب بــه اداره امــور مالیاتــی اقــدام بــه پلمــپ مجــدد دفتــر مذکــور شــود یــا پــس از بســتن ذیــل آخریــن ثبــت 

دفتــر قبلــی ادامــه فعالیــت در دفتــر پلمــپ شــده دیگــر ثبــت گــردد.
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آن استخراج و حساب سود و زیان و ترازنامه تهیه نمایند. 
ماده 7( دفتر مشاغل )دفتر درآمد  و هزینه( دفتری است که حداقل دارای ستون هایی 
برای درج تاریخ، شرح معامالت، درآمد، هزینه و دارایی های قابل استهالک باشد و معامالت 
مذکور به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت گردد به طوری که در پایان سال تعیین جمع درآمد 

و هزینه شغلی مؤدی و تنظیم حساب سود و زیان از آن امکان پذیر باشد. 

فصل دوم
سایر دفاتر، اسناد حسابداری و مدارک حساب:

ماده 8( دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزا ساختن هر یک از حسابهای 
دفترکل برحسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگهداری شود. کارت های حساب 

در حکم دفاتر معین است.
از معامالت و سایر  یا چند مورد  ماده 9( سند حسابداری فرمی است که در آن یکی 
یا بستانکار گردیده  رویدادهای مالی و محاسباتی به حساب هایی که حسب مورد بدهکار 

تجزیه می شود و پس از امضاء مراجع ذیصالح مندرجات آن قابل ثبت در دفاتر می باشد.
ماده 10( مدارک حساب عبارت از مستنداتی است که بیانگر وقوع یک یا چند فعالیت یا 
رویداد مالی یا محاسباتی بوده و اسناد حسابداری و دفاتر بر مبنای آنها تنظیم و تحریر می گردد. 

فصل سوم
نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی:

ماده 11( مؤدیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری می نمایند باید کلیه معامالت و سایر 
رویدادهای مالی و محاسباتی و مؤدیان مجاز به نگهداری دفاتر مشاغل )دفتر درآمد و هزینه( 
باید، هرگونه درآمد و هزینه و خرید و فروش دارایی های قابل استهالک خود را طبق مقررات 
این آیین نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند ولو آنکه برای نگهداری حساب ها از 

ماشین های الکترونیکی و کارت های حساب استفاده شود. 
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اثناء عملیات سال مربوط مورد  در  بعداً  اشتباهات حسابداری در صورتی که   – تبصره 
توجه واقع و بر پایه استانداردهای حسابداری در دفاتر همان سال اصالح و مستندات آن ارائه 

شود، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.
درآمد و  از  قسمتی  یا  تمام  دفتر مشاغل می توانند  نگهداری  به  مجاز  مؤدیان  ماده 12( 
هزینه های مشابه روزانه را تحت یک شماره ردیف در دفتر ثبت نمایند. مشروط به اینکه در 
ستون شرح دفتر، نوع و تعداد آنها را قید و اگر متکی به اسناد و مدارک باشد مشخصات آن 

را نیز در ستون مزبور درج نمایند.
در صورتی که اقالم درآمد و هزینه و خرید و فروش دارایی های قابل استهالک متکی به 
اسناد و مدارک باشد، مؤدیان مذکور می بایست پس از ثبت موارد در دفتر مشاغل، اسناد و 
مدارک مربوط را به ترتیب شماره ردیف دفتر و به نحوی که برای رسیدگی ماموران مالیاتی 

قابل استفاده باشد، نگهداری نمایند. 
ماده 13( در مواردی که دفاتر روزنامه و کل نگهداری می شود، کلیه معامالت و سایر 
رویدادهای مالی و محاسباتی مربوط و در موارد نگهداری دفاتر مشاغل، درآمدها و هزینه ها 
و خرید و فروش دارایی های قابل استهالک باید در همان روز انجام، حسب مورد در دفاتر 

روزنامه یا مشاغل ثبت گردد.
تاخیر  قطعی  غیره مالک  و  یا خرید  فروش  فاکتور  یا  مدارک  در  مذکور  تاریخ   -1 تبصره 
تحریر شناخته نمی شود و هرگاه انجام و ختم این گونه اعمال با توجه به روش و طرز 
کار مؤسسه تابع تشریفات و طی مراحلی باشد تا موضوع آماده برای ثبت در دفتر مربوط 
شود، فاصله بین تاریخ فاکتور یا مدارک و روزآماده شدن آن برای ثبت در دفتر تاخیر 

ثبت تلقی نخواهد شد. 
تبصره 2- تاخیر در تحریر عملیات در صورتی که به منظور سوء استفاده نباشد تا 15 روز به 
تشخیص اداره امور مالیاتی و بیش از آن به تشخیص هیأت 3 نفری موضوع بند 3 ماده 
بودن  قانونی  به  بعدی  و اصالحیه های  مستقیم مصوب 66/12/3  مالیات های  قانون   97

دفاتر خللی وارد نخواهد شد. 
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تبصره 3- در مواردی که دفاتر موضوع این آیین نامه توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع 
قانونی از دسترس مؤدی خارج شود و صاحب دفتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف 
سی روز دفاتر جدید امضاء، پلمب و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید ثبت کند، تاخیر 

ثبت عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد. 
تبصره 4- تأخیر ثبت دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدیدالتأسیس از تاریخ ثبت شخص 
حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا سی روز مجاز خواهد بود. 

ماده 14( کلیه عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد 
به دفتر کل نقل شود. 

ماده 15( مؤسساتی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روش های حسابداری خود 
خالصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر پلمپ شده باشند، حداقل 
سالی یک بار )تا قبل از بستن حسابها( و در غیر اینصورت ماه به ماه در دفاتر مرکز مؤسسه 

ثبت کنند.
ماده 16( امضاء و پلمپ دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ امضاء و پلمب 
هیچگونه عمل مالی و پولی صورت نگرفته باشد و همچنین تاخیر امضاء پلمپ تا حد مجاز 
مقرر در تبصره های 3 و 4 ماده 13 این آیین نامه در مورد دفتر روزنامه یا حسب مورد دفتر 

مشاغل و ماده 14 این آیین نامه در مورد دفتر کل، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد. 
ماده 17( مؤدیانی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند، موظفند حداقل ماهی 
مشاغل  یا  روزنامه  دفتر  در  را  الکترونیکی  ماشین های  به  داده شده  عملیات  یکبار خالصه 
حسب مورد ثبت و حداکثر ظرف مهلت تعیین شده در ماده 14  این آیین نامه به دفترکل 
منتقل کنند، عالوه بر این به منظور تسهیل رسیدگی باید آیین نامه ها یا دستورالعمل های کار 
ماشین و برنامه های آن و نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار ماموران 

رسیدگی قرار دهند. 
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فصل چهارم
چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی:

مالیات های  قانون  ماده 96 اصالحی  »الف«  بند  ماده 18( اشخاص حقوقی و مشمولین 
استانداردهای حسابداری  آخرین  رعایت  با  را  نهایی خود  مالی  مکلفند صورتهای  مستقیم 

اعالمی از طرف مراجع ذیصالح تهیه و تنظیم نمایند. 
تبصره – در مواردی که فرم اظهارنامه تدوین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور که 
اشخاص موضوع  باشد،  نیز  مالی  فرم صورتهای  مؤدیان گذارده می شود، حاوی  اختیار  در 
این ماده با تنظیم و تسلیم این فرمها ملزم به تسلیم صورتهای مالی جداگانه که خود برای 
مؤسسه متبوع تهیه نموده اند، نخواهند بود، لیکن می توانند به منظور رفع ابهام احتمالی و یا 
ارائه اطالعات بیشتر، عالوه بر تنظیم و تسلیم اظهارنامه مزبور نسخه ای از صورتهای مالی و 

ضمائم مربوط را نیز همراه اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.
مالیات های مستقیم، هر یک که  قانون  بند »ب« ماده 96  از اشخاص مشمول  ماده 19( 
در امورتولید و خرید و فروش کاال فعالیت ندارند و فعالیت آنها به طور مشخص محدود 
و  درآمدها  خالصه  صورت  بایستی  است،  هزینه ها  پرداخت  و  خدمات  بهای  دریافت  به 
هزینه ها را حتی المقدور با تفکیک انواع آنها تهیه و سایر اشخاص موضوع آن بند مکلفند 
صورتحساب سود و زیان خود را )با ابراز موجودیها، خرید، فروش و غیره( برابر رویه های 

متداول در امر حسابداری تنظیم نمایند. 
تبصره – چنانچه فرم اظهارنامه تدوین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور که در اختیار 
مؤدیان گذارده می شود از حیث لزوم ارائه اطالعات مذکور در این ماده، کفایت امر را بنماید، 
مؤدیان مزبور ملزم به تهیه و تسلیم صورتهای جداگانه نخواهند بود، لیکن می توانند به منظور 
رفع ابهام احتمالی و یا ارائه اطالعات بیشتر، عالوه بر اظهارنامه نسخه ای از حساب درآمد 
و هزینه و یا حساب سود و زیان خود را نیز که بشرح فوق تنظیم نموده اند، به انضمام سایر 

یادداشتها و مدارک موجود همراه اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.
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فصل پنجم
موارد رد دفاتر:

ماده 20( تخلف از تکالیف مقرر در این آیین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می باشد.
در صورتی که دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند . 1

برگ باشد. 
عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز. 2
ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه.. 3
ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت )آرتیکل( بین سطور. 4
تراشیدن و پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده.. 5
جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در صفحات و سفید ماندن تمام صفحه در . 6

دفتر روزنامه و دفتر مشاغل به منظور سوء استفاده.
بستانکار شدن حسابهای نقدی و بانکی، مگر اینکه حسابهای بانکی با صورتحساب . 7

بانک مطابقت نماید و یا بستانکار شدن حسابهای بانکی یا نقدی ناشی از تقدم و یا تاخر 
ثبت حسابها باشد که در این صورت موجب رد دفتر نیست. 

تاخیر تحریر دفاتر روزنامه و مشاغل زاید بر حد مجاز مقرر در تبصره های 2 و 3 . 8
و 4 ماده 13 و تاخیر تحریر دفتر کل زاید بر حد مجاز مقرر در ماده 14 و تاخیر تحریر 

زاید بر حد مقرر در ماده 17 این آیین نامه.
عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات ماده 15 این آیین-نامه.. 9

اشتباه حساب حاصل در ثبت عملیات مؤسسه در صورتی که نسبت به اصالح آن . 10
طبق مقررات تبصره ماده 11 این آیین نامه اقدام نشده باشد.

در صورتی که مؤدیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده 169 . 11
قانون مالیات های مستقیم استفاده ننماید.

عدم ارائه آیین نامه ها یا دستورالعمل های کار ماشین و برنامه های آن و نحوه کار با . 12
نرم افزارهای مالی مورد استفاده 
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عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمپ شده )ولو نانویس(. 13
استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده سال های قبل )با توجه به مقررات ماده 3 این . 14

آیین نامه(
عدم تطبیق مندرجات دفاتر با اطالعات موجود در سیستم های الکترونیکی در مورد . 15

اشخاصی که از سیستمهای مذکور استفاده می نمایند. 
ثبت هزینه ها و درآمدها و هر نوع اعمال و اقالم مالی غیرواقع در دفاتر به شرط . 16

احراز )توضیح آنکه ثبت هزینه هایی که وقوع آن محقق بوده اما به دالیل خاص قانونی 
هزینه-های  ثبت  منزله  به  می شود،  داده  برگشت  و  نیست  مالیاتی  از حیث  قبول  قابل 

غیرواقع تلقی نمی شود.(
تبصره – در مورد بند 6 این ماده چنانچه سفید ماندن جهت ثبت تراز افتتاحی باشد موجب 
رد دفاتر نخواهد بود و همچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هر روز یا هر هفته یا 
هر ماه به شرطی که اسناد دارای شماره ردیف بوده و قسمت سفید مانده با خط بسته شود، 

به اعتبار دفتر خللی وارد نمی آورد.
ماده 21( هیأت سه نفری حسابرسان موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم 
در مواردی که با توجه به دالیل توجیهی مؤدی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای 
حسابداری و درجه اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی و رعایت واقعیت 
امر، احراز نمایند که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی نماید، می توانند نظر خود 

را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعالم نمایند. 
این آیین نامه جهت اصالح متن پیشین آن، به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، در 21 
ماده و 13 تبصره در تاریخ 84/4/11 و با شماره 13593 به تصویب وزیر امور اقتصادی و 

دارایی رسید و مقررات آن از 1384/7/11 الزم االجرا است.
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هزینه های قابل قبول و استهالک
ماده 147- هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن 
متکی  متعارف  که در حدود  از هزینه هایی  است  عبارت  مقرر می گردد  قانون  این  مقررات 
به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دورة مالی مربوط با رعایت 
حد نصاب های مقرر باشد. در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از 
یا مصوبة هیأت  و  قانون  به موجب  آن  پرداخت  ولی  بوده  قانون  این  در  مقرر  نصاب های 

وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود. 
از کلیة اشخاص حقوقی و  این فصل مؤسسه عبارت است  از لحاظ مقررات  تبصره – 

همچنین صاحبان مشاغل موضوع بندهای )الف( و )ب( مادة )95( این قانون.
ماده 148* - هزینه هایی که حائز شرایط مذکور در مادة فوق می باشد به شرح زیر در 

حساب مالیاتی قابل قبول است:
یا قیمت خرید مواد مصرفی در کاال و خدمات . 1  قیمت خرید کاالی فروخته شده و 

فروخته شده.
 هزینه های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان براساس مقررات استخدامی مؤسسه . 2

به شرح زیر:
الف( حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیرنقدی )مزایای غیرنقدی به 

قیمت تمام شده برای کارفرما(.
ب( مزایای غیرمستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهره وری، پاداش، عیدی، 
العادة مسافرت  اضافه کار، هزینه سفر و فوق العادة مسافرت. نصاب هزینة سفر و فوق 
مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج مؤسسه ذیربط طبق 
آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد تعیین خواهد شد. 
ج( هزینه های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه های بهداشتی و عمر و حوادث 

ناشی از کار کارکنان.
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و خسارت  مؤسسه  استخدامی  مقررات  طبق  پایان خدمت  وظیفه،  بازنشستگی،  حقوق  د( 
اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیرة مربوط. 

هـ( وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه 
درصد )3%( حقوق پرداختی ساالنه بابت پس انداز کارکنان براساس آیین نامه ای که به 

پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می-رسد.
و( معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل 
که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و 

بازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره می شود. 
این حکم نسبت به ذخایری که تاکنون در حساب بانکها نگهداری شده است نیز جاری 

خواهد بود. 
 3. کرایه محل موسسه در صورتی که اجاری باشد، مال االجارة پرداختی طبق سند رسمی و 

در غیر این صورت در حدود متعارف
4. اجاره  بهای ماشین آالت و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتی که اجاری باشد. 

5. مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات.
6. وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی مؤسسه.

