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.  نونمگر به موجب  قا شود نمینوع مالیات وضع هیچ : یکم قانون اساسیپنجاه و اصل 

.می شودو تخفیف مالیاتی به موجب  قانون مشخص بخشودگیموارد معافیت و 

:فهرست مطالب•
گزیده ای از قانون مالیاتهای مستقیم•
گزیده ای از قانون مالیات بر ارزش افزوده دائمی •
فروشگاهیقانون پایانه های •
داد رسی مالیاتی ونحوه رفع اختالفات مالیاتی•



های مالی چیست؟صورت •

ه یک دوره زمانی خاص در گزارش هایی ارائه می شود که بدر موسسه فعالیت نتیجه وضعیت و•

این گزارش ها دارای چهارچوب و شکل خاصی می باشند. گفته می شود” صورت های مالی“آنها 

و دقیق ترینو استانداردهای مربوطه رعایت شود تاحسابداریکه برای تهیه آن ها باید اصول

.جامع ترین گزارشات درباره وضعیت و فعالیت شرکت ارائه گردد

صورتهای مالی اساسی کدامند؟•

:ازنیز گفته می شود عبارتند” صورت های مالی اساسی“مهمترین صورت های مالی که به آن ها •

ترازنامه•

صورت سود و زیان•

صورت سود و زیان جامع•

صورت جریان وجوه نقد•

https://hesabamooz.com/


:ترازنامه-1•

در بخش های مختلف ترازنامه سه  .ترازنامه یا بیالن وضعیت مالی یک شرکت یا شخص را در یک زمان مشخص نشان می دهد•

ترازنامه به زبان ساده مشخص می نماید که یک موسسه چه میزان دارایی، بدهی و سرمایه  .مشخص می گرددسرمایهوبدهی،داراییگروه
.دارد

:صورت سود و زیان-۲•

نی نمایش صورت سود و زیان، نتیجه فعالیت یک شرکت را با نمایش میزان درآمد و هزینه و سود یا زیان هر شرکت در یک دوره مشخص زما•
.می دهد

ر در روش تک مرحله ای ابتدا کلیه درآمد ها و در ادامه کلیه هزینه ها د. گزارش سود و زیان به دو روش یک و دو مرحله ای تهیه می شود•

در روش دو مرحله ای، ابتدا. زیر آنها آورده می شود و در نهایت از تفاضل آنها، سود یا زیان قبل از کسر مالیات نمایش داده می شود

در . آیددرآمدهای عملیاتی و سپس هزینه های عملیاتی در زیر آن ها آورده می شود سپس از تفاضل این دو سود یا زیان ناویژه به دست می

یان قبل از مرحله بعد درآمدهای غیر عملیاتی و هزینه های غیر عملیاتی آورده می شود که نتیجه تفاضل این مرحله و مرحله قبل به سود و ز
.کسر مالیات می رسیم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87


:صورت سود و زیان جامع-۳•

د رانشان دهگزارشی که کلیه تغیرات افزایشی یا کاهشی ناشی از درآمد ها یا هزینه ها اعم از تحقق یافته و یا تحقق نیافته را طی دوره مالی•
.صورت سود و زیان جامع نامیده می شود

:صورت سود و زیان جامع باید موارد زیر را به ترتیب نشان دهد •

سود یا زیان خالص دوره طبق صورت سود و زیان–الف •

سایر درآمدها و هزینه های شناسایی شده به تفکیک–ب •

:نمونه هایی از این قبیل درآمدها و هزینه ها عبارتند از •

درآمدها و هزینه های ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود•

.مبلغ تجدید ارزیابی سرمایه گذاریها که تحت عنوان دارایی غیرجاری طبقه بندی می شوند•

تمامی تفاوتهای تسعیر ارز حاصله در واحدهای مستقل خارجی•

.درآمدها و هزینه هایی که طبق استانداردهای حسابداری و به استناد قوانین مستقیما در حقوق صاحبان سرمایه منظور می گردد•



:صورت جریان وجوه نقد-4•

ناشی از صورت جریان وجوه نقد گزارشی است که تغییرات در وجه نقد موسسه یا شرکت را که•
.هدفعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی در یک دوره زمانی است نمایش می د

نقدی ناشی  عموما جریان های. فعالیتهای عملیاتی به فعالیتهای اصلی درآمد شرکت مرتبط است•
ین سود از فعالیتهای عملیاتی اثرات نقدی مبادالت و رویدادهای اقتصادی هستند که در تعی

.عملیاتی لحاظ می شوند

ای  فعالیتهای سرمایه گذاری شامل اعطای وام و وصولی های اقساط آن ، خرید و فروش دارائیه•
هادار می ثابتی که انتظار میرود سالها برای شرکت درآمد کسب نمایند و خرید و فروش اوراق ب

.باشد

بالغ  فعالیتهای تامین مالی نیز شامل استقراض وجه نقد از اعتبار دهندگان و باز پرداخت م•
.استقراض شده و دریافت منابع از مالکان و بازگشت سرمایه گذاری آنها می باشد



:اطالعات پیوست صورت های مالی•

ما  ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد، اکثر اطالعات مالی مورد نیاز تحلیلگران را پوشش می دهند؛ ا•
ی  این گزارش های مال. جزییات دقیق تر عملکرد مالی شرکت ها را می توان از سایر بخش های گزارش ساالنه استخراج کرد

شامل مواردی نظیر یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی، گزارش تحلیلی هیئت مدیره و گزارش حسابرس 
.می شود

ل  یادداشت های توضیحی، اطالعات تکمیلی درباره حساب های مندرج در صورت های مالی مانند ریز دارایی های ثابت و جدو•
...  خرید یا فروش آن ها، روش حسابداری محاسبه استهالک دارایی ها، رویه های حسابداری، ریز تعهدات و دیون شرکت و 

.است

گزارش مدیریت، شامل روندهای مالی شرکت، رویدادهای با اهمیت مؤثر بر شرکت، طرح های توسعه ای آتی شرکت،  •
.است... رویدادهای مؤثر بر نقدینگی شرکت و 

. دهدحسابرس، اظهارنظر حسابرس مستقل شرکت را درباره منصفانه بودن صورت های مالی شرکت نشان میگزارش *نکته 



مستقیممالیاتهایگزیده ای از قانون : بخش اول 
کلیات



.قابل اجراست1395/1/1که از 1394/4/31های مستقیم با اصالحات قانون مالیات•

:ماده بشرح زیر می باشد282باب و 5دارای •



فصل نهمفصل هشتمفصل هفتمفصل ششمفصل پنجمفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اولعنوان/باب

