
را و کارم( بگشای )پروردگارا، سینه ام را برایم فراخ کن 

فهمند برایم آسان گردان و گره از زبانم بگشای تا سخنم را ب
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َِنْصط ن  ْعُتکَ ٱوَ  ْْ يََِنن  
. و تو را خاص خويش کردم-(41طه)



:هدف 
رعایت قانون
:به نحوی که 

نشودجرم مالیاتیمودی مشمول 
پرداخت گرددکمترین مالیات بدون جریمه و

رعایت قانون: انتظار ما از شما 
؟؟؟: انتظار شما از ما 

و مالیات عادالنه بدون مراجعه به ادارات امور مالیاتی
دخالت ماموران مالیاتی وصول شود 



پایه و منابع مالیاتی

•

پایه های مالیات

درآمد 

(باب سوم)

دارایی

(باب دوم)
مصرف

امالکدرآمد (1فصل

درآمد کشاورزی(2فصل

درآمد حقوق(3فصل 

درآمد مشاغل(4فصل

درآمد اشخاص حقوقی(5فصل

درآمد اتفاقی(6فصل 

مالیات ارث(4فصل

حق تمبرمالیات (5فصل 

:افزودهارزشبرمالیات
:معافخدماتوکاال12ماده9بند
درمانی،مصرفیلوازمدارو،انواع
وحیوانیانسانی،)درمانیخدمات
وتوانبخشیخدماتو(گیاهی
حمایتی

(مستقبم)پرداخت میکند“ مودی مالیات متعلق به پایه را شخصا
مودی مالیات متعلق به پایه را از مصرف کننده 

(غیر مستقیم)میکندوپرداخت اخذ 

قانون مالیات بر ارزش افزودهقانون مالیات های مستقیم 



اشخاص 

یحقیق

ماده 

95
جدید

حقوقی 

ماده 

105

ره که با توجه به تبصقانون تجارت 6موضوع ماده کسبه جزء 
اده برابر معافیت ساالنه موضوع مسی فروش انها از 100ماده 

کمتر است84

:نوع فعالیت –الف : مودیان بزرگ –گروه اول
(واردکنندگان وصادر کنندگان)دارندگان کارت بازرگانی-1
صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی وبهره برداران معاادن دارای جاواز -2

تاسیس وپروانه بهره برداری
وباالترصاحبان متل وهتل سه ستاره-3
بیمارستانها،زایشگاهها،کلینکهای تخصصیصاحبان-4
صرافیمشاغلصاحبان–5
فروشگاههای زنجیره ای دارای مجوز-6
د درامایاافروش سال قبل بااالی سای میلیاردریاال ویا: حجم فعالیت –ب 

بااه بعاادبی  از سااه میلیااارد ریااال91(معافیااتاز قباال )مشاامول قیعاای
(مبالغ مذکور% 50واحدخدماتی)

به موسسات ثبتی

584موجب ماده 

قانون تجارت

شرکتهای 

و 20ماده 

قانون 583

تجارت

نگهداری وارائه اسناد ومدارک 
معامالت فروش ،خرید ، هزینه 

یا نگهداری دارائی هاوموجودیها ،
و تنظیمنصب پایانه فروشگاهی 

صورت وضعیت درامد و هزینه 
ماهانه

نزدکلوروزنامهدفاترپلمپ
دفاتریاشرکتهاثبتمرجع
اصولطبقوتحریرماشینی

ایینوحسابداریواستانداردهای
معامالتوارائهدفاترتحریرنامه
کهافزارهاینرمازاستفادهفصلی،
ویژگیها،معیارهاوضوابطدارای
یقبلافزارنرمازاستفاده)اعالمی
(مجازخواهدبود97تاسال

از تکالیف ارائه اظهارنامه ونگهداری 
اسناد ومدارک معاف بوده و مالیات انها 

مقیوع تعیین می گردد

یاارد فروش ساا  قبا  بایش از ده می :مودیان متوسط–گروه دوم 
باه 91(قبل ازمعافیات)قیعیدرامد مشمو  یاتا سی می یارد لایر 

واحااااااد )بعاااااادبیش ازیااااااا می یاااااااردلایر تاسااااااه می یاااااااردلایر
(مبالغ مذکور%50خدماتی

قرارودوماو هایگروهدرکهمودیانی:کوچامودیان–سومگروه

ازمترکشدهقطعیدرامدیالایرمی یارددهازکمترفروش)گیرندنمی
(مذکورمبالغ%50خدماتیواحد)(لایرمی یاردیا

نگهداری وارائه اسناد ومدارک 
معامالت فروش ،خرید ، هزینه 

ی یا نصب پایانه فروشگاهنگهداری 
و تنظیم صورت وضعیت درامد و 

ساالنههزینه 

دستگاههایی که به 

ایجاد موجب قانون 

یامجوزصادرمیگردد

قانون 587ماده 

تجارت



یغیر انتفاعوحقوقیشخصیتدارایاتحادیه-صنفینظامقانون–21مادهـ1تبصره
.می یابدرسمیتتجارتومعدنصنعت،وزارتدرثبتازپسواست

هدبیرخانهمکاریباایراناصنافاتاقتوسطصنفیاتحادیه هایالگویاساسنامه
.می رسدنظارتهیأت عالیتصویببهومی شودتهیهنظارتهیأت عالی

دونبوایجادمحضبهبلدیودولتیتشکیالتومؤسسات-تجارتقانون–587ماده
.می شوندحقوقیشخصیتدارایثبتبهاحتیاج
:دولتیغیرهایسازمانفعالیتوتاسیساجرایینامهآیین
میکاربهمربوطمشروحمفاهیمجایبهزیرعباراتوهاواژهنامهآیینایندر-1ماده
:روند
هاییلتشکبه،شودمینامیده"سازمان"نامهآئینایندرکهدولتیغیرسازمان-الف
تصوربهحکومتیغیرحقوقییاحقیقیاشخاصازگروهیتوسطکهشودمیاطالق