فعالیت  به سبب  که  مالیات هایی  و  و عوارض  و همچنین حقوق  پرداختی  االمتیاز  7. حق 
مؤسسه به شهرداریها و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت می شود 
استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات هایی که مؤسسه به موجب  )به 
مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می باشد و همچنین جرایمی که 

به دولت و شهرداریها پرداخت می گردد.(
فشرده،  لوح های  و  نشریات  کتاب،  خرید  آموزشی،  و  آزمایشی  تحقیقاتی،  هزینه های   .8
هزینه های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت مؤسسه، براساس آیین نامه ای 
که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. 
9. هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی مؤسسه مشروط بر 
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این که:
اوالً- وجود خسارت محقق باشد. 

ثانیًا- موضوع و میزان آن مشخص باشد. 
ثالثا- طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهدة دیگری نبوده یا در هر 

صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد. 
آیین نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به 

تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
10. هزینه های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی 

حداکثر معادل ده هزار ریال به ازای هر کارگر.
11. ذخیرة مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این که:

اوال- مربوط به فعالیت مؤسسه باشد. 
ثانیًا- احتمال غالب برای الوصول ماندن آن موجود باشد. 

ثالثًا- در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد 
یا الوصول بودن آن محقق شود. 

امور  وزیر  تصویب  به  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  پیشنهاد  به  بند  این  به  مربوط  آیین نامه 
اقتصادی و دارایی می  رسد.

12. زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات 
احراز گردد، از درآمد سال یا سال های بعد استهالک پذیر است. 

13. هزینه های جزئی مربوط به محل مؤسسه که عرفا به عهدة مستاجر است در صورتی که 
اجاری باشد. 

14. هزینه های مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه در صورتی که ملکی باشد. 
15. مخارج حمل و نقل.

16. هزینه های ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری.
داللی- حق  قبیل حق العمل-  از  شده  انجام  کار  با  متناسب  پرداختی  الزحمه های  17. حق 
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ادارای  و  مالی  خدمات  و  حسابرسی  هزینه   – حضور  حق   – المشاوره  حق   – الوکاله 
سایر  مؤسسه،  نیاز  مورد  سیستم های  استقرار  و  طراحی  افزاری،  نرم  هزینه  بازرسی،  و 

هزینه های کارشناسی در ارتباط بافعالیت مؤسسه و حق الزحمه بازرس قانونی.
18. سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات مؤسسه به بانکها، صندوق تعاون و همچنین 

مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد. 
19. بهای ملزومات اداری و لوازمی که معموال ظرف یک سال از بین می روند.

20 مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین آالت و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان 
تعمیر اساسی تلقی نگردد.

21. هزینه های اکتشاف معادن که منجر به بهره برداری نشده باشد. 
22. هزینه های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت مؤسسه.

23. مطالبات الوصول به شرط اثبات آن از طریق مؤدی مازاد بر مانده حساب ذخیرة مطالبات 
مشکوک الوصول.

24. زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش 
یکنواخت طی سال های مختلف از طرف مؤدی.

25. ضایعات متعارف تولید.
26.ذخیرة مربوط به هزینه های پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد. 

27. هزینه های قابل قبول مربوط به سال های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی 
مورد رسیدگی تحقق می یابد. 

28. هزینه خرید کتاب و سایر کاالهای فرهنگی – هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل 
آنها تا میزان حداکثر پنج درصد)5%( معافیت مالیاتی موضوع ماده )84( این قانون به ازای 

هر نفر.
تبصرة 1- هزینه های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می شود و 
در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور 

اقتصادی و دارایی جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد. 
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تبصرة 2- مدیران و صاحبان سرمایة اشخاص حقوقی در صورتی که دارای شغل موظف در 
باشند جزء کارکنان مؤسسه محسوب خواهند شد ولی در مؤسساتی که  مؤسسات مذکور 
غیراشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب مؤسسه و اوالد تحت تکفل و همسر 
نامبرده به استثنای هزینه سفر و فوق العادة مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء 

)ب( بند )2( این ماده خواهد بود جزء هزینه های قابل قبول منظور نخواهد شد. 
تبصره 3- در محاسبة مالیات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی، ذخایر موضوع بندهای )1( و 
)2( ماده )15( قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350/3/16 و اصالحیه های بعدی آن و در 
مورد شرکت ها و اتحادیه هایی که وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری 
اسالمی ایران مصوب سال 1370/6/13 تطبیق داده اند یا بدهند، ذخیرة موضوع بند)1( و حق 
تعاون و آموزش موضوع بند )3( مادة )25( قانون اخیرالذکر جزء هزینه محسوب می شود. 

ماده 149 – در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهالکات دارایی و هزینه های 
تأسیس و سرمایه ای با رعایت اصول زیر انجام می شود:

 آن قسمت از دارایی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه . 1
به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می یابد قابل استهالک است.

 مأخذ استهالک قیمت تمام شدة دارایی می باشد. . 2
بهره-. 3 برای  آماده  استهالک  قابل  دارایی  که  می شود  محاسبه  تاریخی  از  استهالکات   

برداری، در اختیار مؤسسه قرار می گیرد. در صورتی که دارایی قابل استهالک به استثنای 
فیلم های سینمایی وارده از خارج کشور که از تاریخ اولین نمایش قابل استهالک خواهد 
بود، در خالل ماه در اختیار مؤسسه قرار گیرد، ماه مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد. 
در مورد کارخانجات، دورة بهره برداری آزمایشی جزء بهره برداری محسوب نمی گردد 

 هزینه های تأسیس از قبیل مخارج ثبت مؤسسه، حق مشاوره و نظایر آن و هزینه-های . 4
زاید بر درآمد »دورة قبل از بهره برداری و دورة بهره برداری آزمایشی« جز در مواردی 
که ضمن جدول مقرر در ماده )151( این قانون تصریح خواهد شد حداکثر تا مدت ده 

سال از تاریخ بهره برداری به طور مساوی قابل استهالک است. 
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در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهالک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین آالت . 5
زیانی متوجه مؤسسه گردد زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشدة دارایی منهای 
حاصل فروش )در صورت فروش( قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال 

می باشد. 
تبصره – در مورد محاسبة مالیات تهیه کنندگان فیلم های ایرانی که در ایران تهیه می شود 
قیمت تمام شدة فیلم در سال اول بهره برداری و در صورتی که درآمد فیلم تکافو نکند در 

سال های بعد در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد.
ماده 150* - طرز محاسبة استهالک به شرح زیر است:

الف- در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده 151 این قانون برای استهالک، نرخ تعیین 
شود نرخها ثابت بوده و در هر سال مابه التفاوت قیمت تمام شده مال مورد استهالک و 
مبلغی که در سال های قبل برای آن به عنوان استهالک منظور شده است اعمال می گردد. 
ب – در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده 151 این قانون مدت تعیین شده، در هر سال 
به طور مساوی از قیمت تمام شدة مال به نسبت مدت مقرر، استهالک منظور می گردد. 

تبصره 1- هزینة مربوط به تغییر یا تعمیر اساسی دارایی قابل استهالک جزء قیمت تمام شدة 
دارایی محسوب می شود. 

تبصره 2- مؤسسات می توانند هزینه های نرم افزاری خود را حداکثر تا پنج سال مستهلک کنند. 
تبصره 3- مؤسسات می توانند آن مقدار از دارایی های ثابت استهالک پذیر را که برای بازسازی، 
جایگزینی خطوط تولید یا توسعه و تکمیل خریداری گردیده است، با دو برابر نرخ یا 
نصف مدت استهالک پیش بینی شده در جدول استهالکات موضوع مادة )151( این قانون 

حسب مورد مستهلک کنند. 
هزینه  انعکاس  نحوة  استهالک پذیر،  ثابت  دارایی های  سرمایه ای  اجاره های  در   -4 تبصره 

استهالک در دفاتر طرفین معامله براساس استانداردهای حسابداری خواهد بود. 
ماده 151 – جدول استهالکات براساس ضوابط مصوب، از طرف سازمان امور مالیاتی کشور 

تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده می شود. 
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آیین نامه اجرایی موضوع تبصره )3( ماده )139( اصالحی قانون مالیات های 
مستقیم، مصوب 1380

فصل اول- معافیت موضوع بند »الف« ماده )139(
ماده 1- معافیت مالیاتی موضوع بند »الف« ماده )139( صرفًا در مورد بقاع موصوف که 
فهرست آنها توسط سازمان اوقاف و امور خیریه به سازمان امور مالیاتی کشور اعالم می شود. 

جاری خواهد بود. تشخیص سایر بقاع متبرکه، بر عهده سازمان یاد شده می باشد. 

فصل دوم – معافیت موضوع بند »د« ماده )139(
ماده 2- مدارسی که قبال طبق تشخیص شورای مدیریت حوزه علمیه قم از جمله مدارس 
و  نقدی  هدایای  و  کمک ها  به  نسبت  شوند،  شناخته  بعدا  یا  شده  شناخته  اسالمی  علوم 

غیرنقدی از پرداخت مالیات معاف می باشند. 
تبصره 1- استفاده از معافیت مالیاتی مزبور برای هر سال، منوط به تائید شورای مدیریت 
حوزه علمیه قم مبنی بر تداوم فعالیت مدرسه در زمره علوم اسالمی است که باید حداکثر تا 

پایان تیرماه سال بعد به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم گردد. 
تبصره 2- موقوفات متعلق به مدارس یاد شده جهت استفاده از معافیت مالیاتی موقوفات 
عام می باید به شرح فصل پنجم این آیین نامه مورد نظارت شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور 
خیریه واقع شوند و شرط معافیت درآمد موقوفات موصوف نیز ارایه تأئیدیه سازمان اوقاف 
و امور خیریه مبنی بر صرف درآمد مربوط در امور مذکور در بند »ح« ماده )139( اصالحی 

وفق ماده )8( این آیین نامه خواهد بود. 

فصل سوم – معافیت موضوع بند »هـ« ماده )139(
ماده 3- نهادهایی که طبق نظر هیئت وزیران جزء نهادهای انقالب اسالمی شناخته شده 
یا بشوند، نسبت به کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی از پرداخت مالیات معاف 

می باشند. 
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فصل چهارم – معافیت موضوع بند »و« ماده )139(
عمران  مصرف  به  که  کشور  موقوفات  عمران  صندوق  درآمد  از  قسمت  آن   -4 ماده 
موقوفات کشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر اینکه هرسال گواهی الزم 
مبنی بر صرف درآمد صندوق در امور یاد شده توسط سازمان اوقاف و امور خیریه صادر و 

حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم گردد.

فصل پنجم – معافیت موضوع بند »ح« ماده )139(
ماده 5- آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی و برابر مفاد وقفنامه های 
مربوط به مصرف امور مذکور در بند »ح« ماده )139( می رسد از پرداخت مالیات معاف است 

مشروط بر اینکه:
الف- صورتحساب درآمد و هزینه هر سال مالی موقوفه متکی به اسناد و مدارک قابل قبول، 
حداکثر تا 4 ماه پس از پایان سال مالی به اداره اوقاف و امور خیریه مربوط تسلیم شود. 
ب – ادارات اوقاف و امور خیریه مربوط نسخه ای از صورتحساب مزبور را به انضمام تأئیدیه 
الزم مبنی بر صرف کل یا بعض درآمد موقوفه در امور مندرج در بند »ح« ماده )139( 
اصالحی – مصوب 1380/11/27 قانون مالیات های مستقیم )با ذکر دقیق مبالغ کل درآمد 
و رقم صرف شده در امور مزبور( ظرف شش ماه از تاریخ وصول صورتحساب به اداره 

امور مالیاتی محل موقوفه تسلیم نماید.
تبصره – موقوفاتی که متولی منصوص التولیه دارند نیز جهت برخورداری از معافیت مالیاتی 
ملزم به رعایت مقررات قانون مالیات های مستقیم و ضوابط مقرر در این آیین نامه خواهند بود. 

فصل ششم – معافیت موضوع بند »ط« ماده )139(
ماده 6- موسسات خیریه و عام المنفعه در صورتی می توانند از معافیت مالیاتی موضوع 

این بند استفاده نمایند که واجد شرایط زیر می باشند:
الف( موسسه رسما تحت یکی از عناوین فوق به ثبت رسیده و غیرانتفاعی بودن آن نیز در 

اساسنامه تصریح شده باشد.
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ب( کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آنها به موجب اساسنامه به مصارف امور یاد 
شده در بند »ح« ماده )139( اصالحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1380/11/27 
برسد و این امر توسط سازمان امور مالیاتی کشور طبق مواد )7( الی )9( این آیین نامه 

تأئید شود. 
ج( اساسنامه آنها صریحا متضمن این موضوع باشد که موسسان و وابستگان طبقات اول و 
دوم آنان، موضوع ماده )18( این قانون و هیئت امنا و مدیران آنها مبادرت به انجام معامله 

با موسسه ننماید. 
د( اساسنامه موسسه صریحا حاکی از این باشد که موسسات یا صاحبان سرمایه حق هیچ گونه 
برداشت و یا تخصیص از محل کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی را ندارند و 
بعد از انحالل، دارایی موسسه به سازمان بهزیستی کشور یا یکی از موسسات دولتی و یا 

موسسات خیریه و عام المنفعه دیگر واگذار گردد.
هـ ( بر درآمد و هزینه آنها به شرح مواد )7( الی )9( این آیین نامه نظارت شود.

ماده 7- نظارت بر درآمد و هزینه  موسسات خیریه و عام المنفعه موضوع بند »ط« ماده 
)139( اصالحی قانون مالیات های مستقیم، ولو اینکه دارای مال موقوفه باشند به ترتیب زیر 

اعمال خواهد شد. 
الف( مرجع نظارت بر درآمد و هزینه موسسات خیریه و عام المنفعه، سازمان امور مالیاتی 
کشور است که می تواند این اختیار را به ادارات امور مالیاتی ذی ربط و در موارد یاد شده 
در بند )3( ماده )1( قانون تشکیالت و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه – مصوب 

1363- به سازمان مزبور تفویض نماید.
ب( نظارت بر درآمد وهزینه موسسات عام المنفعه ای که دارای مال موقوفه می باشند، و یا 
اداره آنها به موجب قانون یا آیین نامه مربوط به سازمان اوقاف وامور خیریه محول شده 

است، با سازمان یاد شده خواهد بود. 
قانون   )2( ماده   )4( تبصره  موضوع  اجرایی  آیین نامه  موافق  قباًل  که  ناظری  مراجع  پ( 
نظارت  امر  آن،   1371/2/7 مورخ  اصالحیه  و   –  1366 مصوب   – مستقیم  مالیات های 
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بر  آنها  نظارت  است،  گردیده  تفویض  آنان  به  المنفعه  عام  موسسات  هزینه  و  بردرآمد 
موسسات یاد شده با رعایت مقررات ماده )139( اصالحی – مصوب 1380/11/27 – و 
مفاد این آیین نامه کماکان معتبر بوده و اساسنامه این قبیل موسسات نیازی به اصالح مجدد 

و تطبیق با این آیین نامه نخواهد داشت. 
یا  تصویر  اساسنامه،  ثبت  تاریخ  از  ماه  یک  ظرف  موظفند  نامبرده  موسسات   -8 ماده 
از  امور مالیاتی محل تسلیم و ظرف همین مدت در یکی  اداره  به  رونوشت مصدق آن را 
بانک های محل حساب جاری به نام موسسه افتتاح و کلیه وجوه نقدی و درآمد خود را به 

حسابهای بانکی منتقل نمایند و کلیه هزینه های موسسه را از طریق آن حسابها انجام دهند. 
ماده 9- موسسات خیریه و عام المنفعه مکلفند صورتحساب درآمد و هزینه ساالنه خود 
را که متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد، حداکثر تا چهار ماه بعد از پایان سال مالی 
موسسه به مرجع ناظر مربوط تسلیم نمایند و مرجع ناظر موسسه نیز باید ظرف چهارماه از 
تاریخ وصول صورتحساب نتیجه رسیدگی را در مورد صورتحساب درآمد و هزینه و رعایت 
مقررات قانون و آیین نامه اجرایی ماده )139( قانون اعالم و در صورت تأیید، گواهی الزم را 

جهت اقدام قانونی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید. 