اشخاص : اول
مشمول مالیات

مالیات بر :دوم
دارایی

مالیات ساالنه  
امالک

ت  مالیات مستغال
مسکونی خالی

مالیات بر 
اراضی بایر

حق تمبرمالیات بر ارث

مالیات بر :سوم 
درامد

مالیات بر درامد 
امالک

مالیات بر درامد 
کشاورزی

مالیات بر 
حقوقدرامد

مالیات بر 
درامد مشاغل

مالیات بر درامد 
اشخاص حقوقی

مالیات بر 
درامد اتفاقی

مالیات بر جمع 
درامد ناشی از 
منابع مختلف

در مقررات : چهارم
مختلفه

هزینه های قابل معافیتها
قبول واستهالک

قراین 
وضرایب 
مالیاتی

مقررات  
عمومی

وظایف وظایف مودیان
اشخاص ثالث

تشویقات و 
جرایم مالیاتی

وصول ابالغ
مالیات

سازمان :پنجم
تشخیص و مراجع 

مالیاتی

مراجع تشخیص 
مالیات و وظایف و 

اختیارات آنها

مرجع حل یترتیب رسیدگ
اختالف 
مالیاتی

شورایعالی 
مالیاتی و 
وظایف و 

اختیارات آن

هیات عالی 
انتظامی و وظایف
و اختیارات آن 

دادستانی 
انتظامی و 
وظایف و 

اختیارات آن



.مقررات  دیگر نیز در این قانون تاثیر گذار هستندالبته برخی از قوانین و•

ساله5از جمله قوانین توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی •

قانون بودجه سالیانه•

مودیانو سامانه فروشگاهیقانون پایانه های •

قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران•

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/99646


مثل  )شودمعموال در قوانین پیش بینی میشوند و مرجع تصویب آن نیز مشخص می: آیین نامه •

(و غیرهم.م.ق95و آیین نامه ماده م.م.ق219آیین نامه اجرایی ماده 

یق یا  ممکن است ابهاماتی در اجرای قانون به وجود آید که نیازی به توضیح ،مصاد: بخشنامه•

.آید که با صدور بخشنامه این ابهامات برطرف میگردندبوجودچگونگی تفسیر آن 

برای یکسان سازی اجرای قوانین و مقررات صادر میشود و مراحل و چگونگی: دستورالعمل•

.اجرای عملیات را تشریح میکند



:اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند-1 ماده •

یران کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا امالک خود واقع در ا-1•
طبق مقررات باب دوم

ز ایران  هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج ا-2•
.تحصیل می نماید

حصیل هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران ت-۳•
.می کند

یل هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحص-۴•
.می نماید

صیل  نسبت به درآمدهائی که در ایران تح( اعم از حقیقی و یا حقوقی)هر شخص غیرایرانی -5•
و یا  می نماید و همچنین نسبت به درآمدهائی که بابت  واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود

مایش که بعنوان بها یا حق ن)دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمائی 
.از ایران تحصیل می کند( یا هر عنوان  دیگر عاید آنها میگردد



:اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات های موضوع این قانون نیستند-2 ماده •

وزارتخانه ها و موسسات دولتی؛-1•
.دستگاههایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می شود-2•

.شهرداری ها و دهیاری ها-۳•

این  مالیات هایی که قبل از الزم االجراءشدن. اعمال این ماده از زمان تأسیس دهیاری های کشور می باشد-تبصره•
(1۳9۸/۳/29اصالحی . )قانون به دهیاری ها تعلق گرفته و اخذ شده است، مشمول معافیت این قانون نمی شود

و مقام معظم رهبری( ره)بنیادها و نهادهای انقالب اسالمی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی -۴•
فوق  شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسه های مذکور در بندهای-1 تبصره •

حکم این تبصره مانع استفاده شرکت های. باشد، سهم درآمد یا سود آنها  مشمول حکم این ماده نخواهد بود
.مزبور از معافیت های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست

درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیت های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و-2تبصره •
ل می شود، سایر فعالیت های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصی

.این قانون مشمول مالیات خواهد بود( 1۰5)در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده 

ط طبق  مسؤوالن اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربو•
ضامنی در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسؤولیت ت. مقررات این قانون خواهند بود

.خواهند داشت



آخر  ـ سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به155ماده •

ه اسفند ماه همان سال ختم   می شود لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال  مالی آنها ب

نای تشخیص موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی کند درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مب

ت  مالیات قرار می گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سر رسید پرداخ

.مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی  می باشد



مستقیممالیاتهایگزیده ای از قانون : بخش دوم 
مشاغل و اشخاص حقوقیدرامدمالیات بر 



:درامدمالیات بر •
موضوع این فصل  عبارت است از کل فروش کاال و خدمات  مودیانـ درآمد مشمول مالیات 94ماده•

سایر درآمدهای  آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر  اضافةبه 
.استهالکاتقابل  قبول و هزینه هایمربوط طبق مقررات فصل استهالکاتو هزینه ها

صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که  -95ماده •
با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع  
قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و  

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

د  و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مور( مکانیزه)ماشینی
برای مودیان مذکور و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به 

(  1/1/1395)مراجع ذی ربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون 
توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی  

(1).می رسد



یل جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج  از ایران تحصـ105ماده 

گانه ای  جدامی 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

.خواهند بود%( 25)می باشد، مشمول مالیات  به نرخ بیست و پنج درصد 

باشند،از مأخذ در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به  منظور تقسیم سود تأسیس نشده اند، در صورتی که دارای فعالیت  انتفاعیـ1تبصره 

.کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می شود

این ( 113)و مادة ( 109)مادة ( 5)اشـخاص حـقـوقی خـارجی و مـوسـسات مـقیم خـارج  از ایـران بـه اسـتثنای مـشموالن تبصرة ـ2تبـصـره 

،  ، نمایندهل شعبهقبیقانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری  سرمایه در ایران یا از فعالیت هایی که مستقیما یا به وسیله نمایندگی از 

ذاری ، کمک های فنی یا واگ، دادن  تعلیماتکارگزار و امثال آن در ایران انجام می دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی

ر ایران نمایندگان اشخاص و موسسات مذکور د. فیلم های سینمایی از ایران  تحصیل می کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود

.نسبت به  درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می کنند طبق  مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می باشند
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ق  به استثنای درآمدهایی که طب)درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی -106ماده 

وددهی  براساس میزان س( مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است

(1).این قانون و تبصره آن تعیین می شود( 97)و ( 95)، (94)فعالیت و مقررات مواد
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بهمتکیزیانوسودوحسابترازنامهواظهارنامهاندمکلفحقوقیاشخاصـ110ماده•
ویتهفهرستباهمراهمالیاتیسالازپسماهچهارتاحداکثرراخودمدارکواسنادودفاتر
بهارآنهاازیکهرنشانی وسهامتعدادیاسهم الشرکهمیزانموردحسبوسهامدارانوشرکا
یاتمالوتسلیماستواقعآندرشخص حقوقیاصلیفعالیتمحلکهمالیاتیامورادارة

درغییراتتفهرستتسلیممزبور،فهرستاولینتسلیمازپس.نمایندپرداخترامتعلق
حقوقیاشخاص مالیاتپرداختواظهارنامهتسلیممحل.بودخواهدکافیبعدسنوات
دنمی باشننمایندگییااقامتگاهدارایایراندرایران کهازخارجمقیمموسساتوخارجی

.استتهران
خواهدجارینیزمعافیتدوراندرحقوقیاشخاصو دارانکارخانهمورددرمادهاینحکم•

.بود
برایریدیگنحوةقانوناین مقرراتطبقکهدرآمدهاییبهنسبتحقوقیاشخاصـتبصره•

ل هایفصدرکهجداگانهمالیاتیاظهارنامةتسلیمبه مکلفاستشدهمقررآنتشخیص
.نیستنداستشده پیش بینیمربوط



م.م.قدرامدمالیات بر معافیتهایکلیات : بخش سوم 



:مستقیم مالیاتهایمالیاتی قانون معافیتهای•

خ صفر مالیاتی شامل نرمعافیتهااین . اندقانونی را بیان کرده معافیتهایمستقیم مالیاتهایقانون 145تا 132مواد •
:باشندمشمول مالیات می دردرامدبرای اعمال آن وضوابطیشرایط ودارایاست 