غیروانتفاعیغیراهدافدارایوشدهتاسیسمربوطمقرراترعایتباداوطلبانه
.باشدمیسیاسی
،"مجمع"،"گروه"،"مرکز"،"کانون"،"انجمن"،"جمعیت"عناوین-1تبصره

کاربهگذارینامدر"سازمان"واژهجایبهتواندمیآننظایرو"موسسه"،"خانه"
.شوندگرفته
ایرسونامهآییناینضوابطبرابرثبتوفعالیتپروانهاخذازپسسازمان-2ماده

.گرددمیحقوقیشخصیتدارایجاریمقررات



مفاهیم مالیات ستانی
استدیگرمودی(اعتبار)هزینهمودیهر(vat)درامد
استدیگرمودی(vat)درامدمودیهر(اعتبار)هزینه
استدیگرمودی(vat)درامدافزایشمودییک(اعتبار)هزینهافزایش
:داردضرورتفوقمفهومتحققجهت
(169ماده)گرددارائهمودیانمعامالتفهرست-الف
(مکرر146ماده1تبصره)گرددصفرنرخمعافیتبهتبدیلمالیاتیهایمعافیت–ب
(169ماده2تبصره)افزودهارزشبرمالیاتهایحلقهحداکثریشمول-ج
(97ماده)گرددحذفالراسعلیمالیاتنظام–د
(147ماده3تبصره)گرددمستندبانکدرمودیانمعامالتازناشیوجوهمبادله-و

باشدمی148مکرربیشترازماده169و169موادرعایتاهمیت-1:درنتیجه
باشدمیفوقمواردصحیحاجرایبهمعطوفمالیاتیمامورانحسابرسی-2
.داشتنخواهدتوجیهمدارکبدونمودیفروشافزایش-3و
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به استناد اظهارنامه مالیـاتی...مالیات اشخاص درآمد مشمول . 97ماده •
مؤدی که با رعایت مقررات مربـوط تنظـیم و ارائـه شـده ومـورد پـذیرش 

سـازمان امـور مالیـاتی کشـور مـی توانـد .قرارگرفته باشد، خواهـد بـود
هـا را تعدادی از آنو اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول 

برابر بر اساس معیارها و شاخص های تعیین شده  و یا به طور نمونه انتخاب و
.مقررات مورد رسیدگی قرار دهد

ق با در مهلت قانونی و مطاباظهارنامه مالیاتی در صورتی که مودی از ارائه •
تهیـه ، سازمان امـور مالیـاتی کشـور نسـبت بـه خـودداری کندمقررات 

ب شده براساس فعالیت و اطالعات اقتصادی کساظهارنامه مالیاتی برآوردی 
و مطالبـه مالیـات متعلـق بـه موجـب بـر  مودیان از طرح جامع مالیاتی
ظرف مدتمؤدی چنانچه در صورت اعتراض . تشخیص مالیات اقدام می کند

مـه ارائـه اظهارنااز تاریخ ابالغ بر  تشخیص مالیات، نسـبت بـه سی روز 
ن مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات ایـمالیاتی 

این حکـم مـانع از تعلـق جریمـه ها و .  قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد
اعمال مجازات های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعـد مقـرر قـانونی 

. نیست
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اه تعیین ریسک مودیان از طریق میابقت اظهارنامه مالیاتی با اطالعات پایگ
نظام یکپارچه اطالعات مالیاتی

کسر می شود 

اظهارنامه 

    =

فروش کاال و

یا ارائه خدمت

خرید کاال

یا خدمتو

سود یا زیان 

معامالت فص ی 
tax.gov.ir

معامالت فص ی 
tax.gov.ir

حقوق
tax.gov.ir

ارائه اظهارنامه عم کرد 
tax.gov.ir

 evat.irارزش افزوده

1000

200

1000

100

900

100



اتی با تعیین ریسک مودیان از طریق میابقت اظهارنامه مالی
نظام یکپارچه اطالعات مالیاتیاطالعات پایگاه 

:اطالعات هویتی: الف•

اطالعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی. 1

مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معامالت تجاری و عقد قراردادها. 2.

:اطالعات معامالتی اشخاص-ب•

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

تجارت خارجی. (واردات و صادرات کاالها و خدمات)2

قراردادهای مربوط به انجام معامالت و فعالیتهای تجاری. 3

قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هر گونه خدمات. 4

اطالعات مربوط به خرید وفروش ارز و سکه طال. 5

اطالعات انواع بیمه نامه های صادره و خسارت های پرداختی. 6

بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر. 7.

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

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

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

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

تسهیالت بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار ا. سـنادی و 4
.تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت ها و نظایر آن

.اطالعات دارائیها، اموال و امالک و همچنین نقل و انتقال آنها-ت•



تکالیف
:تکلیفیهایمالیاتپرداخت-الف

53ماده9تبصرهموضوعاجارهتکلیفیمالیات–1

86مادهو2و1تبصرهموضوعحقوقمالیات–2

107مادهموضوعایرانازخارجمقیمخارجیاشخاصمالیات–3

:اجراییتکالیف–ب

معامالتاطالعاتارائهومکرر169و169موادموضوعتکالیف–1
(فصلی)

واموالتسلیمبابتارثمالیاتگواهیاخذ؛34مادهتکلیف-2
متوفی(مطالبات)هایدارایی
موردحسبافزودهارزشبرمالیاتقانونتکالیف–3