فصل هفتم – معافیت موضوع بند »ی« ماده )139(
ماده 10 – مجامع حرفه ای، احزاب و انجمنها و تشکلهای غیردولتی مکلفند مجوز صادر 
شده از مراجع ذی ربط را جهت استفاده از معافیت مقرر موضوع بند »ی« ماده مذکور به اداره 

امور مربوط مالیاتی تسلیم نمایند. 

فصل هشتم – معافیت موضوع بند »ک« ماده )139(
اساسی  قانون  دینی مذکور در  اقلیتهای  به  هیئتهای مذهبی مربوط  انجمنها و  ماده 11- 
جمهوری اسالمی ایران، جهت استفاده از معافیت مقرر مکلفند گواهی الزم مبنی بر رسمیت 

خود را از وزارت کشور اخذ و به اداره امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نمایند. 
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فصل نهم – معافیت موضوع بند »ل« ماده )139(
ماده 12- فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری اشخاص حقیقی یا حقوقی 
به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام می شود. فعالیت های یاد شده براساس 
دستورالعملی توسط سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تعیین و اعالم خواهد شد. 

فصل دهم – معافیت موضوع تبصره )1( ماده )139(
ماده 13- اشخاص موضوع ماده )139( اصالحی جهت برخورداری از معافیت مالیاتی 
موضوع تبصره )1( این ماده موظفند حداقل پانزده روز قبل از شروع فعالیت های غیرانتفاعی 
مذکور و در تبصره یادشده، مراتب را جهت تعیین ناظر به سازمان امور مالیاتی کشور اعالم 
و صورتحساب درآمد و هزینه مربوط به فعالیت های موصوف را حداقل یکبار در هر سال 

مالی به مرجع ناظر تعیین شده تسلیم و گواهی نظارت دریافت نمایند. 

فصل یازدهم – مقررات عمومی 
 )139( ماده  موضوع  اشخاص  اقتصادی  فعالیت های  از  حاصل  درآمدهای   -14 ماده 
اصالحی به شرح مندرج در تبصره )2( اصالحی ماده )2( قانون مالیات های مستقیم – مصوب 
1380/11/27 – )غیر از مواردی که طبق بندهای ماده )139( مزبور از معافیت مالیاتی برخودار 
می شوند( طبق مقررات مربوط و با رعایت سایر فعالیت های مالیاتی مقرر به نرخ های مالیاتی 

مقرر مربوط در این قانون مشمول مالیات خواهند بود. 
تبصره 1- نقل و انتقال قطعی امالک از جمله فعالیت های اقتصادی موضوع تبصره )2( ماده 

)2( قانون یاد شده تلقی نمی گردد.
می-باشند،  جداگانه ای  مالیاتی  نرخ  دارای  مربوط  مقررات  طبق  که  درآمدهایی   -2 تبصره 

مالیات متعلق حسب مورد وفق مقررات مربوط محاسبه و وصول خواهد شد. 
)ماده 15 براساس تصویب نامه شماره 50217/62400 هـ مورخ 1393/6/4 هیات وزیران 

بشرح ذیل اصالح می شود(
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مستقیم  مالیات های  قانون  اصالحی   )139( ماده  موضوع  اشخاص   – اصالحی   15 ماده 
مصوب 1380حسب مورد مکلف به تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و 
زیان یا حساب درآمد و هزینه حسب مورد طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم خواهند 

بود. 
)ماده 16 براساس تصویب نامه شماره 50217/62400 هـ مورخ 1393/6/4 هیات وزیران 

بشرح ذیل اصالح می گردد(
ماده اصالحی 16- عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در ماده )139( اصالحی قانون 
یادشده  ماده  بندهای  موضوع  اشخاص  سوی  از  اظهارنامه  تسلیم  عدم  همچنین  و  مذکور 
از تاریخ الزم االجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ... در هر سال مالی موجب 

محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد.
تبصره: فعالیت های هنری سینمایی در صورت عدم تسلیم بموقع اظهارنامه و ترازنامه و 
حساب سود و زیان )تا قبل از اجرای برنامه پنجم توسعه( و عدم کسر و پرداخت مالیات 

اشخاص ثالث مشمول حکم این ماده نمی باشد. 
176766/ت41292هـ  تصویب نامه  و   89/12/28 مورخ   200/37495 بخشنامه  براساس 
مورخ 89/8/9 هیئت وزیران متن ذیل به عنوان ماده 17 به تصویب نامه 53454 ت 27257 هـ 

مورخ 81/12/7 الحاق و شماره مواد اصالح می شود. 
ماده 17 الحاقی: آن قسمت از درآمد موقوفات عام که مطابق فصل پنجم این آیین نامه در 
دوره مالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد، حداکثر ظرف یک سال پس از 
انقضای سال مالی تحصیل درآمد نیز می تواند مصرف گردد، در غیر اینصورت مانده مصرف 
نشده طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود. مگر اینکه قبل از انقضای مدت یاد 
شده، لزوم نگهداری برای یک سال دیگر حسب مورد به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه 
رسیده و مراتب به اداره امور مالیاتی ذیربط و یا سازمان امور مالیاتی کشور اعالم شده باشد. 
سررسید  تاریخ  مورد،  برحسب  تمدیدی  مدت  یا  سال  یک  انقضای  تاریخ   -1 تبصره 

پرداخت مالیات و مبدأ مرور زمان برای مطالبه مالیات خواهد بود. 
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تبصره 2- مانده مصرف نشده درآمد یاد شده به درآمد مشمول مالیات عملکرد آخرین 
سال تمدید شده اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد. 

ماده 18- در مورد موقوفات عام به طور کلی و موسسات عام المنفعه ای که اداره امور 
آنها به سازمان اوقاف و امور خیریه محول شده یا بشود در صورتی که فاقد متولی و یا امین 
یا مدیر باشند مسئولیت انجام تکالیف مقرر در این آیین نامه و قانون مالیات های مستقیم در 

ارتباط با اشخاص مذکور به عهده اداره اوقاف و امور خیریه مربوط خواهد بود. 
قانون  ماده )139( اصالحی  در  اشخاص مذکور  به  نسبت  آیین نامه  این  مفاد  ماده 19- 
مالیات های مستقیم – مصوب 1380/11/27 که سال مالی آنها از 1381/1/1 به بعد شروع 

می شود جاری خواهد بود. 

 
مصوبه 28423/ ت 17790 هـ - 1379/7/3 هیأت وزیران 

آیین نامه اجرایی تبصره )4( قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران 
ذیصالح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1379/6/13 و اصالحیه-های 1387/1/10 

و 1389/12/11 و 1392/7/28 هیات وزیران 

ماده 1:
همچنین  و  خدماتی  و  بازرگانی  تولیدی،  واحدهای  بر  مالی  نظارت  اعمال  منظور  به 
حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع 
عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذینفع، اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیبی که 
در این آیین نامه معین می شود از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی شاغل و 

موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران استفاده خواهند نمود. 

ماده 2: 
اشخاص حقوقی ذیل مکلفند حسب مورد »حسابرس و بازرس قانونی« یا »حسابرس« 
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ایران می-باشند،  میان موسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی  از  را  خود 
انتخاب نمایند:

الف- شرکت های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکت های تابعه 
و وابسته به آنها.

ب- شرکت های سهامی عام و شرکت های تابعه و وابسته به آنها.
ج- شرکت های موضوع بندهای الف و ب ماده )7( قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با 

رعایت ترتیبات مقرر در تبصره یک ماده )132( قانون محاسبات عمومی.
هـ - شعب و دفاتر نمایندگی شرکت های خارجی – مصوب 1376- در ایران ثبت شده. 

و- موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت ها، سازمان ها و موسسات تابعه و وابسته 
به آنها.

ز- سایر اشخاص حقوقی و حقیقی زیر که با در نظر گرفتن عواملی از قبیل درجه اهمیت، 
دارایی ها،  یا خدمات، جمع  محصوالت  فروش  )میزان  آنها  فعالیت  و حجم  حساسیت 
میزان ظرفیت کاری موسسات حسابرسی و  میزان سرمایه( و همچنین  پرسنل و  تعداد 
حسابداران رسمی، مشخصات یا فهرست آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا 

پایان دی ماه هر سال اعالم می گردد.
1- شرکت های سهامی خاص و سایر شرکت ها و همچنین موسسات انتفاعی و غیرتجاری.

2- شرکت ها و موسسات تعاونی و اتحادیه های آنها.
3- اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند.
تنها  که  سازمان حسابرسی  از خدمات  ماده می توانند  این  موضوع  اشخاص  تبصره 1- 
موسسه حسابرسی دولتی می باشد، به عنوان »حسابرس و بازرس قانونی« یا »حسابرس« خود 

حسب مورد استفاده نمایند. 
ضوابط  و  اصول  به  توجه  با  وابسته،  و  تابعه  شرکت های  تشخیص  ضوابط   -2 تبصره 

حسابداری موضوع بند ز ماده )7( قانون اساسنامه سازمان حسابرسی تعیین می گردد.
»حسابرسی  برای  دارایی می توان  و  اقتصادی  امور  وزارت  اعالم  و  تعیین  با  تبصره 3- 
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و بازرسی قانونی« یا »حسابرسی« اشخاص موضوع بند ز این ماده، از خدمات حسابداران 
رسمی نیز استفاده کرد. 

ماده 3:
صورت های مالی اشخاص موضوع ماده )2( که حسب مورد فاقد گزارش »حسابرسی و 
بازرسی قانونی« یا »گزارش حسابرسی« موضوع این آیین نامه باشد در هیچ یک از وزارتخانه ها، 
موسسات دولتی، شرکت های دولتی، بانک ها و بیمه ها، موسسات اعتباری غیربانکی، سازمان 
نفع  به  و  نمی باشد  معتبر  غیردولتی  عمومی  نهادهای  و  موسسات  و  بهادار  اوراق  بورس 

اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود. 
ارایه  قابل  تسهیالت  از  ماده  این  موضوع  و حقوقی  حقیقی  اشخاص  استفاده   – تبصره 
توسط وزارتخانه-ها، موسسات، سازمان ها، دستگاه ها و شرکت های مذکور در این ماده که 
وفق مقررات و ضوابط اعالم شده مستلزم ارایه صورت های مالی می باشد، حسب مورد منوط 

به ارایه گزارش حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی موضوع این آیین نامه می باشد.

ماده 4:
بازرسی  و  »حسابرسی  گزارش  در  مکلفند  حسابرسی  موسسات  و  رسمی  حسابداران 
قانونی« یا »گزارش حسابرسی« که با رعایت قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب 
1347  و طبق اصول و ضوابط حسابرسی تهیه می شود، نسبت به حساب ها و صورتهای مالی 

رسیدگی شده درباره موارد زیر صریحًا اظهارنظر نمایند:
الف( رعایت قوانین و مقررات تجاری، مالیاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت 

شخص مورد رسیدگی.
ب( رعایت اصول و ضوابط حسابداری در تهیه و ارایه صورت های مالی و یادداشت های 

همراه صورت های مزبور.
ج( نحوه ارایه وضعیت مالی و نتایج عملیات شخص مورد رسیدگی در صورت های مالی.

تبصره 1- هرگاه حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی در جریان رسیدگی، به هر گونه 
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تخلف از مقررات موضوع این ماده از ناحیه هیات مدیره و مدیرعامل برخورد نمایند، 
مکلفند موارد را در گزارش خود منعکس کنند. 

تبصره 2- مقصود از اصول و ضوابط حسابرسی، اصول متعارف در حرفه حسابرسی و 
استانداردهای موضوع بند ز ماده )7( قانون اساسنامه سازمان حسابرسی و آیین  رفتار حرفه ای 

موضوع بند )3( ماده )6( اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران می باشد. 