•

.....داری ونوغان، صیادیکشاورزی ، دامداری ، درامدهایکه مربوط به 81در ماده •
145تا 132مواد •
ی ارجاع به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتبا )در مناطق آزاد تجاریمودیاندرامدهایبرخی •

ه با اصالحات و الحاقات بعدی آن، مشمول حکم معافیت بیست سال13۷2/ ۶/ ۷جمهوری اسالمی ایران مصوب 
.(می شوند

.تندهسمعافیتهاییبنیان دارای دانش وموسساتطبق قانون حمایت از شرکتها شرکتهای دانش بنیان•
ساله آمده باشد5و ممکن است در قوانین بودجه سنواتی یا برنامه های توسعه •
:تکالیف قانونی را مطرح کرده استوارائهاظهارنامهمکرر شرط تسلیم 14۶ماده.دارداما شرط و شروط •
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، «آن( ز)و ( ب)، (الف)به استثنای بندهای » ( 139)، (134)، (133)معافیت های مذکور در مواد مکررـ14۶ماده•
.به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می شود( مکرر143)ذیل ماده ( 1)و تبصره ( 143)، (142)

این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که ( 95)ـ ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده 1تبصره•
قانون ( 85)این قانون که مطابق ماده ( 139)ماده ( ح)سازمان امور مالیاتی کشور اعالم می نماید به جز مورد بند 

عمل می شود شرط 4/12/1393مصوب ( 2)الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 
اشد و در برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می ب

مول صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مودی مطابق احکام و ضوابط این قانون مش
( 145)و ( 144) حکم این تبصره در خصوص مشموالن مواد . مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می شود

اجرای حکم این تبصره درخصوص اشخاص  . این قانون جاری نمی باشد( 139)ماده ( ز)و ( ب)، (الف)و بندهای
ب این قانون به صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت های اجرائی، اداری و حس( 81)حقیقی مشمول ماده 

.اعالم سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود
ه همه ساله  خرجی ک-معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع این ماده از محل اعتبار جمعیـ2تبصره•

تبصره  اعتبارات موضوع این. در بودجه سنواتی پیش بینی می شود به حساب اشخاص مذکور منظور می شود
لغ مصوب در قانون تخصیص یافته تلقی می شود و در صورتی که اعتبارات مورد نیاز در یک سال مالی بیشتر از مب

شنهاد وزارت امور خرجی یادشده و متقابال منابع مربوط، با پی-بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی
(1.)اقتصادی و دارایی، تصویب هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسالمی قابل افزایش است



:وظایف و تکالیف کلی: بخش چهارم
مکرر169و169ماده 

مالیات حقوق
53ماده 9مالیات تکلیفی اجاره امالک تبصره



ت یکی از تکالیف قانونی شرکتها ارسال گزارش معامال•
استفصلی 

اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعالم سازمان امور مالیاتی-169ماده•

اب صادر و کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می شوند، مکلفند برای انجام معامالت خود صورتحس

ت شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرس

.معامالت خود را به سازمان مذکور ارائه کنند



صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره  عدم •
  مورد  اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معامالت خود، حسب

همچنین عدم ارائه فهرست  . شودمبلغ مورد معامله  می%( 2)مشمول جریمه ای معادل دودرصد
ول  شود مشممعامالت انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین می

.معامالتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می باشد%( 1) جریمه ای معادل یک درصد

در صورتی که طرف معامالت اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده،  -1تبصره•
(  ۸1)هاشخاص حقیقی مصرف کننده نهائی کاال یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماد

.این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست

ا نیاز مصرف کننده نهائی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کاالها و خدمات را متناسب ب•
ه  خود برای مصارف شخصی خریداری  کند و از آن برای عرضه کاالها و خدمات به دیگران استفاد

.ننماید



(  نیزهمکا)صندوق ماشینی »مودیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه  صندوق فروش -2تبصره•
ازی  معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اند. و تجهیزات مشابه استفاده کنند« فروش

ستفاده  تجهیزات فوق اعم از نرم افزاری و سخت افزاری از مالیات قطعی شده مودیان مزبور در اولین سال ا
.و یا سالهای بعد آن قابل کسر است

ره را  سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبص•
ه رسمی  تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار و روزنام

.کشور اعالم و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید

تفاده  از مالیات ابرازی عملکرد مودیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به اس%( 10)درصدمعادل ده•
رای مدت نامه اجرائی مربوط، باند مشروط به رعایت آییناز سامانه  صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده

%( 2)عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه ای به میزان دودرصد. دو سال اول بخشوده می شود
.فروش می باشد

رف  نامه اجرائی است که حداکثر ظنحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطالعات به موجب آیین•
مدت شش ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری
.سدوزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می ر



تعیین  )آن و تعیین مصادیق معامالت مشمول و حد آستانه ( 1)ترتیبات اجرائی احکام این ماده و تبصره-3تبصره•
ویب  به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تص( حداقل رقم گردش مالی مودی

.این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد

در هر نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختالف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات-4تبصره•
.انجام می شود( 157)دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش ماه پس از الزم االجراء شدن این  -5تبصره•
و قانون سامانه انجام معامالت وزارتخانه ها و دستگاههای اجرائی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات

.سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد( آنالین)مزایده ها راه اندازی کند و امکان دسترسی برخط

موظفند حداکثر  3/11/1383قانون برگزاری مناقصات مصوب ( 1)ماده( ب)کلیه دستگاههای اجرائی موضوع بند •
ظرف مدت سه ماه پس از راه اندازی سامانه مذکور کلیه معامالت خود به غیر از معامالت محرمانه را از طریق این

.سامانه به ثبت برسانند

قانون ارتقای سالمت نظام اداری و ( 3)ماده( ب)بند( 1)تعیین موارد مربوط به محرمانه بودن معامالت مطابق تبصره•
.مجمع تشخیص مصلحت نظام است7/8/1390مقابله با فساد مصوب

قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ( مکرر169)جرائمی که مودیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده-6تبصره•
(1).مرتکب شده اند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می شود1380



چیست؟معامالتنصاب حد •
میشود در گزارشات فصلی مبلغی است که هر ساله از طرف وزارت اقتصاد و دارایی تعیینمعامالتحد نصاب •

:به شرح زیر استمعامالتکه انواع معامله در حد نصاب 

کوچکمعامالت•
سقف کوچک بوده و از ده برابرمعامالتکه مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معامالتی: متوسطمعامالت•

.کوچک تجاوز نکندمعامالتارزش 
.باشدکوچکمعامالتکه مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معامالتی: بزرگمعامالت•



در حسابداری معموال چیست؟معامالتکاربرد نصاب •
ارسال گزارشات فصلی•
ثبت اموال خریداری شده به عنوان هزینه•
در شرکتها و موسسات وابسته به دولتمناقصاتانجام معامله و برگزاری •
ثبت کرد؟تجمیعیبصورتدر گزارشات فصلی تا چه مبلغی را میتوان •
درصد حد نصاب ۵انجام شده کمتر از خریدهایهنگام ارسال گزارشات خرید و فروش ، در صورتیکه مبلغ •

.ثبت کردتجمیعیبصورتمعامله کوچک آن سال باشد لیست گزارشات را میتوان 

حد نصاب ثبت اموال چیست؟•
مقررات و ضوابط اجرایی مربوط به هزینه استهالک دارایی ها و هزینه های تاسیس در اجرای  ۱۲طبق ماده •