169تکالیف ماده 
:مشاغلصاحبانوحقوقیاشخاصکلیه
(tax.gov.ir)نمایندنامثبتمالیاتینظامدر-1

صادرخودصورتحسابمعامالتانجامبرای-2
نمایند
نمایندارائهراخودمعامالتفهرست-3
ازنهاییکنندهمصرفبهفروشجهت–4

نماینداستفادهفروشگاهیصندوق
رااجرائیودستگاههایهاوزارتخانهمعامالتانجامسامانه،وتجارتمعدن،صنعتوزارت-5

.آوردفراهمراامورمالیاتیسازمان(آنالین)خطبردسترسیوامکانکندراه اندازی



:(عمومیتکلیف)م.م.ق169مادهاستنادبه
:مشاغلصاحبانوحقوقیاشخاصکلیهاوالً

؛(tax.gov.ir)می باشندموظف به ثبت نام در نظام مالیاتی 
(به استثناءمشاغل خودرو)

:بایستمشاغل مکلف به ثبت نام، می صاحبان 
( هر مجوز با هرتعداد شعبه)شغلیهر واحد برای -1
(با هر تعداد فعالیت ، یا شریک)برای هر محل، یا -2

. انجام دهندنظام مالیاتی یک ثبت نام جداگانه در 
ا دائـم یـ)}و هرگونه تغییرات از جمله، انحالل، تعطیلـی فعالیـت

دیل فعالیـت ،تغییرنام، تغییرشغل، تغییرنشانی، تب{(تعلیق)موقت
( یا قهریاختیاری)انفرادی به مشارکتی و یا بالعکس، تغییر شرکاء 

ع و یا سایر موارد را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ انجام یا وقو
اصفهان-علیرضا نریمانی Taxmaliat.blogfa.com.تغییرات به سازمان اعالم نمایند



:(عمومیتکلیف)م.م.ق169مادهاستنادبه
:مشاغلصاحبانوحقوقیاشخاصکلیهثانیاً

صادرخودصورتحسابمعامالتانجاممکلفندبرای
خود وطرف(شماره یا شناسه ملی)و شماره اقتصادی

معامله واطالعات هویتی،ادرس،کدپستی،مشخصـات
ــدار  ــ ،،مق ــاالومبل ــه)ک ــا (شناس ــدمت را در ی خ

صورتحساب ها، قراردادها، وسایر اسناد مشـابه درج 
نمایند
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:صورتحسابانواع
یرندهبرگدرحداقلوتاریخمورد،حسبماشینییاچاپیسریالشمارهدارایبایداولنوعصورتحساب-1

،(ملیشناسهیاشماره)اقتصادیشمارهحقوقی،شخصنامیاخانوادگینامنام،شاملهویتیاطالعات
بل مومقدارشده،ارائهخدماتیا(شناسه)کاالمشخصاتوخریداروفروشندهکدپستیوکاملنشانی
.باشدآن
انهسامازستفادهاموارددرو،نهاییکنندهمصرفبهفروشموارددرصرفاً کهدومنوعصورتحساب-2

،ماشینیسریالشمارهدارای،بایدشودمیصادره(فروش(مکانیزه)ماشینیصندوق)فروشصندوف
شمارهحقوقی،شخصنامیاخانوادگینامنام،شاملهویتیاطالعاتدربرگیرندهحداقلوتاریخ

خدماتیا(شناسه)کاالمشخصاتوفروشندهکدپستیوکاملنشانی،(ملیشناسهیاشماره)اقتصادی
.باشدآنمبل ومقدارشده،ارائه
دراقلحدوتاریخ،ماشینیسریالشمارهدارایکه(الکترونیکیصورتحساب)سومنوعصورتحساب–3

شناسهایشماره)اقتصادیشماره،حقوقیشخصنامیاخانوادگی،نامنامشاملهویتیاطالعاتبرگیرنده
وقدارم،شدهارائهخدماتیا(شناسه)کاالمشخصاتوخریداروفروشندهپستیکدوکاملنشانی،(ملی
میورکشمالیاتیامورسازمانرهگیریکددارایوصادرمعامالتبرخطثبتسامانهطریقازوبودهمبل 
/https://www.oil169.irثامنسامانه.باشد

ازسپماهششتاحداکثرذیربطمودیبهکتبیاعالمطبقرامودیانازبرخییاتمامتواندمیسازمان
السابتدایازسومنوعصورتحسابصدوربهبعدمالیسالابتدایازاجراجهتمالیاتیسالهرپایان
نمایدمکلفبعدمالیاتی
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:یحقیقمعاملهطرفصورتحساباطالعاتاستثناء
(ندارندهزینهواعتباربهنیازکه)حقیقیاشخاصبهفروش

درخواستخریدار–جنباشندا.ا.ممشمولکه-بمشاغل3گروه-الف–1
%5کمترازفروشبرای-دباشدنداشتهصورتحساب

ندارندصورتحسابصدوربهالزام
ارخدماتوکاالکهاستحقیقیشخص)خدماتیاکاالنهائیکنندهمصرف-2

االهاکعرضهبرایآنازوکندخریداریشخصیمصارفبرایخودنیازبامتناسب
(.ننمایداستفادهدیگرانبهخدماتو
کوچکمعامالت%5کمترازفروشدرهرصورتحساب-3

نمیفروشفهرستوصورتحسابدرخریدارمشخصاتدرجبهالزام
(تجمعی)باشد
دامپروری ،کشاورزی ،فعالیت های()81)مادهموضوعمشمولحقیقیاشخاص–4

نوغانماهیگیری ،وصیادیطیور،پرورشوعسلزنبوروماهیپرورشدامداری ،
(نخیالتوقبیلهراز اشجارباغاتجنگلها،ومراتعاحیایداری ،
نباشدمالیاتینظامدرنامثبتبهمکلف–5