ماده 5:
انجام  عهده دار  که  حسابرسی  سازمان  یا  و  حسابرسی  موسسات  و  رسمی  حسابداران 
وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی و یا حسابرسی اشخاص مشمول ماده )2( این آیین نامه 
ماده 272 ق.م.م و در صورت  می باشد، در صورت درخواست اشخاص مزبور در اجرای 
قبول درخواست مؤدی طبق ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مکلفند عالوه بر گزارش 
موضوع ماده )4( فوق، گزارش حسابرسی مالیاتی جداگانه طبق نمونه ای که از طرف سازمان 
امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس قرار می گیرد، تنظیم و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی 

مربوط در اختیار مودی قرار دهند. گزارش مذکور باید شامل موارد زیر باشد:
الف( اظهارنظر نسبت به کفایت دفاتر و اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی 
نامه شماره  افزوده تصویب  ارزش  بر  مالیات  قانون  و  مستقیم  مالیات های  قانون  مفاد  طبق 
130940/ ت 49062 هـ )اصالحات 92/07/28 هیأت وزیران( و مقررات مربوط با رعایت 

اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری.
ب( تعیین درآمد مشمول مالیات، ماخذ مشمول مالیات برارزش افزوده و مالیات متعلق به 
هر دوره مالیاتی حسب مورد، براساس مفاد قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر 

ارزش افزوده و مقررات مربوط. 
مستقیم  مالیات های  قانون  به موجب  مودی  که  تکلیفی  مالیات های  به  نسبت  اظهارنظر  ج( 

مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی کشور بوده است.
د( سایر مواردی که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مورد نظر سازمان امور مالیاتی کشور 

تعیین خواهد شد. 
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تبصره 1- گزارش حسابرسی مالیاتی در مورد مالیات بر ارزش افزوده نیز با توجه به بند 
)هـ( ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصالح به عنوان 
حسابدار رسمی – مصوب 1372 و تبصره )4( آن به ترتیبی خواهد بود که در نمونه گزارش 

حسابرسی مالیاتی تنظیمی سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می گردد.
تبصره 2- هرگاه حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی در 
اجرای بند »الف« این ماده به موارد ایرادی برخورد نمایند که به نظر آنها به اعتبار دفاتر خللی 
وارد ننماید و تعیین درآمد واقعی مشمول مالیات و ماخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و 
مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی، امکان پذیر باشد، ضمن درج موارد ایراد در گزارش خود، 
دوره  هر  به  متعلق  مالیات  افزوده  برارزش  مالیات  مشمول  ماخذ  و  مالیات  مشمول  درآمد 

مالیاتی را تعیین خواهد کرد. 
در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک مزبور برای محاسبه درآمد مشمول مالیات و تعیین 
ماخذ مشمول مالیات برارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی غیر قابل رسیدگی 
تشخیص داده شود یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط مورد قبول واقع 
نشود، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی باید پس از ارایه 
گزارش حسابرسی مالیاتی حاوی اظهارنظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک و دفاتر برای امر 
حسابرسی مالیاتی، موضوع را به طور کتبی با ذکر دالیل به اداره امور مالیاتی ذیربط اعالم 
به  نسبت  موضوعه  مقررات  مطابق  است  مکلف  مالیاتی  امور  اداره  این صورت  در  نماید، 
رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات و ماخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات 

متعلق به هر دوره مالیاتی اقدام نماید.
تبصره 3- چنانچه قبل یا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات و اوراق مطالبه مالیات یا 
برگ استرداد مالیات اضافه پرداختی اطالعات و مدارکی در مورد فعالیت های مالی به دست 
آید که در نتیجه نیاز به بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مودی ذیربط و توضیحات تکمیلی 
امور  اداره  باشد، رییس  یا سازمان حسابرسی  حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و 
مالیاتی موضوع را با ذکر مصداق به طور کتبی از حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و 
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یا سازمان حسابرسی استعالم خواهد نمود که به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
الف( حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی مکلفند ظرف یک 
ماه از تاریخ دریافت استعالم، دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را بررسی و در صورتی که 
فعالیت مزبور در دفاتر ثبت نشده باشد، موضوع عدم ثبت فعالیت مالی را به طور کتبی به 
اطالع رییس اداره امور مالیاتی برسانند، در این صورت اداره امور مالیاتی براساس پاسخ 

واصل شده، مطابق قانون و مقررات موضوعه اقدام خواهد نمود.
ب( در صورتی که فعالیت مالی مزبور در دفاتر ثبت شده باشد، حسابداران رسمی و موسسات 
حسابرسی و یا سازمان حسابرسی مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعالم، ثبت 
فعالیت های مورد استعالم در دفاتر مؤدی را ضمن توضیحات تکمیلی با ذکر شماره سند 
با تصویر اسناد حسابداری و مدارک ضمیمه به آن، به طور کتبی به  حسابداری همراه 

اطالع رییس اداره امور مالیاتی برساند. 
ج( در صورتی که پاسخ حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی 
با توجه به اسناد و مدارک ارسالی و توضیحات تکمیلی داده شده، به نظر رییس اداره 
با  مالیاتی موضوع را  امور  اداره  ننماید،  با قوانین و مقررات مربوط تطبیق  مالیاتی  امور 
شرح استدالل عدم پذیریش به هیئت سه نفری موضوع بند »ب« تبصره )1( ماده )6( این 

آیین نامه ارجاع خواهد نمود. 
د( در صورتی که حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی ظرف یک 
ماه از تاریخ دریافت استعالم نسبت به ارایه پاسخ الزم به رییس اداره امور مالیاتی مربوط 
قانون و مقررات  به مؤدی طبق  یا مراجعه  با استعالم و  مالیاتی  امور  اداره  نکنند،  اقدام 

موضوعه اقدام خواهد نمود.
موسسات  و  به حسابداران رسمی  را  مالیاتی  انجام حسابرسی  که  اشخاصی  تبصره 4- 
حسابرسی و یا سازمان حسابرسی ارجاع می نمایند، مکلفند یک نسخه از قرارداد با حسابداران 
رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان را همراه با اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی 

مربوط تسلیم نمایند. 
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تبصره 5- در مواردی که پرونده مالیاتی مؤدیان مذکور در جلسه هیئت سه نفری موضوع 
بند )3( ماده )97( قانون مالیات های مستقیم مطرح باشد، یکی از اعضای هیات مزبور توسط 
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از بین حسابداران رسمی انتخاب می شود. چنانچه در 
بعضی از نقاط کشور، انتخاب حسابدار رسمی امکانپذیر نباشد، سازمان امور مالیاتی کشور 
می تواند از سایر حسابرسان بند )3( ماده )97( قانون  مالیات های مستقیم در جلسات مزبور 

استفاده نمایند.*1

ماده 6: 
اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات 

برگ تشخیص مالیات با برگ مطالبه مالیات صادر می نماید. 
تبصره 1- چنانچه قبل از صدور برگ تشخیص مالیات یا اوراق مطالبه مالیات یا برگ 
استرداد مالیات اضافه پرداختی نسبت به ارایه گزارش حسابرسی مالیاتی درخصوص بندهای 
»ب« هزینه )هزینه های قابل قبول، استهالک( و خرید و عرضه کاال و خدمات و »ج« )از 
و  آیین نامه  این   )5( ماده  حقوق(  و  تکلیفی  مالیات های  افزوده(  ارزش  بر  مالیات  جمله 
معافیت های مالیاتی نیاز به توضیحات تکمیلی حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی یا 
سازمان حسابرسی باشد، رییس اداره امور مالیاتی موضوع را با ذکر مصداق به طور کتبی از 
حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی استعالم خواهد نمود که به 

ترتیب زیر عمل خواهد شد:
الف( حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرس مکلفند ظرف یک ماه 
از تاریخ دریافت استعالم، توضیحات تکمیلی را به رییس اداره امور مالیاتی ارایه نمایند، 
در غیر این صورت و یا اعالم عدم دسترسی به دفاتر و اسناد و مدارک مؤدی از سوی 
مالیاتی  امور  اداره  حسابرسی،  سازمان  یا  و  حسابرسی  موسسات  و  رسمی  حسابداران 
مطابق مقررات موضوعه جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و مالیات های 

*. تصویب نامه 1389/12/11 هیات وزیران
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تکلیفی و تعیین ماخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی 
مؤدی اقدام خواهد نمود. 

ب( در صورتی که پاسخ حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی 
اداره امور مالیاتی کافی  با قوانین و مقررات مالیاتی حسب نظر رئیس  انطباق  از لحاظ 
به مقصود نباشد، موضوع به هیأتی متشکل از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و 
ایران )نماینده سازمان حسابرسی در مورد  دبیر شورای عالی جامعه حسابداران رسمی 
گزارش های حسابرسی مالیاتی آن سازمان( و یک نفر از حسابداران رسمی به انتخاب 
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می گردد. هیئت با حضور اکثریت اعضا*1 
رسمیت یافته و رای اکثریت اعضای هیئت مذکور، مورد قبول سازمان امور مالیاتی کشور 
و جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی بوده و مبنای حل و فصل پرونده ذیربط 

قرار خواهد گرفت. 
بررسی های هیات یاد شده حسب مورد شامل مذاکره با حسابداران رسمی و موسسات 
حسابرسی و یا سازمان حسابرسی گزارش دهنده، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک حسابرسی 
درخواست  و  مالیاتی  امور  اداره  استعالم  مورد  موضوعات  یا  موضوع  با  رابطه  در  مالیاتی 
انجام رسیدگی های تکمیلی توسط حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان 

حسابرسی و اعالم نتیجه به هیئت خواهد بود. 
تبصره 2- نحوه اداره و تشکیل جلسات هیئت موضوع بند »ب« تبصره )1( این ماده به 
موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط هیئت مزبور تهیه و به تصویب رییس کل سازمان 

امور مالیاتی کشور می رسد. 
تبصره 3- رؤسای ادارات امور مالیاتی و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا 
سازمان حسابرسی باید تمهیداتی به کاربرند تا استعالم و ارسال پاسخ در مهلت های تعیین 
شده انجام شود. مکاتبات بین اداره امور مالیاتی و حسابدار رسمی و بالعکس باید با ابالغ 

کتبی و از طریق پست سفارشی صورت پذیرد.

* تصویب نامه 1389/12/11 هیات وزیران
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تبصره 4- چنانچه هیئت موضوع بند »ب« تبصره )1( این ماده با اکثریت آراء حسابداران 
رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی را به لحاظ عدم رعایت دستورالعمل 
حسابرسی مالیاتی و سایر مقررات مالیاتی در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی مقصر تشخیص 
دهد، سازمان امور مالیاتی کشور گزارش مربوط را به وزیر امور اقتصادی و دارائی ارائه و 
نظر هیئت را جهت طرح در هیئت های انتظامی جامعه حسابداران رسمی یا کمیته انضباطی 
سازمان حسابرسی ارسال خواهد نمود. جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی 
مکلفند یک نسخه از رأی هیئت های انتظامی یا کمیته انضباطی را جهت اطالع به سازمان 

امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. 

ماده 7:
نمی گردند،  آیین نامه  این   )2( ماده  مفاد  مشمول  که  حقیقی  و  حقوقی  اشخاص  سایر 
می توانند حسابرسی صورت های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی خود را به حسابدار رسمی 
یا موسسه حسابرسی ارجاع و گزارش مزبور را، به ضمیمه اظهارنامه مالیاتی و صورت های 
مالی، و یا ظرف مهلت مقرر در ماده )6( این آیین نامه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم 
این آیین-نامه و تبصره های ذیل آن  نمایند. در این صورت، مشمول مفاد مواد )5( و )6( 

خواهند بود. 

ماده 8:
اجتماعی،  تامین  سازمان  موافق  نظر  کسب  با  می توانند  حقوقی  و   حقیقی  اشخاص 
به  را  خود  بیمه  کسر حق  مشمول  مبالغ  تعیین  گزارش  تنظیم   و  قانونی  دفاتر  حسابرسی 
و  حسابداران  و  ارجاع  آیین نامه  این  موضوع   حسابرسی  موسسات  یا  رسمی  حسابداران 
موسسات مذکور با رعایت تکالیف کارفرمایان بر مبنای قوانین، مقررات و دستورالعمل های 
تامین اجتماعی، گزارش حسابرسی الزم را تهیه کنند، که در این صورت گزارش  سازمان 

مزبور مبنای محاسبه حق بیمه قرار خواهد گرفت. 
تبصره – حکم این ماده مانع مطالبه حق بیمه ناشی از اشتباه در محاسبات و موارد ذکر 
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نشده در گزارش حسابرسی مذکور در فوق طبق مقررات تامین اجتماعی و سایر مقررات، 
حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تسلیم گزارش نخواهد بود. 

ماده 9:
دریافت- دولتی  دستگاه های  موافق  نظر  با کسب  و حقیقی می توانند  اشخاص حقوقی 

عوارض  و  حقوق  خدمات،  و  کاال  قیمت  التفاوت های  مابه  غیرمستقیم،  مالیات های  کننده 
شهرداری ها، آموزش و پرورش، تربیت بدنی و سایر موارد، از خدمات حسابداران رسمی 
و موسسات حسابرسی برای تهیه گزارش های حسابرسی ویژه درخصوص موارد یاد شده 
استفاده نمایند. در این صورت دستگاه های دولتی مذکور موظفند گزارش های حسابرسی ویژه 

مزبور را مبنای محاسبه و دریافت مطالبات خود قرار دهند. 
تبصره – دستگاه های دولتی موضوع این ماده راسًا نیز می توانند حسابرسی ویژه و تهیه 
گزارش مربوط درخصوص اشخاص حقوقی و حقیقی را به حسابداران رسمی یا موسسات 
حسابرسی واگذار نمایند. در این صورت پرداخت حق الزحمه طبق مقررات مربوط به عهده 

دستگاه دولتی ذیربط خواهد بود. 

ماده 10:
کلیه اشخاص موضوع این آیین نامه که مجازند طبق مقررات ارزی کشور تمام یا قسمتی 
از درآمد، اصل سرمایه، سود سرمایه گذاری، حق االمتیاز، اقساط و سود تسهیالت دریافتی 
مکلفند  نمایند  منتقل  از کشور  به خارج  بانکی  از طریق شبکه  و  ارز  به  را  مشابه  موارد  و 
رسمی  یا حسابدار  و  موسسه حسابرسی  یا  سازمان حسابرسی  ویژه  گزارش  مورد  حسب 
درخصوص اظهارنظر نسبت به انطباق میزان ارز مورد تقاضا با مستندات و مقررات مربوط 

را به درخواست خود منضم نمایند. 
تبصره 1- حکم این ماده شامل خرید کاال و خدمات و اخذ تسهیالت از خارج از کشور 
و  می گیرد  آنها صورت  امثال  و  سفارش  ثبت  اسنادی،  اعتبارات  طریق  از  آن  عملیات  که 

مشمول اعمال نظارت مراجع ذیربط دیگر می باشد، نخواهد بود. 
تبصره 2- هیات مذکور در ماده )2( قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب 
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سال 1334 می تواند حسب مورد از خدمات سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی یا 
حسابداران رسمی استفاده نمایند. 

ماده 11:
کلیه گزارش های حسابداران رسمی باید حسب مورد به وسیله حسابدار رسمی با درج نام 
و نام خانوادگی و شماره عضویت و امضای یکی از شرکای موسسه با ذکر نام و نام خانوادگی 

و شماره عضویت وی و مهر موسسه برسد.

ماده 12: 
اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند عالوه بر موارد فوق الذکر از سایر خدمات مجاز 
حسابداران  جامعه  »اساسنامه   )1( ماده  موضوع  حسابرسی  موسسات  و  رسمی  حسابداران 
رسمی ایران« تصویب نامه شماره 18784/ت 26774هـ - 1381/04/25 و تبصره الحاقی آن، 

موضوع تصویب نامه شماره 11434/ت 23024هـ - 79/3/24  نیز استفاده نمایند.

ماده 13: 
تا تاریخ تصویب آیین اخالق و رفتار حرفه ای حسابداران موضوع بند 3 ماده )6( اساسنامه 
جامعه حسابداران رسمی ایران، گزارش حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی که در سرمایه 
و منافع واحد مورد رسیدگی شریک و سهیم بوده، یا با واحد مزبور معالمات بازرگانی و 
انتفاعی داشته و به آن واحد خدمات حسابداری و مالی ارایه نموده و یا از طرف آن واحد 
وکالت حضور در جلسات هیات مدیره داشته باشد، معتبر نبوده و به نفع واحد مزبور قابل 

استناد نخواهد بود. 