، چنانچه قیمت تمام شده یک ۱۳۹۴/۰۴/۳۱اصالحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۴۹مقررات ماده 
در آن مناقصاتدارایی تحصیل یا ایجاد شده کمتر از ده درصد حد نصاب معامله کوچک موضوع قانون برگزاری 

.سال باشد، در سال تحصیل یا ایجاد قابل استهالک خواهند بود



1401سال معامالتحد نصاب 

توضیحاتمبلغشرح

(یک میلیارد ریال)1000000000تا مبلغ معامالت کوچک

بین)10000000000تا 1000000000معامالت متوسط
(یک تا ده میلیارد

برابر معامالت 10بین معامالت کوچک و 
کوچک

ده میلیارد )10000000000مازاد بر مبلغ معامالت بزرگ
(ریال

برابر معامالت کوچک10مازاد بر 

اقتصاد این نصاب همه ساله توسط هیئت وزیران و به پیشنهاد وزارت امور–۱۴۰۱نصاب معامالت سال 

قانون۴۲ماده )و(۱۳۸۳قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۳ماده ۱تبصره )و دارایی و به استناد

.تعیین میگردد(۱۳۹۳مصوب ۲الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

:به صورت زیر میباشد۱۴۰۱جدول نصاب معامالت سال 





ارچه  های اقتصادی و استقرار نظام یکپبه منظور شفافیت فعالیت-مکرر 169ماده •
امل  اطالعات مالیاتی، پایگاه اطالعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی ش
ص  مواردی نظیر اطالعات مالی، پولی و اعتباری، معامالتی، سرمایه ای و ملکی اشخا

.حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود

،  وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها•
موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقالب اسالمی، بانکها و موسسات

مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از  
نحوی دولتی و غیردولتی که اطالعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به

ه موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند، موظفند اطالعات ب
.شرح بسته های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند



:اطالعات هویتیالف ـ •

ـ اطالعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی1•

ـ مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معامالت تجاری و عقد قراردادها2•

:ب ـ اطالعات معامالتی اشخاص•

(خرید و فروش دارایی ها، کاالها و خدمات)ـ معامالت 1•

(واردات و صادرات کاالها و خدمات)ـ تجارت خارجی 2•

ـ قراردادهای مربوط به انجام معامالت و فعالیت های تجاری3•

ـ قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات4•

ـ اطالعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طال5•

ـ اطالعات انواع بیمه نامه های صادره و خسارت های پرداختی6•

ـ بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر7•



:پ ـ اطالعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه ای اشخاص•

نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار( دوره مالی)ـ جمع گردش ساالنه 1•

انواع حسابهای بانکی( دوره مالی)ـ جمع گردش و مانده ساالنه 2•

انواع سپرده ها و سود آنها( دوره مالی)ـ جمع گردش و مانده ساالنه 3•

م از ـ تسهیالت بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اع4•
گشایش

اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت ها و نظایر آن•

ت ـ اطالعات دارایی ها، اموال و امالک و همچنین نقل و انتقال آنها•

ث ـ سایر اطالعات فعالیت های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و•
.تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد



اری، کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهد-1تبصره•
ه سازمان های مذکور می باشند موظفند به ترتیبی کانتقاالت، خدمات بیمه ای و معامالت دارایی

.امور مالیاتی کشور مقرر می دارد اطالعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند

الیات متخلف از مفاد حکم این تبصره عالوه بر مسوولیت تضامنی که با مودی در پرداخت م•
.خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل یک دوم تا دوبرابر مالیات پرداخت شده خواهدبود

کزی بانک مر( آنالین)سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط-2تبصره•
جمهوری اسالمی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسالمی ایران، سازمان بورس اوراق 

ت بهادار، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و همچنین سایر دستگاههای اجرائی را به فهرس
، اطالعات بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه بندی

.دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند

، اشخاص متخلف از حکم این ماده عالوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون-3تبصره•
.مسوول جبران زیانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود



حفظ دستگاههای اجرائی که مطابق قانون نیاز به این اطالعات دارند، مجازند با تصویب هیأت وزیران و-4تبصره•
.طبقه بندی مربوط، از اطالعات موجود در پایگاه اطالعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند

،  (م اطالعاتتعیین حداقل رق)ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حد آستانه -5تبصره•
ه دریافت و ارسال اطالعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به موجب آیین نامه ای است ک

ک مرکزی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بان
.جمهوری اسالمی ایران تهیه می شود و به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می رسد

ه اطالعاتی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است بانک اطالعات ثبتی شرکتها را طراحی و سامان-6تبصره•
.م آیدآن را به نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراه

سامانه ملی امالک و»وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون -7تبصره•
مالکان و ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخطاین سامانه باید به گونه. را ایجاد کند« اسکان کشور

ت  ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال امالک و مستغال
ت  وزارت راه و شهرسازی موظف اس. به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد

(1).امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند



:وظایف و تکالیف کلی: بخش پنجم

مالیات حقوق
و

53ماده 9مالیات تکلیفی اجاره امالک تبصره



توجه قبل از اصالح•

پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات-86ماده •
ضمن تسلیم  (1)تا پایان ماه بعداین قانون محاسبه و کسر و (85)متعلق را طبق مقررات ماده

ی محل  فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیات
.پرداخت و در ماه های بعد فقط  تغییرات را صورت دهند

خاص  در مورد پرداختهایی که از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق به اش-1تبصره •
ق را با  کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلآید،پرداختحقیقی، به عمل می

این قانون، به  ( 84)های قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع مادهرعایت معافیت
ی نام و  محاسبه،کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاو%( 10)نرخ مقطوع ده درصد

ورت  کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت کنند و در صنشانی دریافت
.های متعلق خواهندبودتخلف، مسوول پرداخت مالیات و جریمه



96بعد از اصالح شهریور86ماده 

(85)ادهممقرراتطبقرامتعلقمالیاتاندمکلفآنتخصیصیاپرداختهرهنگامحقوقکنندگانپرداخت-86ماده

میزانوحقوقدریافت کنندگاننشانیوناممتضمنفهرستیتسلیمضمن(1)بعدماهپایانتاو کسرومحاسبهقانوناین
.دهندصورترا تغییراتفقطبعدماه هایدروپرداختمحلمالیاتیامورادارهبهآن

-یمعملبهحقیقی،اشخاصبهحقوقاصلیکنندهپرداختازغیرطرفازکهپرداختهاییمورددر-1تبصره
بهحقوقهبمربوطقانونیهایمعافیترعایتبارامتعلقمالیاتپرداخت،هرهنگاممکلفندکنندگانآید،پرداخت

بابعدماهپایانتاحداکثرومحاسبه،کسر(%10)درصددهمقطوعنرخبهقانون،این(84)مادهموضوعمعافیتجز
ورتصدروکنندپرداختمحل،مالیاتیامورادارهبهآنمیزانوکنندگاندریافتنشانیونامحاویفهرستی
.خواهندبودمتعلقهایجریمهومالیاتپرداختمسوولتخلف،

شورایازمجوزدارایکهفناوریوپژوهشیعالی،آموزشموسساتومراکزدانشگاهها،هایپرداخت-2تبصره
وسساتموسایرپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وفناوریوعلوم،تحقیقاتهایوزارتخانهعالیآموزشگسترش
وارکنانکازاعمحقیقیاشخاصبهباشند،میالذکرفوقوزارتینازرسمیمجوزدارایقانونیپژوهشیوآموزشی