شفروفهرستوصورتحسابدرخریدارملیکدیااقتصادیشمارهدرجبهالزام
(رکوردیکصورتحسابهر)باشدنمی



:م.م.ق169به استناد ماده 
فهرستمکلفند،ذیلاشخاص–اً لثثا

ازبعدماهونیمماهیکتاراخودمعامالت
:کنندارائهفصلهر
حقوقیاشخاص-الف
اولگروهحقیقیاشخاص–ب
افزودهارزشبرمالیاتمشمولمشاغل-ج

ریدخبهمنجرکهاستتجاریغیروتجاریازاعمفعالیتگونههر:معامالت
ئهارایاداراییوکاالفروشازایدردرآمدتحصیلیاداراییوخدماتوکاال

.شودمیقانونموضوعمشاغلصاحبانوحقوقیاشخاصبرایخدمت



:باشدنمیمعامالتفهرستارسالمشمولزیرموارد
بهادراوراقکارمزدوسودوفروشوخرید-1
الشرکهسهمیاسهامتقدموحقالشرکهسهموسهامفروشوخرید-2
ازحمایتهایتعاون،صندوق،صندوقبانکهاهایجریمهووکارمزدسود-3

ایهصندوقومجازبانکیغیراعتباریکشاورزی،موسساتبخشتوسعه
الحسنهقرض
الشرکهوسهمسهامسود-4
غیرهایتشکلوهاانجمنوای،احزابحرفهمجامعاعضاءعضویتحق-5

ذیصالحمراجعازمجوزدارایدولتی
بالعوضهدایایو،جوائزکمکها-6
به)مالیاتوعوارضانواع،خسارتیاجریمهعناوینتحتکهمبالغی-7

ثبت،حقحق(افزودهارزشبرمالیاتقانونوعوارضمالیاتاستثناء
رددگمیپرداختاجرائیهایدستگاهمشابه،بهمواردوگمرکیتمبر،حقوق

اتمالیقانونسومبابازسومفصلموضوعپرداختیدستمزدوحقوق-8
مستقیمهای
نمانابووفعالیتمحلساختمان(شارژ)نگهداریحقبابتپرداختیوجوه-9

پرداختیهای



معامالت فهرست ارسال استثناء 
(اشدنببه اعتبار و هزینه نیاز ):حقیقیاز اشخاص خرید

معامالت %5درهرصورتحساب خریدکمتراز-1
کوچک

موضوع مـاده اشخاص حقیقی، مشمول –2
(کشاورز()81)
باشد نمکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی -3

ــی  ــه درج الزام در مشخصــات فروشــنده ب
(تجمعی)باشدفهرست خرید نمی 
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حد نصاب معامالت فصلی
معامالت کوچکدرصدحد استانهوضعیتسال

67.000.000%6.700.00010(خرید وفروش)تجمعی91

88.000.000%8.800.00010(خرید وفروش)تجمعی92

120.000.000%12.000.00010(خرید وفروش)تجمعی93

139.000.000%13.900.00010(خرید وفروش)تجمعی94

200.000.000%20.000.00010(خرید وفروش)تجمعی95

220.000.000%11.000.0005(خرید وفروش)تجمعی96

250.000.000%12.500.0005(خرید وفروش)تجمعی97

328.000.000%16.400.0005(خرید وفروش)تجمعی98



:گرددمیباطلاقتصادیشمارهذیلموارددر
;حقیقیاشخاصفوت·1

فعالیتخاتمهبرمبنیحقیقیاشخاصاعالم·2
;اقتصادی

اتمامازپسشدهثبتحقوقیاشخاصانحالل·3
;تصفیهختماعالموتصفیهعملیات

;فعالیتمجوزلغوازپسحقوقیاشخاصسایر·4

هشمارابطالبرمبنیقضاییمراجعحکمصدور·5
.اقتصادی

Taxmaliat.blogfa.com اصفهان-علیرضا نریمانی



Taxmaliat.blogfa.com اصفهان-علیرضا نریمانی



Taxmaliat.blogfa.com اصفهان-علیرضا نریمانی



پنجره اطالعات ارسالی معامالت فصلی9
ولیکنگرددمیشناساییکارپیشرفتدرصدمبنایبردرآمدحسابداری9استانداردطبقکهمعامالتی–الف

:گرددمیارسالکارفرماتاییدمبنایبرفصلیمعامالت
(ایرانییاخارجی)مدتبلندپیمانهایدرپیمانکاراطالعات:پنجره–1
(ایرانییاخارجی)مدتبلندپیمانهایدرکارفرمااطالعات:پنجره–2
حسابداری3استانداردموضوعمخاطرهومالکیتانتقالمبنایبرمعامالتارسالودرامدشناساییکهمعامالتی-ب

:ایرانیاشخاصخاص،بودخواهد
(ایرانی)فروشاطالعاتورود:پنجره–1
(ایرانی)خریداطالعاتورود:پنجره-2
ولیکنگرددمیشناساییپروژهپیشرفتدرصدمبنایبردرآمدحسابداری29استانداردطبقکهمعامالتی-پ

گرددمیارسال(نقدی)پرداختمبنایبرفصلیمعامالت
(ایرانییاخارجی)امالکفروشوساختهایفعالیتگزارش:پنجره
)مخاطرهومالکیتانتقالمبنایبردرآمدحسابداری3استانداردطبقکهخارجیاشخاصبامعامالت–ت

INCOTERMS)درامدشناسایییاگمرکیاظهارنامهکوتاژتاریخمبنایبرفصلیمعامالتوگرددمیشناسایی،
:گرددمیارسالموردحسب