ماده 14:
در مواردی که مراجع قضایی و یا داوری اعم از داخلی و یا خارجی درخواست استفاده 
از خدمات حسابداران رسمی و یا موسسات حسابرسی را داشته باشند، جامعه حسابداران 
رسمی ایران نسبت به ارسال فهرست حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی اقدام خواهد 
نمود. شخص منتخب مکلف است مراتب را به اطالع جامعه حسابداران رسمی ایران برساند. 
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 تصویب نامه هیات وزیران
وزارت امور اقتصادی و دارایی

شماره : 35622/ت27259 هـ
تاریخ: 1381/12/3

 37317 شماره  پیشنهاد  به  بنا   1381/11/16 مورخ  در جلسه  وزیران  هیئت 
مورخ 1381/6/31 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند ب ماده 
– مصوب 1380- تصویب  مالیات های مستقیم  قانون  )ماده 107( اصالحی 

نمود:
ضریب درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران 
به  فیلم های سینمایی که  ایران و واگذاری  از  امتیازات و سایر حقوق خود  بابت واگذاری 
عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر ظرف یک سال مالیاتی عاید آنها می شود، به شرح 

زیر تعیین می شود.
الف( واگذاری امتیازات و سایر حقوق کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به صاحبان 
به  مربوط  امتیازات و حقوق مذکور منحصراً  آنکه  بر  تولیدی و معدنی مشروط  واحدهای 

فعالیت های تولیدی و معدنی باشد، بیست درصد )20%( پرداختی.
به  خارجی  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  کلیه  حقوق  سایر  و  امتیازات  واگذاری  ب( 

وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات دولتی و شهرداری ها، بیست درصد )20%( پرداختی.
ج( واگذاری حق نمایش فیلم های سینمایی، بیست درصد )20%( پرداختی.

د- سایر موارد، سی درصد )30%( پرداختی

                           محمدرضا عارف
معاون اول رییس جمهور
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27243/ت 31042 هـ - 1383/9/8
»آئین نامه اجرایی بند »ز« ماده )111( اصالحی قانون مالیات های مستقیم«

مالیاتی به دو صورت ذیل  از لحاظ مقررات  یا ترکیب شرکت ها  ادغام  ماده 1- مفهوم 
می باشد:

الف( انتقال دارایی ها و بدهی های یک یا چند شرکت به یک شرکت دیگر که از این پس 
شرکت موجود نامیده می شود، به طوری که شرکت های ادغام شونده منحل می شوند لکن 
شرکت موجود نام و هویت خود را حفظ کرده و دارایی و بدهی آن به میزان جمع دارایی 

و بدهی شرکت های ادغام شونده افزایش می یابد. 
که  به طوری  جدید،  شرکت  یک  به  شرکت  چند  یا  یک  بدهی های  و  دارایی ها  انتقال  ب( 
شرکت های ادغام شونده منحل شده و میزان دارایی و بدهی شرکت جدید معادل جمع 

دارایی ها و بدهی های شرکت های ادغام شونده خواهد بود. 
تبصره – ادغام یا ترکیب شرکت ها به یکی از دو طریق مندرج در این ماده مشروط به آن 

است که مجوز قانونی آن تحصیل شده باشد. 
ماده 2- در صورت انتقال دارایی ها با بیش از قیمت دفتری به شرکت موجود یا شرکت 

جدید، مازاد مشمول پرداخت مالیات می باشد. 
ماده 3- آخرین مدیران شرکت های ادغام یا ترکیب شونده، مکلفند ظرف یک ماه پس از 
اتخاذ تصمیم نهایی برای ادغام یا ترکیب، رونوشت صورت جلسه نهایی و فهرست اسامی 
شرکا یا سهامداران و میزان سهم الشرکه یا سهام آنان و صورت دارایی ها و بدهی ها را همراه 
گزارش یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی راجع به تعیین قیمت روز سهام یا سهم 

الشرکه در تاریخ مزبور به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. 
دارایی ها و بدهی های  ثبت  تاریخ  آئین نامه،  این  نظر  از  ترکیب  یا  ادغام  تاریخ  ماده 4- 
شرکت های ادغام یا ترکیب شونده در دفاتر قانونی شرکت موجود و یا تاریخ ثبت شرکت 

جدید در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری می باشد.
ماده 5- مدیران شرکت موجود یا شرکت جدید مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ادغام یا 
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ترکیب، مستندات مربوط به ثبت تغییرات حاصل از ادغام یا ترکیب در شرکت موجود ویا 
انجام شده )شامل  انتقاالت  ثبت شرکت ها و فهرست خالصه  اداره  ثبت شرکت جدید در 
دارایی ها و بدهی ها( و فهرست تعداد سهام یا میزان سهم الشرکه که در قبال انتقال دارایی ها 
و بدهی ها به هر یک از سهام داران یا شرکای شرکت های ادغام شونده تخصیص می یابد را 
همراه گزارش یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی راجع به تعیین بهای روز سهام یا 

سهم الشرکه شرکت موجود یا شرکت جدید به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. 
تبصره – اداره امور مالیاتی مکلف است پس از دریافت مدارک موضوع این ماده رونوشت 
مدارک یاد شده را حسب مورد به ادارات امور مالیاتی مربوط به شرکت های ادغام یا ترکیب 
 – مستقیم  مالیات های  قانون  اصالحی   )111( ماده  موضوع  قانونی  اقدامات  جهت  شونده 

مصوب 1380 – ارسال نماید.
ماده 6- مطابق مقررات بند )هـ( ماده )111( اصالحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 
1380- هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب موضوع این آئین نامه درآمدی به هر یک از سهامداران 
در شرکت های ادغام یا ترکیب شده تعلق بگیرد. حسب قوانین و مقررات مربوط مشمول 

مالیات خواهند بود. 
ماده 7- هزینه های مربوط به ادغام یا ترکیب شرکت ها حسب مورد هزینه قابل قبول آنها 

محسوب می گردد.
ماده 8- عدم رعایت مقررات ماده )111( اصالحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 
1380 – و این آئین نامه حسب مورد موجب عدم شمول تسهیالت موضوع ماده قانونی یاد 

شده نسبت به شرکت های ادغام شونده خواهد بود. 

محمدرضا عارف 
معاون اول رئیس جمهور
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بخشنامه شماره ص/ 1392/12/28-200/24132 
)مجوز قانونی ادغام و ترکیب شرکت ها(

امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: ادغام شرکت ها موضوع ماده 111 قانون مالیات های مستقیم و بند )الف( ماده 
105 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ...

به موجب تبصره ماده 1 آیین نامه اجرایی بند )ز( ماده 111 قانون مالیات های مستقیم، 
اینکه  به  نظر  است.  شده  آن  قانونی  مجوز  تحصیل  به  مشروط  شرکت ها  ترکیب  یا  ادغام 

درخصوص مجوز مزبور، ابهاماتی مطرح می باشد، بدینوسیله اعالم می گردد:
مطابق حکم بند )الف( ماده 105 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی 
انحصاری  ایجاد تمرکز وبروز قدرت  مادامی که موجب  تعاونی،  »ادغام شرکت های  ایران، 
یا چند  دو  ادغام  و  پذیرنده(  – شرکت  از شرکت ها  یکی  )بقاء  به شکل یک جانبه  نشود، 
ایجاد شخصیت حقوقی جدید  و  ادغام شونده  )محو شخصیت حقوقی شرکت های  جانبه 
– شرکت(، در چهارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکت های تجاری موضوع ادغام، 
مجاز است...« بنابراین، این حکم در طول اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به منزله 
مجوز ادغام شرکت ها موضوع تبصره ماده )1( آیین نامه فوق االشاره بوده و در صورتی که 
شرکت ها با رعایت مقررات، حسب تصمیمات مجامع عمومی، ادغام و مراتب را در اداره 
ثبت شرکت ها ثبت نمایند، با رعایت سایر مقررات امکان برخورداری از تسهیالت مقرر در 

ماده )111( قانون مالیات های مستقیم را دارا می باشند. 

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
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بخشنامه شماره 1386/2/4-7304 
)نحوه محاسبه مالیات سود و کارمزد پرداختی به بانکهای خارجی(

اداره کل امور مالیاتی 
بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده 159 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 و 
دراجرای ماده 54 آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مزبور، دستورالعمل نحوه محاسبه درآمد 
بانکهای  و  گذاران  به سرمایه  پرداختی  کارمزد  و  به سود  متعلقه  مالیات  و  مالیات  مشمول 
خارجی بابت تسهیالت مالی و وام های اعطایی موضوع بخشنامه 46502 مورخ 85/9/27 و 

وصول آن در منبع به شرح ذیل اعالم می گردد:

1- ادارات امور مالیاتی به منظور محاسبه مالیات سود و کارمزد تسهیالت مالی و وام-های 
اعطایی اشخاص مذکور، ابتدا می بایست با اعمال ضریب مربوط )بانک ها و مؤسسات مالی 
و اعتباری بانکی و غیربانکی( مندرج در جدول ضرایب عملکرد سال مربوط بر روی سود و 
کارمزد ناخالص پرداختی به بانک ها و سرمایه گذاران خارجی، درآمد مشمول مالیات را تعیین 
و سپس با اعمال نرخ های مقرر در مواد 105 )اشخاص حقوقی( و یا 131 )اشخاص حقیقی( 
نمایند. چنانچه جداول  اقدام  متعلقه  مالیات  به محاسبه  یاد شده حسب مورد نسبت  قانون 
ضرایب مالیاتی سال مربوط در تاریخ تعیین درآمد مشمول مالیات تدوین و ابالغ نشده باشد، 

آخرین جداول ضرایب مالیاتی مالک عمل قرار گیرد. 
تاریخ 85/12/25  H در  بانک خارجی  از  بابت وام دریافتی  »الف«  ایرانی  مثال: شرکت 
عالوه بر پرداخت اصل وام دریافتی مبلغ 100/000/000 ریال نیز سود و کارمزد پرداخت 
می نماید. با توجه به اینکه شخص حقوقی )بانک( دریافت کننده وجوه مزبور خارجی و مقیم 
خارج از کشور است، لذا نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات به صورت علی الرأس و به شرح 

زیر تعیین می گردد:
ناخالص سود و کارمزد  100/000/000 ریال

ضریب مالیاتی )بیست درصد( 20% ردیف )1( صفحه 28 جدول ضرایب سال 1384
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نرخ مالیاتی موضوع ماده 105 قانون مالیات های مستقیم )شخص حقوقی( 
)بیست و پنج درصد( %25

درآمد مشمول مالیات ریال 20/000/000 = %20 ×100/000/000
مالیات متعلق ریال    5/000/000 = %25 × 20/000/000

ادارات امور مالیاتی مکلفند در هر مورد که استعالم از سوی پرداخت کننده وجوه مزبور 
صورت می گیرد، پس از ثبت آن در دفتر اداره امور مالیاتی مربوط، طبق بند یک فوق الذکر 
نسبت به محاسبه مالیات و صدور فیش مالیاتی به نام اشخاص خارجی دریافت کننده وجوه 

و با قید نام پرداخت کننده وجه اقدام نمایند. 

2- ادارات امور مالیاتی مکلفند مؤدیان محترم را راهنمایی نمایند تا مالیات محاسبه شده به 
شرح فوق را از وجوه پرداختی کسر و حداکثر ظرف ده روز از تاریخ پرداخت سود و کارمزد 

به حسابهای تعیین شده ادارات امور مالیاتی مربوط واریز نمایند. 

3- ادارات امور مالیاتی مکلفند پس از اخذ مالیات متعلق، گواهی الزم را مبنی بر بالمانع 
بودن حواله وجه به نفع اشخاص خارجی پرداخت کننده وام و تسهیالت مالی صادر و برای 

بانک استعالم کننده ارسال نمایند. 

4- سود و کارمزد پرداختی بابت وام و تسهیالت مالی دریافتی از مؤسسات مالی بین المللی 
)صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و بانک توسعه اسالمی( با توجه به توافقنامه های فی ما 
بین جمهوری اسالمی ایران و مؤسسات مزبور، در صورتی که اخذ وام و تسهیالت با تصویب 

دولت جمهوری اسالمی ایران باشد، از شمول این بخشنامه مستثنی می باشد. 

5- شمول سود و کارمزد پرداختی بابت وام و تسهیالت مالی دریافتی از سرمایه-گذاران و 
بانک های خارجی مقیم کشورهایی که دارای موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف الزم 

االجرا با جمهوری اسالمی ایران می باشند، مطابق مقررات موافقتنامه ذیربط خواهد بود. 
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6- با توجه به اینکه دفاتر نمایندگی بانک های خارجی در ایران با مجوز بانک مرکزی تأسیس 
می شوند و براساس مجوز مزبور این دفاتر مجاز به فعالیت بانکی در ایران نمی باشند، لذا 
درخصوص دریافت وام و تسهیالت مالی اشخاص ایرانی از بانک خارجی مقیم خارج از 
کشور دفاتر فوق الذکر علی االصول فعال و ذینفع در معامالت نبوده و لذا از این بابت مشمول 
مالیات نخواهند بود. بدیهی است دفاتر نمایندگی بانک ها و مؤسسات مالی خارجی ثبت شده 
بانکی باشند، درآمد  در مناطق آزاد و در سرزمین اصلی که طبق مقررات مجاز به فعالیت 
قانون  طبق  ایران  در  آنان  توسط  پرداختی  تسهیالت  و  وام  کارمزد  و  مالیات سود  مشمول 
مالیات های مستقیم و مفاد ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی حسب 

مورد تعیین و مالیات متعلق مطالبه خواهد شد. 

           علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 



ها
ت 

وس
پی

213

آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی
ماده 1- شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود، شرکت قانونی شناخته می شوند، 
مشروط به عمل متقابل در کشور متبوع، می توانند برای فعالیت در ایران در زمینه های زیر 
یا  شعبه  ثبت  به  نسبت  مربوط  مقررات  و  قوانین  سایر  و  آیین نامه  این  مقررات  براساس 

نمایندگی خود اقدام نمایند:
 ارایه خدمات بعد از فروش کاالها با خدمات شرکت خارجی.. 1
 انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد . 2

می شود. 
 بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران. 3
 همکاری با شرکت های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث.. 4
 افزایش صادرات غیرنفتی جمهوری اسالمی ایران.. 5
 ارایه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فناوری.. 6
 انجام فعالیت هایی که مجوز آن توسط دستگاه های دولتی که به طور قانونی مجاز به . 7

صدور مجوز هستند، صادر می گردد. از قبیل ارایه خدمات در زمینه های حمل و نقل، 
بیمه و بازرسی کاال، بانکی، بازاریابی و غیره.

ماده 2- شعبه شرکت خارجی، واحد محلی تابع شرکت اصلی است که مستقیمًا موضوع 
و وظایف شرکت اصلی را در محل، انجام می دهد. فعالیت شعبه در محل، تحت نام و با 

مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود. 
ماده 3- شرکت های خارجی متقاضی ثبت شعبه در ایران موظفند اطالعات و مدارک زیر 
را به همراه درخواست کتبی خود به اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ارایه نمایند. 