وپژوهشحقالتحقیق،حقو(%10)درصددهنرخبهمقطوعمالیاتمشمولالتدریسحققالبدرخودکارکنانغیر
درمقرراحکامسایررعایتبا(%5)درصدپنجنرخبهمقطوعمالیاتمشمولتحقیقاتیوپژوهشیقراردادهای

(2).خواهدبود(1)تبصره





یکی از مالیاتهای تکلیفی کسر مالیات اجاره پرداختی به موجر است•

ا  وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و دستگاههایی که تمام ی-9تبصره -53ماده •

ها و قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود، نهادهای انقالب  اسالمی، شهرداری

موضوع  شرکتها و موسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلف اند مالیات

به  اداره امور  (1)تا پایان ماه بعداین فصل را از مال االجاره هایی که  پرداخت می کنند کسر و

.مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند



درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و در -54ماده•
اد مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشت

اشد ارقام مندرج در جدول امالک مشابه تعیین و اعالم شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور ب%( 80)درصد 
.دبها بر اساس جدول اجاره امالک مشابه تعیین خواهد شاین قانون، میزان اجاره( مکرر54)و نیز درمورد ماده

این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ( 53)ماده( 9)در صورتی که مستأجر جزء مشموالن تبصره-1تبصره•
.مالک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود

شخیص چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ ت-2تبصره•
در صورت التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه ودرآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه

.اعتراض مودی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختالف موضوع این قانون خواهد بود

ت در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیا-3تبصره•
لیاتی تعیین شده مورد اعتراض مودی باشد، در این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختالف ما

(1).موضوع این قانون خواهد بود
•



:بخش ششم
مواد قانونی جرایم مالیاتی

و

گانه جرم مالیاتی7مصادیق 



مالیاتیکاربردی ترین مواد تشویقات وجرائم •

(همه موارد در اسالید نیست)•

وامهترازنمتوالیسالسهطیچنانچهحقیقیاشخاصهمچنینوحقوقیاشخاص-189ماده•
درراهرسالمالیاتوباشدقرارگرفتهقبولموردآنانمدارکودفاتروزیان وسودحساب

معادلندباشکردهپرداختمالیاتیاختالفحلهیأتهایبهمراجعهبدوناظهارنامهتسلیمسال
(190)مادهدرمقررمزایایازاستفاده برعالوهمذکورسالسهمالیاتاصل(%5)درصدپنج
حسابدریاپرداختجاریوصولی هایمحلازحسابیخوشجایزهعنوانبهقانوناین

.خواهد شدمنظورآنانبعدسنوات
(1).بودخواهدمعافمالیاتپرداختازمزبورجایزه•

•



برایونقانایندرمقرررسیدسرازقبلمالیهرسالعملکردمالیاتبابتپرداختیالحسابعلیـ190ماده•
سرتاماههرازایبه پرداختیمبلغ(%1)درصدیکمعادلجایزه ایتعلقموجب عملکردمالیاتپرداخت

دموعآن ازپسمالیاتپرداخت.شدخواهدکسرعملکردهمانمتعلقمالیات ازکهبودخواهدمقرررسید
.بود خواهدماههرازایبهالیاتدرصدمونیمدومعادلجریمه ایتعلقموجب

درمندرجلغمببهنسبتهستندمالیاتی اظهارنامةتسلیمبهمکلفکهمودیانیمورددرجریمهاحتسابمبدأ•
ازکهودیانیممورددرومطالبهتاریخاز االختالفمابهبهنسبتوآنتسلیممهلتانقضایتاریخ ازاظهارنامه

مهلتانقضایتاریخنیستند،اظهارنامهتسلیمبهمکلفاصوالیانمودهخودداریاظهارنامهتسلیم
.می باشدموردحسبمالیاتپرداختسررسیدیا اظهارنامهتسلیم

وسودحسابوترازنامهیااظهارنامهموقع بهتسلیمبهراجعخودقانونیتکالیفبهکهمودیانیـ1تبصره•
موردبحسوزیانوسودحساب وترازنامهیااظهارنامهطبقمالیاتپرداختدادنترتیبیاپرداختوزیان
گاههر،قانوناین(239)مادةدرمذکورموارددرنموده انداقدامخودمدارکواسنادودفاترموقعبهارائة
یامتعلقهمالیاتتپرداخبهنسبتونمایندتوافقمالیاتیامورادارةبایاقبولراصادرهمالیاتی تشخیصبرگ

.بودخواهندمعافقانونایندرمقررجرایم(%80)درصدهشتادازکننداقدام آنپرداختدادنترتیب
یاپرداختهبنسبتمالیاتقطعیبرگ ابالغتاریخازماهیکظرفمودیانگونهاینکهصورتیدرهمچنین،

 خواهندمعافقانونایندرمقررمتعلقهجرایم(%40)درصدچهلازنماینداقدامآنپرداخت دادنترتیب
.بود

شدنطعیقتاریختامالیاتتشخیصبرگ بهنسبتمودیاعتراضوصولتاریخفاصلةچنانچهـ2تبصره•
زمانمدتبهنسبتمادهاین موضوعماهدر(%2.5)درصدنیمودوجریمهنماید،سال تجاوزیکازمالیات

امورمالیاتینسازما.بودنخواهدمودیازمطالبهقابلمالیات قطعیبرگابالغتاریختامذکورسالیکازبیش
ازپسسالیکتارحداکثمودیانمالیاتیافتنقطعیتورسیدگیکهنمایداتخاذترتیباتیاستمکلفکشور
.پذیردصورتآناناعتراضتسلیمتاریخ



ه دالیل  تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به  درخواست مودی با توجه بـ191ماده •
وابق مالیاتی  ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن س

وده شدن  و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخش
.می باشد



یا نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت-197ماده •

ها در موعد  فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی می باشند،  در صورتی که از تسلیم آن

واهد  مقرر خودداری و یا بر خالف واقع تسلیم نمایند، جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خ

کل مبلغ  %( 1)کاری یک درصد حقوق  پرداختی و در خصوص پیمان%( 2)بود از دو درصد 

.قرارداد و در هر حال با مودی متضامنا مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود



یصال  هر شخص حقیقی یا حقوقی که به  موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ا-199ماده •
امنی  مالیات مؤدیان دیگر است در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره عالوه بر مسؤولیت تض

%( 1۰)که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه ای معادل ده  درصد 
مالیات به ازای هر ماه نسبت به %( 5/2)مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم  درصد 

.مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود

صد  چنانچه مالیات توسط دریافت کننده وجوه پرداخت شود، در این صورت جریمه دو و نیم  در•
ر و  موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مؤدی مزبور از مکلفین به کس%( 5/2)

.ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد



:مالیاتهامسئولیتهای مدیران در قبال 

در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص-198ماده •

و همچنین حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

سر یا مالیات هایی که اشخاص حقوقی به  موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به ک

یت وصول یا ایصال آن می باشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسوول

(1).این مسوولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست. تضامنی خواهند داشت
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بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی  وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از خروج-202ماده •
%(  20)برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط از بیست درصد»قطعی آنها از

ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ( 5،000،000،000)سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد
ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد  ( 2،000،000،000)سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد %( 10)ده درصد