(خارجی)خارجیاشخاصبهفروش/صادراتاطالعاتورود:پنجره–1
(خارجی)خارجیاشخاصازخرید/وارداتاطالعاتورود:پنجره-2
ارهاجدرامدیاهزینهشناساییمبنایبرفصلیمعامالتارسالودرامدشناساییبراالتماشینوامالکاجاره-ج

(ایرانییاخارجی)ودیعهیااجارهتفکیکبهاالتماشینیاامالکاجارهپنجره
موضوعمخاطرهومالکیتانتقالمبنایبرمعامالتارسالودرامدشناسایی(وکالتی)وجهیچندمعامالت–د

:بودخواهدحسابداری3استاندارد
(ایرانییاخارجی)ت.ق357،377موادموضوعاصلیمعاملهیاکارمزدتفکیکبهالعملکاریحق:پنجره

http://bahaz.parsiblog.com/-241126.htm


:فروشگاهیصندوقمقررات
اجرایی)(1392اصالحی)1382مصوبصنفینظامقانون71ماده-الف

(نگردید

دستهسهوجهت94و93و92سالازاجرا)پنجمبرنامهقانون121ماده-ب

(شدهاعالم

:98بودجهقانون6تبصرهیبند–ج

شکیدامپزوداروسازیپیراپزشکی،پزشکی،مشاغلوحرفصاحبانکلیه

ازاجرا)1394مصوبمستقیمهایمالیاتقانون169ماده2تبصره-د

(94و93و92هایسالدراعالمیدستهسهجهت97سال

مودیانسامانهوفروشگاهیپایانهقانون-ه
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98قانون بودجه 6تبصره 
وداروسازیپیراپزشکی،پزشکی،مشاغلوحرفصاحبانکلیهـی

آموزشودرمانبهداشت،وزارتتوسطآنهافعالیتمجوزکهدامپزشکی
انسازمودامپزشکینظامسازمانیاوایرانپزشکینظامسازمانپزشکی،
(2)تبصرهنامهآیینچهارچوبدرمکلفندشود،میصادرایراندامپزشکی

الحاقاتواصالحاتو1366/12/4مصوبمستقیممالیات هایقانون(169)ماده
.کننداستفادهفروشگاهیپایانهاز1398سالابتدایازآنبعدی
عمومینهادهایبهوابستهخصوصی،دولتی،ازاعمدرمانیمراکزکلیهـک

(%10)ددرصدهمکلفنددولتیشرکتهایوخیریه هامسلح،نیروهایغیردولتی،
وجهدریافتموجببهکهراپزشکانپزشکییاحق العملحق الزحمهاز

بهمی شودپرداختبیمارطرفازنقداًیاوبیمه هابهارسالیصورتحساب های
ازبعداهمپایانتامربوطپزشکنامبهوکنندکسرمالیاتالحسابعلیعنوان
.دکننواریزکشورمالیاتیامورسازمانحساببهصورتحسابمبل وصول
حقوقددرآمعنوانبهکهپرداختهاییکلیهشاملبنداینعلی الحسابمالیات

،می شودکسرآنمالیاتوپرداختتبصرهاین«الف»بندمطابقکارانهو
اصفهان-علیرضا نریمانی Taxmaliat.blogfa.com.بودنخواهد



وسازیدارپیراپزشکی،پزشکی،مشاغلجهتبانکیپوزازاستفاده•
دامپزشکیو
(2)تبصرهو1398سالبودجهقانون(6)تبصره(ی)بندموجببه
مشاغلوحرفصاحبانکلیهمستقیم،مالیات هایقانون(169)ماده

نهاآفعالیتمجوزکهدامپزشکیوداروسازیپیراپزشکی،پزشکی،
یپزشکنظامسازمانپزشکی،آموزشودرمانبهداشت،وزارتتوسط
صادرایراندامپزشکیسازمانودامپزشکینظامسازمانیاوایران

قانون(169)ماده(2)تبصرهآیین نامهچهارچوبدرمکلفندمی شود،
انهپایازاستفادهواندازیراهنصب،بهنسبتمستقیممالیات های
ثبتبرای1398ماهشهریور31تاریختاحداکثرفروشگاهی
هب(کارت خوان)فروشگاهیپایانهشناسهشمارهتخصیصدرخواست
کشوریمالیاتامورسازمانمالیاتیمودیانالکترونیکیعملیاتسامانه
ثبت»قسمتدرومراجعهhttp://tax.gov.irالکترونیکینشانیبه

صاتمشخثبتبهمبادرت«مالیاتیحافظهوفروشصندوقمشخصات
شناسهدریافتازپسماهاولیندرونمودهخودکارتخواندستگاه
.مایندناقدامآنازبهره برداریبهنسبتتلفنیپیامکطریقازمذکور



(169ماده.2بصرهت)-د
و ( شصندوق مکانیزه فرو)مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه صندوق فروش مؤدیان •

معادل هزینه های انجام شـده بابـت خریـد، نصـب و راه انـدازی. تجهیزات مشابه استفاده کنند
مؤدیان مزبـور، در اولـیناز مالیات قطعی شده تجهیزات فوق اعم از نرم افزاری و سخت افزاری 
. سال استفاده و یا سالهای بعدآن قابل کسر است 

به تدریج وبراساس اولویت ، اشـخاص مشـمول حکـم ایـن سازمان امور مالیاتی موظف است •
تبصره را تعیین کند وتـا شـهریورماه هرسـال از طریـق درج در یکـی از روزنامـه هـای کثیـر 

.االنتشاروروزنامه رسمی کشور اعالم وازابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید
زم عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امورمالیاتی ملـاز مالیات ابرازی %( 10)معادل ده درصد •