 اساسنامه شرکت، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط.. 1
 آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت.. 2
دالیل . 3 تبیین  و  شرکت  فعالیت های  به  مربوط  اطالعات  حاوی  توجیهی  گزارش   

و ضرورت ثبت شعبه در ایران، تعیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه، 
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برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز، و نحوه تامین منابع وجوه ارزی و 
ریالی برای اداره امور شعبه.

قرارداد  براساس  که  است  یا حقوقی  نماینده شرکت خارجی، شخص حقیقی  ماده 4- 
نمایندگی، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را در محل بر عهده 
گرفته است. نمایندگی شرکت خارجی، نسبت به فعالیت های تحت نمایندگی شرکت طرف 

نمایندگی در محل انجام می پذیرد، مسئولیت خواهد داشت. 
ماده 5- اشخاص حقیقی ایرانی یا اشخاص حقوقی که متقاضی ثبت نمایندگی شرکت 
خارجی در ایران هستند موظفند، ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارک و اطالعات زیر را به 

همراه درخواست کتبی خود به اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ارایه نمایند:
 تصویر مصدق قرارداد موضوع ماده )4( این آیین نامه.. 1
 مدارک شناسایی شخص متقاضی: برای اشخاص حقیقی، تصویر شناسنامه و نشانی . 2

اقامتگاه قانونی و برای اشخاص حقوقی، اساسنامه شرکت و آگهی تاسیس و آخرین 
تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذیربط.

 ارایه سابقه فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی، در زمینه امر پیش بینی شده در . 3
قرارداد نمایندگی.

 اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت . 4
شده آن نزد مراجع ذیربط.

تبیین دالیل و ضرورت . 5 نمایندگی و  فعالیت های شرکت خارجی طرف   گزارش 
اخذ نمایندگی.

 آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت خارجی طرف نمایندگی. 6
 معرفی وزارتخانه ذیربط.. 7

ماده 6- اشخاصی که مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع ذیربط لغو می شود مکلفند، در 
مهلت تعیین شده توسط اداره ثبت شرکت ها و مالکیتهای صنعتی، نسبت به انحالل شعبه یا 

نمایندگی و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.
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تبصره – شرکت هایی که مجوز فعالیت آنها تمدید نمی شود، 6 ماه مهلت دارند تا نسبت 
به انحالل شرکت ثبت شده و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند. 

ماده 7- شعبه شرکت های خارجی که نسبت به ثبت شعبه خود در ایران اقدام نموده و 
به فعالیت می پردازند موظفند، هر سال گزارش ساالنه شرکت اصلی مشتمل بر گزارشهای 
مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مقیم در کشور متبوع را به دستگاه ذیربط ارایه 

نمایند. 
ماده 8- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این آیین نامه موظفند گزارش فعالیت 
شعبه یا نمایندگی در ایران را همراه با صورتهای مالی حسابرسی شده خود ظرف مدت 4 ماه 

پس از پایان سال مالی به دستگاههای ذیربط اسال دارند. 
از  استفاده  قانون  ماده واحده   4 تبصره  اجرایی  آیین نامه  که  زمانی  تا  حسابرسی مذکور 
خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صالح به عنوان حسابدار رسمی- مصوب 1372 
دستگاه  قبول  مورد  حسابرسی  موسسات  و  حسابرسی  سازمان  توسط  است،  نشده  –اعالم 
ذیربط که شرکای آن افراد حقیقی تایید شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسی باشند، 

انجام می گیرد. 
ماده 9- اداره امور شعبه یا نمایندگی ثبت شده طبق این آیین نامه، باید توسط یک یا چند 

شخص حقیقی مقیم ایران انجام گیرد. 
ماده 10- به منظور برخورداری شرکت های خارجی از مزایای این آیین نامه و استمرار 
فعالیت آنها، شرکت های خارجی که تا قبل از الزم االجرا شدن این آیین نامه، در ایران، از 
طریق شعبه یا نمایندگی خود فعالیت می کرده اند مکلفند، اطالعات و مدارک موضوع مواد 3 
و 5 این آیین نامه را به دستگاه های ذیربط ارایه داده و وضعیت خود را با آیین نامه تطبیق دهند. 

حسن حبیبی
 معاون اول رئیس جمهور 
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 شماره 232/1892/11623
تاریخ: 1385/5/29

به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده های مالیاتی شعب و نمایندگی 
شرکت های خارجی در ایران مقتضی است مأموران مالیاتی در رسیدگی های خود 

به این پرونده ها موارد ذیل را مورد توجه قرار دهند: 

شرکت های  ثبت  قانون  اجرای  در  که  خارجی  شرکت های  شعب  و  نمایندگی  دفاتر   -1
خارجی در ایران بابت فعالیت های زیر به ثبت رسیده اند.

1-1-  ارائه خدمات بعداز فروش کاال یا خدمات شرکت خارجی
1-2- انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد 

می شود.
 1-3- بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران

 1-4- همکاری با شرکت های فنی و مهندسی ایرانی.
 1-5- افزایش صادرات غیرنفتی.

1-6-  ارائه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی.
 1- 7- انجام فعالیت هایی که مجوز آن توسط دستگاه های دولتی که مجاز به صدور مجوز 
هستند صادر می گردد. از قبیل ارائه خدمات در زمینه های حمل و نقل، بیمه و بازرسی 

کاال و بازاریابی و...
2- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی )شرکت های سهامی، با مسئولیت محدود، موسسات 
و...( که نمایندگی شرکت های خارجی جزء فعالیت های آنها می باشد و خود را به عنوان 

نماینده آن شرکت ها معرفی می نمایند. 
نمایندگی شرکت های  یا  ثبت شعب  اجازه  قانون  اجرایی  نامه  آئین   1 ماده  اجرای  در   -3
خارجی در ایران مصوب 78/1/11 هیات محترم وزیران، شرکت های خارجی صرفا در 
زمینه فعالیت های مندرج در بند 1 قسمت الف فوق می تواند در ایران شعبه یا نمایندگی 
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ثبت نمایند، بنابراین مأموران مالیاتی در زمان رسیدگی گزارش توجیهی ثبت شرکت یا ادامه 
فعالیت شرکت را به استناد مواد 3 و 10 آئین نامه مذکور از شرکت خارجی اخذ نمایند. 

4- در اجرای ماده 8 آئین نامه اجرایی ثبت شعب و نمایندگی شرکت های خارجی و همچنین 
بند هـ ماده 3 آئین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای 
حسابداران ذیصالح به عنوان حسابدار رسمی مأموران مالیاتی مکلفند در فرم دعوت ارائه 
دفاتر و اسناد و مدارک در اجرای بند 2 ماده 97 ق.م.م شعبه یا نمایندگی شرکت های 

خارجی صورتهای مالی حسابرسی شده را درخواست نمایند. 
5- نظر به اینکه یکی از شروط ثبت شعبه و نمایندگی خارجی در ایران به استناد ماده 5 آئین 
نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعب و نمایندگی شرکت های خارجی در ایران اخذ مجوز 
اسنادو مدارک مجوز  ارائه  از دستگاههای دولتی می باشد، در زمان درخواست  از یکی 

مذکور را از شرکت موردنظر اخذ نمایند. 
مکلفند هر سال گزارش ساالنه  مزبور شعب شرکت های خارجی  نامه  آئین  مفاد  6- طبق 
شرکت اصلی مشتمل بر گزارشهای مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مقیم 
بنابراین مأموران  ارائه نمایند  در کشور متبوع را به دستگاه ذیربط )صادر کننده مجوز( 
مالیاتی از طریق مکاتبه با دستگاههای ذیربط با رعایت مقررات نسبت به اخذ اطالعات 

مربوط اقدام نمایند.
7- هر چند طبق حکم تبصره 3 ماده 107 قانون مالیات های مستقیم شعب و نمایندگی-
به  انجام دادن معامله  ایران که بدون داشتن حق  بانکهای خارجی در  های شرکت ها و 
امر بازاریابی و جمع آوری اطالعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و 
برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می کنند نسبت به وجوه مشمول 
مالیات نخواهند بود لیکن درخصوص فعالیت آنها در ایران توجه به نکات ذیل در انجام 

رسیدگی ها ضروری می باشد.
و  بازاریابی  امور  انجام  بر  عالوه  خارجی  شرکت های  نمایندگی  و  شعب  از  برخی   -1-7
جمع آوری اطالعات برای شرکت اصلی )شرکت مادر( اقدام به امور بازاریابی و جمع 
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آوری اطالعات جهت سایر اشخاص خارجی نیز می نماید در این صورت فعالیت های 
انجام شده بابت سایر اشخاص خارجی مشمول مالیات خواهد بود. 

7-2- برخی از شعب و نمایندگی های شرکت خارجی در ایران عالوه بر بازاریابی و جمع 
آوری اطالعات در زمینه خدمات پس از فروش نیز فعالیت دارند. در این صورت موضوع 
فعالیت خدمات پس از فروش از مصادیق تبصره ماده 107 نبوده و شعبه شرکت خارجی 
عالوه بر درآمد حاصل از خدمات پس از فروش که  احتماال در برخی موارد عاید آن 

خواهد شد در زمینه کمیسیونری خارجی نیز مشمول پرداخت مالیات می باشد.
7-3- برخی از شعب و نمایندگی شرکت های خارجی هر چند طبق آگهی تاسیس در اداره 
مواردی  در  لیکن  نمی باشد  انتفاعی  فعالیت  به  مجاز  صنعتی  مالکیت  و  شرکت ها  ثبت 
انعقاد قرارداد از طرف شرکت مادر در  با ارائه پیش فاکتور و یا همچنین  ممکن است 
ایران فعالیت نمایند. توجه شود شعب و نمایندگی های مذکور مشمول حکم تبصره 3 
ماده 107 نبوده و می بایست مطابق با شرایط حاکم بر قواعد بین المللی نمایندگی نسبت 

با شناسایی درآمد اقدام نمایند. 
8- ماموران مالیاتی در اجرای تبصره 3 ماده 107 ق.م.م با  رسیدگی به اسناد و مدارک شرکت 
و جمع آوری اطالعات الزم از نحوه و چگونگی انجام فعالیت شرکت در ایران اطمینان 
حاصل نمایند، در هر حال اگر جمع آوری اطالعات منجر به آن شود که شرکت اصلی 
اقدام به فروش کاال  خدمات می نماید )فروش مستقیم( در چنین حالتی وضعیت شعبه 
همانند قبل نخواهد بود بلکه وارد فعالیت انتفاعی شده و یا اینکه شعبه مزبور باید نام 
شخص حقیقی یا حقوقی دیگری که امور نمایندگی فروش مستقیم را دارد معرفی کند. 

نمایندگی در چارچوب  فعالیت  المللی هر گونه  بین  9- طبق اصول و ضوابط و مقررات 
قرارداد صورت می گیرد مؤدیان مکلفند در اجرای قوانین مالیاتی قرارداد نمایندگی مربوط 

که مرتبط به اسناد و مدارک درآمد آنهاست در اختیار واحد مالیاتی قرار دهند.
10-  مطابق نمونه قراردادهای بین المللی )OECD( و همچنین قوانین اجتناب از اخذ مالیات 
مضاعف بین ایران سایر کشورها در صورتیکه موسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم 
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یا کنترل سرمایه یک موسسه دولت متعاهد دیگر شرکت داشته  اداره  یا غیرمستقیم در 
باشد یا همین اشخاص به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اداره یا کنترل یا سرمایه موسسه 
یک دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشند و در هر یک از دو موسسه لحاظ روابط 
تجاری یا مالی تحت شرایطی )مورد تراضی یا تحمیلی( با یکدیگر مربوط باشند که این 
 hird( شرایط با شرایطی که ممکن است بین موسسات مستقل برقرار شود متفاوت باشد
party comparison basis/Arms lengyh principle در این صورت منافعی را که در صورت 

فقدان این شرایط ممکن بود عاید یکی از موسسات گردد و عمال به علت وجود همین 
نتیجه مشمول  این موسسه محسوب و در  شرایط عاید نشده است می توان جزء منافع 

مالیات نمود. 
11-  بنابراین در محاسبه درآمد و شناسایی سود می بایست اصول قانونی و ضوابط معامله در 
شرایط عادی رعایت شده باشد لذا مقرر می دارد مأموران مالیاتی ضمن بررسی موضوع، 
شرکت  با  را  ایران  در  خارجی  شرکت  نمایندگی  شعبه  بین  ارتباط  چگونگی  و  نحوه 
اصلی با توجه به مدارک و مستندات بدست آمده بررسی و در نتیجه از صحت و سقم 

قراردادهای نمایندگی و درآمدهای ابرازی به نحوی اطمینان حاصل نمایند. 
به  قراردادهایی  داللی،  و  نمایندگی  فعالیت های  درخصوص  بین المللی  عرف  به  توجه  با 
صورت هزینه به اضافه چند درصد )Cost plus(، مبالغ مقطوع درآمد و یا تأمین هزینه در 
از مبانی منطقی و شرایط  ارائه خدمات نمایندگی در صورتی مورد پذیرش است که  قبال 
مشابه برخوردار باشند )مشابه قرارداد با اشخاص غیروابسته که در آنها به طور معمول درآمد 
قطعی  مبلغ صورت حساب  از  به صورت درصدی  الزحمه  یا حق  کمیسیون  عنوان  تحت 
فروشنده تعیین می شود. مالک، صورتحساب فروشنده خارجی است که بر مبنای هر گونه 
اعتبار اسنادی به صورت نقدی، برات اسناد، بدون انتقال ارز و طرق دیگر بانکی است( لذا 
باید  نباشد،  به نرخ معمولی کمیسیونری توسط اشخاص مستقل  باتوجه  ابرازی  اگر درآمد 
مبالغ قطعی اعتبارات اسنادی گشایش یافته و هم ارز ریالی آن و هم ارز ریالی ثبت سفارش 
بدون انتقال ارز و سایر موارد مربوط مبنای تعیین درآمد کمیسیونری یا نمایندگی قرار گیرد. 
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12- به استناد بند 16 ماده 20 آئین نامه تحریر دفاتر، ثبت هزینه ها و درآمدها و اقالم مالی 
غیرواقع در دفاتر با شرط احراز موجب ردی دفاتر می باشد، بنابراین واحدهای مالیاتی با 
بررسی قراردادهای ارائه شده و همچنین بررسی موارد مشابه در قراردادهای کمیسیونری 
و با در نظر گرفتن شرایط عادی معامله مواردی را که طبق عرف بین الملل و شرایط بازار 
به صورت غیرواقعی ابراز شده به هیأت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات های 

مستقیم ارجاع نمایند. 
13- نظر به اینکه طبق ماده 8 آئین نامه اجرایی ثبت شعب و نمایندگی شرکت های خارجی 
و همچنین بند هـ ماده 2 آئین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی 
و حرفه ای حسابداران ذیصالح به عنوان حسابدار رسمی، شعبه و نمایندگی شرکت های 
مؤسسات حسابرسی  را  قانونی خود  بازرسی  یا  و  مکلفند حسابرس  ایران  در  خارجی 
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب نمایند، بنابراین شعب و نمایندگی هایی که 
به تکلیف قانونی خود در این زمینه اقدام و صورتهای مالی حسابرسی شده را به شرح 
فوق ارائه نموده اند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط مورد بررسی قرار گیرد و تا 