.بیشتر است از کشور جلوگیری نماید(1)«ریال( 100،000،000)میلیون

ر نبودن حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذی ربط اعزام کننده مبنی بر میسو•
(2).پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین الزم جاری نمی باشد

اعم حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی•
می باشد و  از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن

ن ماده  مراجع ذیربط با اعالم وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای ای. مربوط به دوران  مدیریت آنان بوده نیز جاری است
.می باشند

ر و یا فرزندان در صورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همس-تبصره •
.نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید
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:جرم مالیاتی ومصادیق آن•
موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شود و مرتکب یا مرتکبان حسب  مورد، به -274ماده•

:مجازات های درجه شش محکوم می گردند

ـ تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خالف واقع و استناد به آن1•

ـ اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن2•

الث در ـ ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطالعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ث3•
وضوع این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی  بر ارسال اطالعات مالی م( 181)اجرای ماده 

امبه سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقد( مکرر169)و ( 169)مواد

ابطه با ـ عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در ر4•
عیین شدهوصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی ت



ـ تنظیم معامالت و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معامالت و قراردادهای مودیان  5•
دیگر به نام خود برخالف واقع

ی حاوی  ـ خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیات6•
اطالعات درآمدی و هزینه ای در سه  سال متوالی

ـ استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی7•

اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت های مندرج در قانون ارتقای سالمت  -1تبصره•
.مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست07/08/1390نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 

ریق  اعالم جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از ط-2تبصره•
(1).دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می پذیرد



چنانچه مرتکب هریک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت-275ماده •
:شش ماه تا دوسال به یکی از مجازات های زیر محکوم می شود

ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی1•

ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری2•

قیقی مرتکب  مسوولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسوولیت کیفری شخص ح-تبصره•
.جرم نمی باشد

چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین موسسات حسابرسی،  -276ماده•
اتی  مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالی
اشر جرم معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مب

مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسالمی تعیین  . محکوم می شوند
.می شود



:مالیاتهامسئولیتهای مدیران در قبال 

در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص-198ماده •

و همچنین حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

سر یا مالیات هایی که اشخاص حقوقی به  موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به ک

یت وصول یا ایصال آن می باشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسوول

(1).این مسوولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست. تضامنی خواهند داشت



افزودهبرارزشگزیده ای از قانون مالیات : قسمت دوم



قانون »در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به پیوست •
د  که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم خردادماه یکهزار و چهارص« مالیات بر ارزش افزوده

به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی  12/۳/1۴۰۰مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 
مجلس شورای اسالمی واصل گردیده، جهت  1۳/۴/1۴۰۰مورخ 2۰-۳95۷۷/۰11نامه شماره 

.اجرا ابالغ می گردد

هور  این قانون شش ماه پس از ابالغ به رئیس جم-قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید 5۷ماده •
.الزم االجراء است

1۳۸۷/ 2/1۷تا تاریخ الزم االجراءشدن این قانون، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب -تبصره •
قانون  1۳/1۰/1۴۰۰بنابراین از ).الزم االجراء استبا اصالحات و الحاقات بعدی تمدید می شود و 

(دایمی مالیات بر ارزش افزوده جاری و قابل اجراست



:فصل به شرح زیر است10ماده در 57دارای 1401/10/13قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید قابل اجرا از •

(4-1)کلیاتتعاریف و -اولفصل •

(8-5)محاسبهمأخذ، نرخ و نحوه -فصل دوم•

(12-9)معافیت ها-فصل سوم•

(22-13)ثالثوظایف و تکالیف مؤدیان و اشخاص -فصل چهارم•

(25-23)آنساختار سازمانی مالیات بر ارزش افزوده، وظایف و اختیارات -فصل پنجم•

(26)خاصمالیات کاالهای -فصل ششم•

(34-27)خاصمالیات ها و عوارض -فصل هفتم•

(37-35)جریمه ها-فصل هشتم•

(45-38)مالیاتتخصیص، انتقال و توزیع -فصل نهم•

(57-46)مقرراتسایر -فصل دهم•



(آشناییجهت:قدیمقانون)افزودهارزشمالياتفراخوانمرحله8برمروری•

فعاالنهمچنينوکنندگانصادروواردکنندگانکليهافزودهارزشفراخواناولمرحله۱۳۸۷درسال۱٫•
.شدندافزودهارزشبرمالياتقانونبيشتر،مشمولياريال۱٫۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰فروشمجموعبااقتصادي

جوازدارايتوليديواحدهايوهاکارخانه،شدگذاشتهاجرابه۱۳۸۸مهرماهاولازکهدوممرحلهدر۲٫•
،دفترداريوحسابرسيخدماتدهندگانارائه،معادنبردارانبهره،برداريبهرهپروانهوتاسيس

وستارهسههايومتلهاهتل،انفورماتيکخدمات،ايمشاورهومديريتيخدمات،رسميحسابداران
وسساتم،نقلوحملموسسات،صنعتيوتجاريموسساتنمايندگان،فروشانعمدهوبنکداران،باالتر

.شدندفراخوانوبازاريابيتبليغاتي،مهندسي

هکليويافتگسترشمؤديانشمولدامنه،شدگذاشتهاجرابه۱۳۸۹فرورديناولازکهسوممرحلهدر۳٫•
ربمالياتنظاماجرايمشمول،نامثبتدومواولمراحلشرايطبراساسکهحقوقيوحقيقياشخاص

)خدماتارائهوکاالهافروشمجموع۱۳۸۸يا۱۳۸۷سالدرکهصورتيدروبودندنشدهافزودهارزش
.شدندمرحلهاينمشمولبود،باالتروريالميلياردسهآنها(غيرمعافومعافياغيرمعاف



•

• اجرا شد و در اين مرحله کليه اشخاص حقيقي و حقوقي که بر اساس ۱۳۸۹/۷/۱مرحله چهارم از تاريخ ۴٫

شرايط مراحل اول ، دوم و سوم ثبت نام ، مشمول اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده نشده بودند ، در 

صاحبان کارگاههاي صنعتي،  )قانون مالياتهاي مستقيم۹۶ماده « ب»صورتي که شاغل به فعاليتهاي موضوع بند 

فروشندگان طال و جواهر و ساير فلزات تزييني ، فروشندگان آهن آالت و ساير فلزات ، صاحبان تاالرهاي 

پذيرايي و رستوران ها ، صاحبان متل و هتل هاي يک و دوستاره و هتل آپارتمان ، صاحبان نمايشگاه ها و 

فروشگاههاي خودرو و معامالت امالک ، تعميرگاههاي مجازخودرو ، چاپخانه داران ، صاحبان دفاتر اسناد  

اي ، دفاتر خدماتي ، دولت الکترونيک ، خدمات الکترونيک شهر و صاحبان  رسمي ، مراکز ارتباط رايانه

بودند با هر ميزان فروش يا درآمد مشمول مرحله  ( سينماها ، تماشاخانه ها و مکان هاي ورزشي وتفريحي

.چهارم ثبت نام ، آموزش و اجراي قانون شدند



اجرا شد کليه اشخاص حقوقي که در مراحل قبلي مشمول نبودند و ۱۳۹۰/۷/۱درمرحله پنجم که از تاريخ ۵٫•
۸۹و۸۸، ۸۷آنها در هر يک از سالهاي ( غيرمعاف يا معاف و غيرمعاف)مجموع فروش کاالها و ارائه خدمات 