ه به استفاده از سامانه صندوق فروش وتجهیزات مشابه شده اند مشـروط بـه رعایـت آیـین نامـ
حکم ایـن تبصـره موجـب عدم اجرای .می شود دوسال اول بخشوده اجرائی مربوط ، برای مدت 

.می باشدفروش %( 2)جریمه ای بمیزان دو درصد تعلق 
افـزار سامانه ای اعم از صندوق فروش یا پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی یـا نـرم)

ا افـزار بـافـزار و نـرمشوند ، شامل سختنامیده می« تجهیزات مشابه » کاربردی که به اختصار 
دمات امکان اتصال به سامانه سازمان که حداقل قابلیت الزم برای ثبت اطالعات فروش کـاال و خـ

(واحد کسب و کار را دارد
صاحبان مشاغلی که نسبت به نصـب و اسـتفاده از سـامانه صـندوق -95ایین نامه ماده 7ماده 
یـی اقدام می نمایند در صورت رعایت آیین نامـه اجرا( فروش( مکانیزه)صندوق ماشینی )فروش 

قانون در نگهداری و ارائه اطالعات مربـوط، تکلیفـی بـرای نگهـداری 169ماده 2موضوع تبصره 
.  نداشخاص حقوقی مشمول حکم این ماده نمی باش. دفاتر موضوع این آیین نامه نخواهند داشت



مستقیماصالحی قانون مالیات های ( 169)ماده ( 2)آیین نامه اجرایی تبصره 

ردیکاربافزارنرمیارایانهیافروشصندوقازاعمایسامانه:فروشصندوقسامانه–ت:1ماده
ثبتبرایالزمقابلیتکهسازمانسامانهبهاتصالامکانباافزارنرموافزارسختشامل

براساسسامانهاین.داردراکاروکسبواحدخدماتوکاالفروشوخریداطالعات
اتارتباطهایوزارتخانههمکاریباوسازمانتوسطکهافزاریسختوافزارینرماستانداردهای

این.گرددمیمدیریتوطراحیشودمیتعیینتجارتومعدنصنعت،واطالعاتفناوریو
عاملسیستمهایمحیطدررااطالعاتسازیپیادهکهاستهاییضمیمهشاملاستانداردها

.نمایدمیفراهممختلفهای
وعنوحجمبامتناسبکهقانونموضوعمشاغلصاحبانوحقوقیاشخاص:مشمولاشخاص-ح

.شوندمییاشدهاعالموتعیینبندی،اولویتحسبفعالیت،
وراحیطبرخط(مکانیزهسیستم)ماشینیسامانهکهزمانیتامکلفندمشمولاشخاص-9ماده
زمانیهایبازهدرراخودخدماتوکاالفروشوخریدعملیاتاطالعاتاست،نشدهاندازیراه

قرارسازماناختیاردرشودمیتعیینسازمانتوسطکههاییروشاساسبروشدهمشخص
.دهند
-3یافروشگاهیفروشصندوقسامانهازاستفادهعدم-2یانصبعدم-1صورتدر-15ماده
.بودخواهدفروشدرصددومعادلایجریمهتعلقموجب،فروشوخریدصورتحسابثبتعدم
فروشصندوقسامانهدرآنعملیاتکهبودخواهدفروشیازبخشآنجریمه،محاسبهماخذ
.استنشدهثبت
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، مؤسسات و شـرکت های وزارتخانه ها. 53ماده . 9تبصره •
 هـا دولتی و دستگاه هایی که تمام یا قسمتی از بودجـه آن

، بوسیله دولت تامین می شود، نهادهـای انقـالب اسـالمی
شهرداری ها و شرکت ها و مؤسسـات وابسـته بـه آن هـا و 

مکلف اند مالیـات موضـوعاشخاص حقوقیهمچنین سایر 
ر این فصل را از مال االجاره هایی که پرداخت می کنند کسـ

به اداره امور مالیاتی محل موقـع ملـکتا پايان ماه بعدو 
.آنرا به موجر تسلیم نمایندرسید وپرداخت
در صورتی که مستأجر جزء مشـموالن -54ماده . 1تبصره 
ر قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجاین (53)ماده9تبصره 

.مالک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود



پرداخـت کننـدگان حقـوق هنگـام هـر . 86ماده •
را پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیـات متعلـق

این قانون محاسبه و کسـر و ( 85)طبق مقررات ماده 
نـام و ضمن تسلیم فهرستی متضمنتا پایان ماه بعد 

ره نشانی دریافت کنندگان حقوق و میـزان آن بـه ادا
امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه هـای بعـد فقـط 

دهندتغییرات را صورت 

Taxmaliat.blogfa.com اصفهان-علیرضا نریمانی



اصلیپرداخت کنندهازغیرطرفازکهپرداخت هاییمورددرـ1تبصره
نگامهمکلفندپرداخت کنندگانمی آید،عملبه،حقیقیاشخاصبهحقوق
قوقحبهمربوطقانونیمعافیت هایرعایتبارامتعلقمالیاتپرداخت،هر
(%10)درصددهمقطوعنرخبهقانون،این(84)مادهموضوعمعافیتبه جز

نینشاونامحاویفهرستیبابعدماهپایانتاحداکثروکسرمحاسبه،
دروکنندپرداخت محل،مالیاتیامورادارهبهآنمیزانو کنندگاندریافت
.بودخواهندمتعلقجریمه هایومالیاتپرداختمسؤولتخلف،صورت
عالی،آموزشمؤسساتومراکزدانشگاهها،پرداخت هایـ2تبصره
عالیآموزشگسترششورایازمجوزدارایکهفناوریوپژوهشی