حد امکان گزارش مذکور مبنای عمل قرار گیرد. 
14-با توجه به اینکه امور حسابداری و نگهداری دفاتر قانونی اکثر شعب و نمایندگی-های 
شرکت های خارجی را مؤسسات حسابرسی و خدمات مالی به عهده دارند توجه شود در 
اجرای اصل استقالل در حسابرسی گزارش حسابرسی می بایست توسط حسابرس مستقل 
دیگری تهیه گردد. بنابراین گزارش حسابرسی که توسط حسابرس مسئول تهیه حساب ها 

و صورتحسابها و نگهداری دفاتر شرکت تهیه شده باشد فاقد اعتبار است. 
15- حسابداران رسمی که امور حسابرسی مالی شعب و نمایندگی شرکت های خارجی در 
ایران را به عهده دارند باید در گزارش حسابرسی خود به شرایط عادی عملیات تجاری 
العمل،  از حق  اعم  ابرازی  درآمدهای  کار صحت  درآمد و هزینه صاحب  در شناسایی 

کارمزد یا تخفیف دریافتی اظهارنظر صریح نموده و فرم پیوست را تکمیل نمایند. 
درخصوص شعب و نمایندگی هایی که در ایران اقدام به فروش کاال و ارائه خدمات می کنند 
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به صورت زیر عمل گردد:
1-15- شعب یا نمایندگی هایی که خود مستقیمًا در ایران مبادرت به فروش کاال و تجهیزات 
و ارائه خدمات می نمایند که در این حالت میزان فروش یا درآمد حاصل از ارائه خدمات 

می باید مبنای محاسبه مالیات با رعایت سایر مقررات قانون مالیاتی مستقیم قرار گیرد. 
2-15- شعب یا نمایندگی هایی که به موجب قرارداد منعقده فی مابین خود و دفتر مرکزی 
نمایندگی ها صرفًا  انجام گرفته و دفاتر و  )شرکت مادر( فروش توسط شرکت مرکزی 
نسبت به ثبت تخفیف های دریافتی یا حق العمل فروش در دفاتر خود اقدام می نمایند که 
در این صورت حق العمل فروش یا تخفیف های دریافتی نباید از حد متعارف موارد مشابه 
کمتر باشد، لذا چنانچه این گونه دفاتر نمایندگی و شعب درآمد واقعی خود را همانند 
یک شعبه مستقل در دفاتر ثبت ننمایند یا با ارائه قراردادهای صوری درآمد کمتری ابراز 
نمایند، ادارات امور مالیاتی با تهیه اسناد و مدارک مستند و مستدل ضمن بررسی دقیق و 
براساس قراردادهای مشابه مربوط با سایر دفاتر نمایندگی های خارجی می توانند نسبت به 

محاسبه و تعیین درآمد این گونه مؤدیان اقدام نمایند. 
16- اشخاص حقوقی و حقیقی ایرانی که دارای نمایندگی انحصاری شرکت های خارجی 
می باشند و به امر خرید و فروش کاال و ارائه خدمات مربوط به کاالی خارجی در ایران 
کاالی  فروش  محل  از  درآمد  ثبت  به  نسبت  مکلفند  اشخاص  گونه  این  دارند،  اشتغال 
خارجی و خدمات ارائه شده اقدام نمایند. صرف نظر از اینکه درآمد مذکور به صورت 

نقدی )وجوه ارسالی( یا غیرنقدی)کاال و قطعات( باشد. 
17- سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به فعالیت نمایندگی شرکت های خارجی اشتغال 
دارند )فروش کاال، ارائه خدمات فنی، بازرسی و غیره( از نظر رسیدگی مشمول مفاد این 

دستورالعمل می باشند. 
علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
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آیین نامه اجرایی ماده )17( قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی 
در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده )104( 
قانون مالیات های مستقیم مصوب 1391 موضوع مصوبه شماره 90836/ ت 

48793 هـ مورخ 1392/4/18 هیات محترم وزیران

ماده 1- در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف( بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کاال یا 

خدمات فعالیت می کند. 
ب( دارایی ها: دارایی های ثابت مشهود و نامشهود.

ج( مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع 
مواد )48(، )105( و )131( قانون مالیات های مستقیم و اصالحات بعدی آن.

ماده 2- بنگاههای اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود 
ننموده اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آئین نامه، داراییهای خود را از 
تاریخ 1391/6/25 تا 1396/6/24 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب 

سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات معاف خواهند بود. 
تبصره 1- در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد )106( و )161( قانون 

تجارت می باشند. 
تبصره 2- داراییهای خریداری شده در طی سال تجدید ارزیابی مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد. 
تبصره 3- اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید 
ارزیابی دارایی های خود را در اداره ثبت شرکت ها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید 
ارزیابی دارایی ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی 
منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، 
در اداره ثبت شرکت ها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال بعد از تجدید 

ارزیابی منظور نمایند. 
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تبصره 4- چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در 
اداره ثبت شرکت ها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه 
دفاتر  در  )دارایی ها(  مربوط  حسابهای  اصالح  به  نسبت  و  برگشت   )3( تبصره  اجرای  در 
قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی 

برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی شود. 
ماده 3- با توجه به بندهای )34( و )35( استاندارد حسابداری شماره )11( هرگاه یک قلم 
از دارایی های ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقالم طبقه ای که دارایی مذکور در آن 

طبقه قرار دارد، الزامی است. 
ماده 4- به منظور اصالح مبنای محاسبه استهالک دارایی های تجدید ارزیابی شده، هزینه 
استهالک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول 

مالیاتی تلقی نخواهد شد. 
ماده 5- تجدید ارزیابی دارایی ها پس از پایان عمر مفید آنها براساس جدول استهالکات 

موضوع ماده )151( قانون مالیات های مستقیم بالمانع است. 
ماده 6- در زمان فروش دارایی های تجدید ارزیابی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب 

مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می باشد. 
تبصره – چنانچه در بین دارایی های بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می شوند، دارایی یا 
دارایی های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا 
حق تقدم سهام شرکت ها وجود داشته باشد، دارایی های مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفا 
مشمول مقررات ماده )59( و تبصره های )1( و )2( ماده )143( و ماده )143( مکرر قانون یاد 

شده حسب مورد خواهند بود. 
ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد  از تجدید  ماده 7- در صورتی که شخص حقوقی پس 
مشمول مالیات و مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده )115( قانون مالیات های 
مستقیم و تبصره های آن و همچنین تبصره ماده )116( قانون یاد شده تعیین و افزایش سرمایه 

ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.
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ماده 8- تجدید ارزیابی موضوع این آیین نامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط 
کارشناس رسمی دادگستری صورت می پذیرد.

و  دولتی  شرکت های  مورد  در  آیین نامه  این  موضوع  دارایی های  ارزیابی  تجدید   – تبصره 
شرکت های وابسته به موسسات عمومی غیردولتی و شرکت هایی که بیش از )50%( سهام 
آن متعلق به اشخاص مذکور باشد، طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی 

صاحبان سهام صورت می گیرد. 
ماده 9- تجدید ارزیابی دارایی ها در اجرای این آئین نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است.
تائیدیه  باید  آیین نامه  این  موضوع  معافیت  از  استفاده  برای  اقتصادی  بنگاههای   -10 ماده 
سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و 
یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید 
ارزیابی و سنوات بعد تا دوره منتهی به خروج دارایی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه 

ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارائه نمایند: 
الف( اعالم نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در پنج سال قبل از سال مالی تجدید 

ارزیابی )صرفا برای سال تجدید ارزیابی(
ب( اظهار نظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهالک دارایی در هر دوره مالی تا دوره منتهی به خروج دارایی 

ج( اظهارنظر در مورد صحت اصالح محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش
ماده 11- عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین نامه توسط بنگاه های اقتصادی 
موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع ماده )17( قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی 
و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده )104( قانون 
مالیات های مستقیم – مصوب 1391 – خواهد بود. در این صورت مالیات متعلق بدون رعایت 
مواد )156( و )157( قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366 – و اصالحیه آن مصوب 

1380 قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
ماده 12- برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین نامه مانع استفاده از سایر 

معافیت های قانونی نخواهد بود. 
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 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و اصالحی مصوب 1388/03/20
بنا و تأسیسات  ماده 11– صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد 
و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، در مورد مشاغلی که متصدی 

مستقیم ندارند، در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان می باشد.
ماده 12- مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی و صدور روادید 
برای اتباع خارجی به موجب آیین نامه هایی خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد 

رسید. 
اشتغال  اقتصادی  فعالیت های  انواع  به  منطقه  ماده 13- اشخاص حقیقی و حقوقی که در 
در  مندرج  بهره برداری  تاریخ  از  آزاد  منطقه  در  اقتصادی  فعالیت  نوع  هر  به  نسبت  دارند، 
مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های 
مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضای بیست سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که 

با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسالمی خواهد رسید.

 
)قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 قوه مقننه(
مصوب  مستقیم  مالیات های  قانون  به  مکرر(   138( ماده  عنوان  به  زیر  متن   –  30 ماده 

1366/12/3 و اصالحات بعدی آن الحاق می شود:
ماده 138 مکرر- اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه – طرح و سرمایه در گردش 
بنگاه های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود 
مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می شوند و برای 
پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. 
تبصره 1- استفاده کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی تواند آورده نقدی را از 
بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده نقدی، به میزان ارزش روز معافیت استفاده 

شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه می شود.
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تبصره 2- تشخیص تحقق به کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه – طرح یا سرمایه 
در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.

ماده 31- متن زیر جایگزین ماده )132( قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن می شود 
و ماده )138( قانون مذکور و تبصره های آن حذف می گردد:

ماده 132- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی 
در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه های ذی ربط 
برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود و همچنین 
درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که از 
صادر  مجوز  یا  بهره برداری  پروانه  آنها  برای  ذیربط  قانونی  مراجع  طرف  از  مذکور  تاریخ 
می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر 

توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد.
تسلیم  به  مکلف  آن  مشمول  مؤدیان  که  است  روشی  نرخ صفر  با  مالیات  از  منظور  الف( 
اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود 
به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی کشور 
می باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات 
مؤدیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول 

مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود. 
ب( مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که 
دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند. چنانچه در دوره معافیت، هر سال نسبت 
به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد )50%( افزایش دهند، به ازای هر 
سال افزایش کارکنان یک سال اضافه می شود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش 
اشتغال نیروی کار در هر واحد با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارائه اسناد و 
مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق می شود. در صورت کاهش 
نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده 
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کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود. افرادی که بازنشسته، 
بازخرید و مستعفی می شوند کاهش محسوب نمی گردد. 

پ( دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع 
این ماده واقع در شهرک های صنعتی یا مناطق اقتصادی به مدت دو سال و در صورت 
استقرار شرکت های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته، به مدت 

سه سال افزایش می یابد. 
ت( شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در 
است.  قانونی  مقرر  موقع  در  مالیاتی  اظهارنامه  تسلیم  مناطق کشور  سایر  و  آزاد  مناطق 
اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه ای 

است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می شود. 
ث( به منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده 
عالوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه گذاری در مناطق 

کمتر توسعه یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می گیرد:
1- در مناطق کمتر توسعه یافته:

مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی 
که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ 
صفر محاسبه می شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخ های مقرر در ماده )105( این قانون 

و تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود. 
2- در سایر مناطق:

پنجاه درصد )50%( مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده بانرخ 
صفر و پنجاه درصد )50%( باقی مانده با نرخ های مقرر در ماده )105( قانون مالیات های مستقیم و 
تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، 
معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده شود، ادامه می-یابد و بعد از آن، صددرصد )100%( مالیات 

متعلقه با نرخ های مقرر در ماده )105( این قانون و تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود. 
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درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزء های )1( و )2( این 
بند برخوردار می باشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصالحیه 
تأسیس شده اند، در صورت سرمایه گذاری مجدد از مشوق این ماده می-توانند استفاده کنند. 
هر گونه سرمایه گذاری که با مجوز مراجع قانونی ذی ربط به منظور تأسیس، توسعه، بازسازی 
استثنای زمین هزینه می شود،  به  ثابت  ایجاد دارایی های  برای  و نوسازی واحدهای مذکور 

مشمول حکم این بند است. 
حقوقی  اشخاص  سرمایه گذاری  مورد  در  )ت(،  بند  انتهای  در  مذکور  زمین  استثنای  ج( 
غیردولتی در واحدهای حمل و نقل، بیمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری صرفا 
به میزان تعیین شده در مجوزهای قانونی صادر شده از مراجع ذی صالح، جاری نمی 

باشد. 
چ( در صورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که ازمشوق مالیاتی 
این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمه های آن مطالبه 

و وصول می شود. 
سرمایه گذاران  مشارکت  با  ماده  این  موضوع  شده  انجام  سرمایه گذاری  که  در صورتی  ح( 
انجام شده  ایران  فنی  اقتصادی و  با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمک های  خارجی 
باشد به ازای هر پنج درصد )5%( مشارکت سرمایه گذاری خارجی به میزان ده درصد 
)10%( به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد 

)50%( اضافه می شود. 
خ( شرکت های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید 
محصوالت با نشان معتبر اقدام کنند در صورتی که حداقل بیست درصد )20%( از محصوالت 
تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه 
مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره 
مذکور، از پنجاه درصد )50%( تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش 

محصوالت تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار می باشند. 
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د( نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی 
کیلومتری مرکز  پنجاه  تهران و  استان  کیلومتری مرکز  بیست  مستقر در شعاع یکصد و 
استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار 

نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی شود. 
واحدهای تولیدی فناوری اطالعات با تأیید وزارتخانه های ذی ربط و معاونت علمی و فناوری 
رئیس جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می باشند. همچنین مالیات واحدهای 
تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی به استثنای مناطق 
ویژه اقتصادی و شهرکهای مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با 

نرخ صفر محاسبه می شود و از مشوقهای مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می باشند. 
درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده 
دو یا چند استان یا شهر قرار می گیرند، مالک تعیین محدوده به موجب آیین-نامه ای است که 
حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و 
تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان حفاظت 

محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. 
ذ( فهرست مناطق کمتر توسعه یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه ماهه اول 
در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت 
امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخصهای نرخ بیکاری و سرمایه گذاری در تولید تهیه 
می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد و تا ابالغ فهرست جدید، فهرست برنامه 
قبلی معتبر می باشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذی ربط، مناط اعتبار برای 

احتساب مشوقهای مناطق کمتر توسعه یافته است. 
ر( کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این ماده پروانه بهره برداری از 
مراجع قانونی ذی ربط أخذ کرده باشند تا مدت شش سال پس از تاریخ الزم االجراء شدن 
این ماده از پرداخت پنجاه درصد )50%( مالیات بر درآمد ابرازی معاف می باشند. حکم 