ايجاد ، تأسيس و به ثبت ۱۳۹۰يک ميليارد ريال و بيشتر  بود و کليه اشخاص حقوقي که قبل يا بعد از سال 
غير  )رسيده يا مي رسند و حائز شرايط مذکور نشده بودند ، در صورتي که مجموع فروش کاال و ارائه خدمات

وره يا سال هاي بعد ، يک ميليارد ريال و بيشتر بود ، از اولين د۱۳۹۰آنها در سال ( معاف يا معاف و غير معاف
.مالياتي بعد از رسيدن به آستانه مذکور ، مشمول مرحله پنجم ثبت نام و اجراي قانون شدند

•

که در اين مرحله اشخاص حقوقي و همچنين  . اجرا شد۱۳۹۴مرحله  ششم ارزش افزوده از ابتداي سال ۶٫•
قانون مالياتهاي مستقيم که به فعاليت هاي « ۹۵»موضوع ماده ( صرف نظر از مبلغ فروش ساالنه)حقيقي 

واحد و چلوکبابي ها ، سالن  هاي غذاخوري ، سفره خانه هاي سنتي و اغذيه فروشي  هاي زنجيره اي با مالکيت
مشمول ماليات بر ارزشيا نام و نشان و عنوان تجاري واحد فارغ از مساحت محل کسب و کار و نوع مجوز

.افزوده شدند



ه بر اين اساس کلي. مرحله هفتم ماليات بر ارزش افزوده به اجرا در آمد ۱۳۹۵از ابتداي مهرماه ۷٫
اشخاص حقوقي فعال با هر حجم از فروش و يا درآمد از محل عرضه کاال و ارائه خدمات مشمول  

ه  که به موجب فراخوان هاي قبلي تاکنون براي اجراي قانون فراخوان نشده اند ، طي اين مرحل
اري  مکلف به ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده و اجراي اين قانون از ابتداي مهرماه سال ج

.مي باشند
مي رسند و همچنين اشخاص حقوقي که بعد از تاريخ اجراي فراخوان نيز ايجاد ، تأسيس و به ثبت*

ل از  يا شروع به انجام فعاليت مي کنند ، در صورت فعاليت با هر حجم از فروش و يا درآمد حاص

.دکاال و خدمت ، از اولين دوره مالياتي بعد از شروع فعاليت مشمول اجراي اين قانون مي باشن
ماده واحده قانون بودجه  ( 14)تبصره ( الف)بند آیین  نامه اجرایی ( 3)بند ( پ)عنایت به مفاد جزء با 8مرحله 

سوخت  جایگاه  داران قانون مالیات بر ارزش افزوده، تمامی ( 18)کل کشور و اختیارات حاصل از مقررات ماده 1399سال 
قبلی، تاکنونفراخوان  های با هر حجم از فروش یا درآمد کاال و ارائه خدمات که به موجب ( نفت و گازفرآورده  های )

.خواهند شد1399، مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای سال اندنشده  برای اجرای قانون فراخوانده 



از )نرخ مالیات و عوارض عمومی ارزش افزوده
(بهداشت1+4+4به بعد13/10/1400

(درصد)جمع  عوارض مالیات سال

3 1/5 1/5 87-89

4 1/8 2/2 90

5 2/1 2/9 91

6 2/4 3/6 92

8 2/7 5/3 93

9 3 6 94تا 13/10/1400

9 4 مالیات بهداشت قانون جدید

4 1



دادرسی مالیاتی: قسمت سوم



یرسی مالیاتی ونحوه رفع اختالفات مالیاتداد : بخش چهارم•

.سعي کنيد قوانين ومقررات رعايت گردد تا اختالف مالياتي پيش نيايد•
.تاريخ ابالغ اوراق مالياتي ورويت آنها براي بررسي واعتراض در صورت لزوم مهم است•
نه  )روز ۳۰في مالياتهاي تکلي/ماليات حقوق/فرصت اعتراض به برگ تشخيص ماليات بر درامد•

مي باشد( يکماه
روز مي باشد۳۰فرصت اعتراض به برگ مطالبه ماليات وعوارض ارزش افزوده •
روز مي باشد۲۰فرصت اعتراض به راي هيئت حل اختالف بدوي •
حق درخواست گزارش رسيدگي وگزارش کارشناسي را داردمودي•



:قانون مالیات های مستقیم می شود و به این قانون تسری می یابد( 2۳۸ )متن زیر جایگزین ماده -۴۸ماده •

در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به  مؤدی ابالغ می شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن -2۳۸ماده •
الیل و اسناد معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابالغ شخصاً یا به وسیله وکیل  تام االختیار خود با ارائه د

.و مدارک کتباً از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید

مسؤوالن مربوط که از طرف سازمان امور مالیاتی مشخص می شوند، موظفند پس از ثبت درخواست / مسؤول•
ورتی مؤدی و ظرف  مهلتی که بیش از چهل و پنج  روز از تاریخ ثبت درخواست نباشد به موضوع  رسیدگی و در ص

ی که ، آن را رد و در صورتکه دالیل و اسناد و مدارک ابرازشده را برای  رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانستند
دالیل و اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهند موارد تعدیل درآمد مشمول مالیات را 

رآمد مسؤوالن مربوط در تعدیل درآمد مشمول مالیات را قبول نماید د/ چنانچه مؤدی نظر مسؤول. مشخص نمایند
اعتراض در غیر این صورت برای رسیدگی به مابه التفاوت تا مبلغ مورد. مشمول مالیات تعدیل شده، قطعی است

همچنین هرگاه دالیل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی. مؤدی، موضوع به هیأت حل اختالف مالیاتی ارجاع می شود
س و مراتب را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهند باید موضوع را مستدالً در پرونده منعک

.را برای رسیدگی به هیأت حل اختالف مالیاتی ارجاع نمایند

دارایی دستورالعمل اجرائی این ماده  با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر امور اقتصادی و-1تبصره •
.می رسد

در مواردی که مؤدی اطالعات مربوطه را از طریق سامانه مؤدیان اظهار کرده باشد، مطابق احکام قانون-2تبصره •
«.سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی رفتار خواهد شد



قانون مالیات های مستقیم می شود و به این  ( 2۳9 )متن زیر جایگزین تبصره ماده -۴9ماده •
:قانون تسری می یابد

و قسمت أخیر تبصره ( 1)در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات  تبصره -تبصره »•
م  این قانون ابالغ شده باشد و مؤدی به شرح مقررات این ماده  اقدا( 2۰۸ )و ماده ( 2۰۳ )ماده ( 2)

رای نکرده باشد در حکم معترض به برگ  تشخیص مالیات شناخته می شود و پرونده امر ب
«.رسیدگی به هیأت حل اختالف مالیاتی ارجاع می گردد



قانون مالیات های مستقیم و تبصره  های آن می شود و به این  ( 2۴۴ )متن زیر جایگزین ماده -5۰ماده •
:قانون تسری می یابد

ون  مرجع رسیدگی به کلیه اختالف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قان-2۴۴ماده »•
 از سه هر هیأت حل اختالف مالیاتی. ، هیأت حل اختالفات مالیاتی استمرجع دیگری پیش بینی  شده

:نفر به شرح زیر تشکیل می شود

یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور- 1•
نت به یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوق دانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و اما- 2•

درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان
یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، جامعه- ۳•