آموزشودرمانبهداشت،وفناوریوتحقیقاتعلوم،وزارتخانه های
زارسمیمجوزدارایقانونیپژوهشیوآموزشیمؤسساتسایروپزشکی
وکارکنانازاعمحقیقیاشخاصبهمی باشند،فوق الذکروزارتین

هدنرخبهمقطوعمالیاتمشمولحق التدریسقالبدرخودغیرکارکنان
وپژوهشیقراردادهایوپژوهشحقحـق التحقیق،و(%10)درصد

سایررعایتبا(%5) درصدپنجنرخبهمقطوعمالیاتمشمولتحقیقاتی
بودخواهد(1)تبصره درمقرراحکام



:98بودجهقانون6تبصره
مصوبمستقیممالیات هایقانون(84)مادهموضوعمالیاتیمعافیتسقفـالف

میلیونسیوسیصدمبل ساالنه1398سالدرآنبعدیاصالحاتو1366/12/4
.می شودتعیینریال(330.000.000)

به)ادهالعفوقمزایایوحقوقازاعمغیردولتیودولتیکارکناندرآمدبرکلمالیاتنرخ
وآنبعدیاصالحاتومستقیممالیات هایقانون(86)ماده(2)و(1)تبصره هایاستثنای

مصوبعلمیهیأتاعضایبهمربوطمقرراتازپاره ایاصالحقانون(5)مادهرعایتبا
،کارانهو(بعدیالحاقاتواصالحاتبا1368/12/16

(%10)ده درصدساالنهمالیاتمشمولآنبرابرنیمویکتامذکورمبل برمازاد
(%15)رصد دپانزدهساالنهمالیاتمشمولآنبرابرنیمودوبرابرتانیمومازادیکبهنسبتو
(%20)صدبیست درساالنهمالیاتمشمولآنبرابرچهارتابرابرنیمودومازادبهنسبتو
(%25)پنج درصدوبیستمالیاتمشمولشش برابرتاچهاربرابرمازادبهنسبتو
.می باشد(%35)پنج درصدوسیبرابرششمازادبهنسبتو

ساالنهمستقیممالیات هایقانون(101)و(57)موادموضوعاشخاصمالیاتیمعافیتمیزان
.می شودتعیینریال(258.000.000)میلیونهشتوپنجاهودویستمبل 
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سودحسابوترازنامهواظهارنامهاندمکلفحقوقیاشخاص.110ماده
سپچهارماهتاحداکثرراخودمدارکواسنادودفاتربهمتکیزیانو
حسبوسهامدارانوشرکاءهویتفهرستباهمراهمالیاتیسالاز

هبراهاآنازیکهرنشانیوسهامتعدادیاالشرکهسهممیزانمورد
واقعآندرحقوقیشخصاصلیفعالیتمحلکهمالیاتیاموراداره
ولیناتسلیمازپس.نمایندپرداخترامتعلقمالیاتوتسلیماست

واهدخکافیبعدسنواتدرتغییراتفهرستتسلیممزبور،فهرست
وخارجیحقوقیاشخاصمالیاتپرداختواظهارنامهتسلیممحل.بود

ینمایندگیااقامتگاهدارایایراندرکهایرانازخارجمقیممؤسسات
.استتهرانباشندنمی

دوراندرحقوقیاشخاصودارانکارخانهمورددرمادهاینحکم•
.بودخواهدجارینیزمعافیت

نایمقرراتطبقکهدرآمدهاییبهنسبتحقوقیاشخاص.تبصره•
بهمکلفاستشدهمقررآنتشخیصبرایدیگرینحوهقانون
بینیپیشمربوطهایفصلدرکهجداگانهمالیاتیاظهارنامهتسلیم
اصفهان-علیرضا نریمانی Taxmaliat.blogfa.com.نیستنداستشده



هاظهارناماندمکلفقانوناین(مشاغل)فصلاینموضوعمؤدیان.100ماده
هریبرامالیاتیسالیکدرراخودشغلیهایفعالیتبهمربوطمالیاتی
ورامسازمانوسیلهکهاینمونهطبقجداگانهمحلهربراییاشغلیواحد
دارهابهبعدسالماهخردادآخرتاوتنظیمشدخواهدتهیهکشورمالیاتی
مادهردمذکورنرخبهرامتعلقمالیاتوتسلیمخودشغلمحلمالیاتیامور
.نمایندپرداختقانوناین(131)

هاییگروهیامشاغلازبرخیمی تواندکشورمالیاتیامورسازمان-تبصره
برابرسیحداکثرآنهاساالنهخدماتوکاالفروشمیزانکهراآناناز

یلقبازتکالیفازبخشیانجامازباشدقانوناین(84)مادهموضوعمعافیت
معافمالیاتیاظهارنامهارائهوقانوناینموضعمدارکواسنادنگهداری
رد.نمایدوصولوتعیینمقطوعبصورترامذکورمودیانمالیاتوکند

دباشداشتهاشتغالفعالیتبهمالیسالیکازکمترمودیکهمواردی
.شودمیوصولومحاسبهاشتغالمدتبهنسبتمتعلقمالیات
دردهشتسلیممالیاتیهایاظهارنامهبهرسیدگیازمانعتبصرهاینحکم
.بودنخواهدمقررموعد
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100مادهوتبصرهگروه سوم گروه دوم گروه اول واشخاص حقوقی