این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست. 
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ز( صددرصد )100%( درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی 
ذی ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه 

تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می باشد.
ژ-( مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفا شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمان 
شده می باشد. این حکم در مورد  کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و 

سایر قوانین مجری است. 
در  تعاونی  و  خصوصی  حقوقی  اشخاص  پژوهشی  و  تحقیقاتی  هزینه های  معادل  س( 
واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذی ربطی که در 
قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی 
از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در 
اینکه گزارش پیشرفت  انجام می شود، مشروط بر  چهارچوب نقشه جامع علمی کشور 
ساالنه آن به تصویب شورای پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و 
ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت های تولیدی و معدنی آنها کمتر از پنج میلیارد 
ابرازی سال  مالیات  میزان ده درصد )%10(  به  نباشد، حداکثر  )5/000/000/000( ریال 
انجام هزینه  مذکور بخشوده می شود. معادل مبلغ منظور شده به حساب مالیات اشخاص 

مذکور، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد. 
دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزرای امور 
اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی می رسد.
با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود  تبصره 1- کلیه معافیت های مالیاتی و محاسبه 

مذکور در این ماده از ابتدای سال 1395 اجراء می شود.
تبصره 2- آیین نامه اجرائی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش ماه پس 
از ابالغ قانون توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با 

همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. 
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نیازهای  تأمین  تولیدی و خدماتی در  توان  از  استفاده  قانون حداکثر  ماده )16(  ماده 32- 
کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده )104( قانون مالیات های مستقیم مصوب 

1391/5/1 لغو می شود. 
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)قانون اصالح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/4/31(
بند 21- متن زیر جایگزین ماده )95( قانون و تبصره های آن می شود و ماده )96( و تبصره های 

آن حذف می گردد:
ماده 95 -صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را 
که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری 
موضوع قانون تجارت درخصوص تجار تنظیم می گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، 

نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را براساس آنها تنظیم کنند. 
از  اعم  آنها  نگهداری  روشهای  و  مدارک  و  اسناد  دفاتر،  نوع  به  مربوط  اجرائی  آیین نامه 
ماشینی)مکانیزه( و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب 
آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول  ارائه  نیز نحوه  مورد برای مؤدیان مذکور و 
مالیات به مراجع ذی ربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ الزم-االجراء شدن این قانون 
)1395/1/1( توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی 

و دارایی می رسد. 
بند 22- متن زیر جایگزین ماده )97( قانون و تبصره های آن می شود و مواد )98(، )152(، 

)153(، )154( و )158( و تبصره های آنها و ماده )271( حذف می گردد:
تسلیم  به  مکلف  که  قانون  این  موضوع  حقیقی  اشخاص  مالیات  مشمول  درآمد   -97 ماده 
اظهارنامه مالیاتی می باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت  مقررات مربوط 
تنظیم و ارائه شده و مورد پذیریش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور 
می تواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس 
معیارها و شاخصهای تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی 

قرار دهد. 
در صورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری 
کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و 
اطالعات اقتصادی کسب شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب 
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برگ تشخیص مالیات اقدام می کند. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سی روز 
از تاریخ ابالغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط 
اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد، این حکم مانع از 
تعلق جریمه ها و اعمال مجازات های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست. 

حکم موضوع تبصره ماده )239( این قانون در اجرای این ماده جاری است. 
تبصره – سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابالغ 
این قانون، بانک اطالعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال 
نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به 
اجراء درنیامده است. مواد )97(، )98(، )152(، )153(، )154( و )271( قانون مالیات های 

مستقیم مصوب سال 1380 مجری خواهد بود. 
بند 23- در ماده )100( عبارت »تیرماه« به عبارت »خردادماه« اصالح و تبصره های آن حذف 

و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود:
آنان را که  از  یا گروههایی  از مشاغل  مالیاتی کشور می تواند برخی  امور  – سازمان  تبصره 
میزان فروش کاال و خدمات ساالنه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده )84( این قانون 
باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه 
اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول 
نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق 

نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می شود.
حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود. 
بند 24- تبصره ماده )101( به تبصره )1( تبدیل و متن زیر به عنوان تبصره )2( به این ماده 

الحاق می شود:
تبصره 2- در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع 
این ماده مشمول مالیات به  با کسر فقط یک معافیت موضوع  درآمد واحدهای شغلی وی 

نرخ های مذکور در ماده )131( این قانون می شود. 
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بند 25- ماده )104( قانون و تبصره های آن حذف و متن زیر به عنوان تبصره )7( به ماده 
)105( الحاق می شود:

اشخاص  مالیات  مشمول  ابرازی  درآمد  افزایش   )%10( درصد  ده  هر  ازای  به   –  7 تبصره 
موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد 
و حداکثر تا پنج درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف 
تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعالم 

شده از سوی سازمان امور مالیاتی است. 
بند 26- ماده )106( قانون به شرح زیر اصالح می شود:

ماده 106- درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی )به استثنای درآمدهایی که طبق 
مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است( براساس میزان سودهی 

فعالیت و مقررات مواد )94(، )95( و )97( این قانون و تبصره آن تعیین می شود. 
بند 27- متن زیر جایگزین ماده )107( و تبصره های آن می شود:

ماده 107- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران 
بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می نمایند به شرح زیر تعیین می شود:

بابت تهیه طرح ساختمان ها و تأسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی، 
دادن تعلیمات و کمک های فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر 
حقوق، همچنین واگذاری فیلمهای سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هر عنوان 
دیگر در ایران یا از ایران تحصیل می کنند به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون 
نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است با توجه به نوع 
فعالیت و میزان سوددهی به مأخذ ده درصد )10%( تا چهل درصد)40%( مجموع وجوهی 

می باشد که ظرف مدت یک سال مالیاتی عاید آنها می شود.
آیین نامه اجرائی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت، 
ظرف مدت شش ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون )1395/1/1( به پیشنهاد وزارت 

امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
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پرداخت کنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه 
به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده اند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور 
مالیاتی پرداخت کنند، در غیر اینصورت پرداخت کنندگان مذکور و دریافت کنندگان متضامنًا 

مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق آن خواهند بود. 
تبصره 1- در مورد عملیات پیمانکاری، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم 
و تجهیزات می رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصالحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم 
و تجهیزات به طور جدا از سایر اقالم قرارداد درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداکثر 
تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کاال و حقوق 
ورودی و سایر پرداختهای قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است. 
به  را  پیمانکاری  فعالیت  از  قسمتی  یا  تمام  خارجی  پیمانکاران  که  مواردی  در   -2 تبصره 
اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان پیمانکاران دست دوم واگذار کنند معادل مبالغی که برای 
تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری 
می شود و با رعایت قسمت اخیر تبصره )1( این ماده از پیمانکار دست اول دریافت می گردد، 

از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است. 
تبصره 3 – شعب و نمایندگی های شرکت ها و بانک های خارجی در ایران که بدون داشتن 
حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطالعات اقتصادی در ایران برای شرکت 
مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می کنند نسبت 

به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود. 
حقوقی  اشخاص  که  فعالیت هایی  سایر  و  سرمایه  بهره برداری  از  درآمد حاصل   -4 تبصره 
مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می دهند 

مشمول مقررات ماده )106( این قانون خواهد بود. 
بند 28 – در تبصره های )2( و )3( ماده )115( قانون عبارت »تبصره )1( ماده )143( و ماده 

)143 مکرر(« جایگزین عبارت »تبصره های ماده )143( می شود.
بند 29- در تبصره ماده )130( قانون عبارتهای »سال 1381« و »ده میلیون )10/000/000( 
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ریال« به ترتیب جایگزین عبارتهای »سال 1368« و یک میلیون )1/000/000( ریال« می شود. 
بند 30- متن زیر جایگزین ماده )131( قانون می شود:

ماده 131- نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این 
قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد به شرح زیر است:

تا میزان پانصد میلیون )500/000/000( ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه به نرخ   
پانزده درصد)%15(

میلیارد  یک  میزان  تا  ریال   )500/000/000( میلیون  پانصد  مازاد  به  نسبت   
)1/000/000/000( ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه به نرخ بیست درصد )%20(

نسبت به مازاد یک میلیارد )1/000/000/000( ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه به   
نرخ بیست و پنج درصد )%25(

تبصره- به ازای هر ده درصد )10%( افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع 
این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر 
تا پنج درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی 
مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعالم شده از سوی سازمان امور 

مالیاتی است. 
بند 34-

باشد«  رسیده  امور خیریه  و  اوقاف  »سازمان  عبارت  از  بعد   )139( ماده  )ح(  بند  در  الف( 
عبارت »و همچنین ساخت، تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بی-
سرپرست و بدسرپرست در گروههای سنی و جنسی مختلف، مراکز نگهداری و مراقبت 
سالمندان، کارگاههای حرفه آموزی و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلوالن جسمی 
و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی و 
حرفه آموزشی معلوالن ذهنی و کودکان نابینا، کم بینا، کم شنوا، و ناشنوا و سایر مراکز و 
اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمان های حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند« 

اضافه گردد. 
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ب( در ذیل بند )ط( ماده )139( عبارت زیر به عنوان یک تبصره الحاق شود:
تبصره – کمک های نقدی و غیرنقدی که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد بدون تعلق 

مالیات به سال مالی بعد منتقل می گردد.
ج( یک تبصره به شرح زیر به ماده )139( قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود:

و  نقدی  دریافتی  هدایای  و  کمک ها  و  موقوفات  از  حاصل  عایدی  و  درآمدها   -5 تبصره 
غیرنقدی اشخاص موضوع بندهای )ط( و )ک( از پرداخت مالیات معاف می باشد. این حکم 

شامل درآمد شرکت های زیرمجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود. 
د( در بند )ل( ماده )139( قانون بعد از عبارت »مطبوعاتی« عبارت »و قرآنی )دارای مجوز از 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و دستگاههای ذی ربط(. اضافه شود. 
بند 36- متن زیر به عنوان ماده )146( مکرر به قانون الحاق می شود:

بندهای  استثنای  »به   )139(  ،)134(  ،)133( مواد  در  مذکور  معافیت های  مکرر-  ماده 146 
)الف(، )ب( و )ز( آن« )142(، )143( و تبصره )1( ذیل ماده )143 مکرر( به عنوان مالیات 

به نرخ صفر منظور می شود.
تبصره 1- ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده )95( این قانون 
در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعالم می نماید به جز مورد بند )ح( 
ماده )139( این قانون که مطابق ماده )85( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از 
مقررات مالی دولت )2( مصوب 1393/12/4 عمل می شود شرط برخورداری از نرخ صفر و 
هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می باشد و در صورت  
عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مؤدی مطابق احکام و ضوابط مشمول 
مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می شود. حکم این تبصره درخصوص مشموالن 
مواد )144( و )145( و بندهای )الف(، )ب( و )ز( ماده )139( این قانون جاری نمی باشد. 
اجرای حکم این تبصره درخصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده )81( این قانون به صورت 
با ایجاد ظرفیتهای اجرائی، اداری و حسب اعالم سازمان امور مالیاتی  تدریجی و متناسب 

کشور خواهد بود.
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تبصره 2- معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع این ماده از محل اعتبار 
جمعی- خرجی که همه ساله در بودجه سنواتی پیش بینی می شود به حساب اشخاص مذکور 
منظور می شود. اعتبارات موضوع این تبصره تخصیص یافته تلقی می شود و در صورتی که 
اعتبارات مورد نیاز در یک سال مالی بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه کل کشور همان 
سال باشد مبلغ اعتبار جمعی - خرجی یاد شده و متقابال منابع مربوط، با پیشنهاد وزارت امور 
اقتصادی و دارایی، تصویب هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسالمی قابل افزایش 

است. 
بند 37- تبصره ماده )147( قانون حذف و متون زیر به عنوان تبصره های )1(، )2( و )3( به 

ماده مذکور الحاق می شود:
این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل  از لحاظ مقررات   – تبصره1 
مؤسسه  حکم  در  می باشند،  دفاتر  نگهداری  به  مکلف  که  قانون  این   )95( ماده  موضوع 
محسوب می شوند. همچنین هزینه های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز 

قابل پذیرش است. 
تبصره 2- هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف 
یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل 

قبول مالیاتی شناخته نمی شوند. 
شیوه  به  که  قانون  این  موضوع  مالیاتی  قبول  قابل  پرداختی  هزینه های  پذیرش   -3 تبصره 
تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون )50/000/000( ریال به باال منوط به پرداخت یا 

تسویه وجه آن از طریق سامانه )سیستم( بانکی خواهد بود. 
بند 38- بندهای )3( و )18( ماده )148( قانون به شرح زیر اصالح و یک بند به عنوان بند 

)29( به آن الحاق می شود:
متن الحاقی به انتهای بند )2(:

»پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده )48( 
این قانون« 



ها
ت 

وس
پی

239

متن جایگزین بند )18(
18- سود، کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانکها، صندوق تعاون، 
صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز 

و واسپاری )لیزینگ( دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.«
بند )29( الحاقی:

»29- ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش )گارانتی( اشخاص حقوقی«
و   )151( و   )150( مواد  و  می شود  آن  تبصره  و   )149( ماده  جایگزین  زیر  متن   -39 بند 

تبصره های آنها حذف می شود.
ماده 149- آن قسمت از دارایی های استهالک پذیر که بر اثر به کارگیری یا گذشت زمان 
یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می یابد و همچنین هزینه های 
تأسیس قابل استهالک بوده و هزینه استهالک آنها جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی 
می شود. مقررات مربوط به استهالک های  دارایی های استهالک پذیر شامل جداول استهالک ها 
و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور 
امور  وزیر  تصویب  به  قانون  این  تصویب  تاریخ  از  ماه  مدت شش  ظرف  و  می شود  تهیه 

اقتصادی و دارایی می رسد.
رعایت  با  حقوقی،  اشخاص  دارایی های  ارزیابی  تجدید  از  ناشی  بهای  افزایش   -1 تبصره 
استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهالک ناشی از 

افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود. 
در زمان فروش یا معاوضه دارایی های تجدید ارزیابی شده، ما به التفاوت قیمت فروش و 
ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می شود. 

آیین نامه اجرائی این تبصره در مورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهالک دارایی-های 
تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرائی که با رعایت استانداردهای حسابداری 
تهیه می شود، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه از تاریخ الزم 

االجراء شدن این قانون )1395/1/1( به تصویب هیأت وزیران می رسد.
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تبصره 2- در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهالک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین 
آالت، زیانی متوجه مؤسسه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای 
حاصل فروش )در صورت فروش( یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال 
است. حکم این تبصره در مورد دارایی های تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون 

اعمال تجدید ارزیابی جاری است. 
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