حسابداران رسمی ایران، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، مجامع حرفه ای، اتاق اصناف ایران، 
شورای اسالمی شهر، کانون وکال، مرکز وکال،  کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده که برای مدت

مراجع مؤدی همزمان با اعتراض به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یکی از. سه سال منصوب می شوند
.  مایداین بند را به عنوان نماینده خود جهت شرکت در جلسات هیأت حل اختالف مالیاتی معرفی می ن

به برگ در صورتی که برگ  تشخیص مالیات ابالغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم  اعتراض
وضوع تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخاب خود را اعالم ننماید، با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا م

.این ماده  یک نفر انتخاب می شود( 5)مالیات مورد رسیدگی، از بین نمایندگان مزبور با رعایت تبصره 



با جلسات هیأتهای حل اختالف مالیاتی با حضور هر سه عضو رسمیت می یابد و رأی هیأت-1تبصره •
.اکثریت آراء قطعی و الزم االجراء است، ولی نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد

هیأتهای حل اختالف مالیاتی دارای استقالل کامل بوده و صرفاً اداره امور دبیرخانه ای -2تبصره •
انشای  .هیأتهای حل اختالف مالیاتی و تشکیل جلسات هیأتها به عهده سازمان امور مالیاتی می باشد

واهد رأی با رعایت اصل عدالت و بی طرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دالیل و ش
(  2)متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه، توسط نماینده بند

مؤدی یا نماینده قانونی وی مجاز به حضور. این ماده  به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا می رسد
جلسه اظهارات شفاهی باید در صورت. کامل در جلسه و ارائه دفاعیات به صورت کتبی یا شفاهی است

حل سازمان امور مالیاتی به منظور اعمال نظارت مؤثر بر عملکرد هیأتهای. قید و به امضای وی برسد
مقتضی اقدام  اختالف مالیاتی، مکلف است نسبت به مستندسازی فرآیند برگزاری جلسات هیأت به نحو

.کند

این ماده  متناسب با تعداد و مدت ( ۳)و ( 2)تعیین حق الزحمه اعضای موضوع بندهای -۳تبصره •
نظور جلسات و نیز مراحل، منابع مالیاتی و پرونده های مورد رسیدگی از محل اعتباری  که به همین م

ه توسط در بودجه ساالنه سازمان امور مالیاتی کشور پیش بینی می شود، مطابق دستورالعملی است ک
ی حق الزحمه اعضا به صورت متمرکز از طرف سازمان امور مالیات. سازمان مذکور تهیه و ابالغ می گردد

.کشور به حساب اعضا پرداخت می شود



( ۳)و ( 2)سازمان امور مالیاتی مکلف است نمایندگان معرفی شده در اجرای بندهای -۴تبصره •
این  ( 5)این ماده  را به عنوان اعضای هیأتهای حل اختالف مالیاتی بپذیرد و با رعایت تبصره 

.ماده  از آنها جهت شرکت در هیأتهای مزبور دعوت نماید

ل  اسامی کلیه افراد معرفی شده توسط رئیس کل دادگستری هر استان، مدیر ک-5تبصره •
این ماده  به تفکیک شهرستان ها در سامانه ای که به ( ۳)مالیاتی استان و مراجع مذکور در بند 

صورت متمرکز و حداکثر ظرف سه ماه پس از الزم االجراءشدن این قانون توسط سازمان امور
برای ( ۳)و ( 2)، (1)انتخاب افراد موضوع بندهای . مالیاتی کشور ایجاد می شود، درج می گردد

صورت  هر پرونده در مواردی که در شهرستان مورد نظر بیشتر از یک نفر وجود داشته باشد، به
ازمان امور  این سامانه مستقیماً زیر نظر رئیس کل س. تصادفی توسط سامانه مزبور انجام می شود

.مالیاتی، مدیریت می گردد

ه هیأت سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلس-۶تبصره •
وط به به نحو مقتضی زمینه دسترسی اعضای هیأت حل اختالف مالیاتی را برابر مقررات مرب

.مندرجات پرونده مورد اعتراض فراهم نماید



این ماده  در صورتی که بیشتر از سه  ( ۳)و ( 2)هریک از افراد مذکور در بندهای -۷تبصره •
د، جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب در یک سال از حضور در جلسات هیأت خودداری نماین

حکم آنان لغو می شود و رئیس کل دادگستری هر استان و مرجع مربوط، حسب مورد، موظف
.است ظرف ده روز کاری فرد جایگزین را معرفی نماید

به منظور اجرای عدالت و اصل استقالل و بی طرفی و رعایت حقوق شهروندی و  -۸تبصره •
ا نظارت مؤثر، سازمان امور مالیاتی مکلف است ساختار اداره هیأتهای حل اختالف مالیاتی ر

ازمان  به صورت مستقل، تحت عنوان مرکز دادرسی مالیاتی در ساختار خود ذیل رئیس کل س
شکیل واحدهای دادرسی مالیاتی در هر استان مستقل از اداره کل مالیاتی استان ت. ایجاد نماید

.می شود



پس از استقرار سامانه مؤدیان، ثبت اعتراض توسط مؤدی، انتخاب یکی از مراجع-9تبصره •
این ماده ، ارائه هرگونه الیحه به هیأتهای حل اختالف، مشاهده اسناد، مدارک و( ۳)موضوع بند 

اطالع  اطالعات موردنیاز، ابالغ تاریخ تشکیل جلسات هیأت، اطالع از نتایج دادرسی و هرگونه
.دیگر در خصوص پرونده دادرسی مالیاتی از طریق سامانه مذکور انجام می شود

نده سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است زمینه دسترسی کامل مؤدی و یا نمای-1۰تبصره •
.نمایدقانونی وی به مفاد پرونده مورد اعتراض را حداقل یک هفته قبل از تشکیل هیأت فراهم

موضوع این ماده  ممنوع  ( ۳)و ( 2)عضویت همزمان در فهرست نمایندگان بندهای -11تبصره •
«.است



قانون مالیات های مستقیم می شود و به این قانون تسری ( 251 )متن زیر جایگزین ماده -51ماده •
:می یابد

یأت مؤدی یا دادستان انتظامی مالیاتی می توانند ظرف دوماه از تاریخ ابالغ رأی قطعی ه-251ماده »•
دگی، با حل اختالف مالیاتی تجدیدنظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسی
«.اعالم دالیل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند

ی  نظر اکثریت اعضای شورای عال»قانون مالیات های مستقیم عبارت ( 255 )ماده ( ۳)در بند -52ماده •
این  ( 25۸ )نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع ماده »به عبارت « مالیاتی

.تغییر می یابد« قانون

:قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود( 25۸ )تبصره ذیل به ماده -5۳ماده •

حکم این ماده  در مواردی که نسبت به موارد مشابه آرای متفاوتی توسط هیأتهای حل-تبصره»•
«.اختالف مالیاتی صادر شده باشد نیز جاری است

«  سازمان امور مالیاتی کشور»قانون مالیات های مستقیم عبارت ( 2۷۴ )ماده ( 2)در تبصره -5۴ماده •
از باب حکم این تبصره و احکام فصل نهم. می گردد« دادستانی انتظامی مالیاتی»جایگزین عبارت 

.به این قانون تسری می یابد(( 21۷ )به استثنای ماده )چهارم قانون مالیات های مستقیم 



با آرزوی مفید بودن مطالب رد فرصت محدود موجود

وامید سالمتی ورفع بال

ر نگهدا خدا