اطالعات هویتی :اطالعات هویتی –1

مجوزهای فعالیت اقتصادی-ومکانی

اطالعات هویتی :اطالعات هویتی –1

مجوزهای فعالیت اقتصادی-ومکانی

اطالعات هویتی :اطالعات هویتی –1

مجوزهای فعالیت اقتصادی-ومکانی

اطالعات شرکاء-3 اطالعات شرکاء-3 اطالعات شرکاء-3

درامدمشمول مالیات ، بخشودگی -2

های مالیاتی ، معافیت های قانونی و

مالیات متعلق

درامدمشمول مالیات ، بخشودگی -2

های مالیاتی ، معافیت های قانونی و

مالیات متعلق

درامدمشمو  مالیات ، بخشودگی -2

های مالیاتی ، معافیت های قانونی و 

مالیات متع ق

اطالعات حسابهای بانکی مربوط –4

به فعالیت شغلی

اطالعات حسابهای بانکی مربوط –4

به فعالیت شغلی

اطالعات حسابهای بانکی مربوط –4

به فعالیت شغلی

اطالعات )خالصه درامد وهزینه -5

خرید و فروش کاال وخدمات و هزینه 

(های مربوط

اطالعات )صورت درامد و هزینه –5

خرید و فروش کاال و خدمات و هزینه 

(های مربوط

صورت حساب سود وزیان-5

----------------- دورهموجودی موادوکاالدراو  وپایان–6 دورهموجودی موادوکاالدراو  وپایان–6

----------------- اطالعات اموا  ودارائیها مربوط –7

به فعالیت شغ ی

ترازنامه–7

----------------- ----------------- واردات وصادرات کاال ها وخدمات–8

اطالعات اظهارنامه
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تیخدماوبازرگانیتولیدی،واحدهای،کلیهمستقیممالیات هایقانون272ماده اجرایدر
مؤسساتیاحسابرسیسازمانتوسطحسابرسی شدهمالیصورت هایارائهبهملزمزیر

رفظحداکثریاومالیاتیاظهارنامه باهمراهایرانرسمیحسابدارانجامعهعضوحسابرسی
فتکلیانجامعدمصورتدرومی باشنداظهارنامهارائه یانقضایمهلتازپسماهسهمدت
مالیاتمشمولدرآمد،متعلقمالیات(%20)درصدبیستمعادلجریمهتعلقبرعالوهمقرر
.شدخواهدتعیینرسیدگیطریقازقانونطبقآنها
بهاداراوراقبورسدرپذیرشمتقاضییاشدهپذیرفتهشرکتهای-الف
آنهابرعمومیمالکیتکهاساسیقانون45و44اصولطبقبرکهدستگاههائیکلیه-ب

وولتیدشرکتهایهمچنینوبیمهشرکتهایومؤسساتوبانکهاقبیلازمی باشدمترتب
بنیادی،بازرگانوزارتبهوابستهتوزیعوتهیهمراکزدولتی،انتقاعیسازمانهایومؤسسات
تتحشرکتهایومؤسساتواسالمیانقالبنهادهایسایروشهیدبنیادومستضعفان
رمایهسمالکیتچگونگی،ازنظرصرفکهمؤسساتیوکارخانجاتوشرکتهاوآنهاپوشش
پوششتحتیاودولتمنتخبمدیریتتوسطمربوطمقرراتوقوانینبموجبآنها

تمقرراواساسنامهطبقکهعمومیدستگاههایسایرومی شوندادارهاجرائیدستگاههای
.می باشندحسابرسیانجاموقانونیبازرستعیینبهمکلفعملمورد
مستقیمبطورآنهاسرمایه%50ازبیشمجموعدردستگاههائیکهومؤسسات،شرکتها-ج
.می باشدفوقببندموضوعدستگاههایبهمتعلقغیرمستقیمیاو
ازآن هامالیسالشروعکهاشخاصیجهت–جوبوالفهایبندمشمولینخصوصدر

.استالزم االجرااست،1394.1.1تاریخ



:فعالیتنوعاساسبرحقوقییاحقیقیاشخاص-د
ایشعبهثبتاجازهقانوناجرایدرکهخارجیشرکت هاینمایندگیدفاتروشعب.1

.شده اندثبتایراندر،1376مصوبخارجیشرکت هاینمایندگی
ن هاآبهوابستهوتابعهشرکت هایوعامسهامیشرکت های.2
وتابعهمؤسساتوسازمان هاشرکت ها،وغیردولتیعمومینهادهایومؤسسات.3

آن هابهوابسته
فعالیتحجماساسبرحقوقییاحقیقیاشخاص-ه

وشرکت هاسایروخاصسهامیشرکت هایشامل)حقیقیوحقوقیاشخاصسایر
ن هاآاتحادیه هایوتعاونیمؤسساتوشرکت هاغیرتجاری،انتفاعیمؤسساتهمچنین

یقانوندفاترنگهداریبهمکلفمربوط،قانونیمقرراتطبقکهحقیقیاشخاصو
وشفرو)درامدناخالصکلجمعخود،تسلیمیاظهارنامهآخریناساسبرکه(می باشند

مورددر)ریالمیلیارد50ازبیشآن ها(غیرعملیاتیوعملیاتیازاعمخدماتیا
میلیارد50ازبیششدهمنعقدپیمان هایبابتآن هادریافتیپیمانکاری،شرکت های

(ریال
.باشدریالمیلیارد80ازبیش(ترازنامهبدهکارستونجمع)آن هادارایی هایجمعیا
تاریخازآن هامالیسالشروعکه(ه)و(د)بندهایموضوعاشخاصخصوصدر

.استالزم الرعایهمی باشد،بعدبهو1396.1.1



بهمورد،حسبمرتکبانیامرتکبوشودمیمحسوبمالیاتیجرمزیرموارد.274ماده•
:گردندمیمحکومششدرجههایمجازات

تنظیم. آنبهاستنادوواقعخالفمدارکواسناددفاتر،1

اختفای. آنازحاصلدرآمدکتمانواقتصادیفعالیت2

ممانعت. درلثثااشخاصیاخوداقتصادیومالیاتیاطالعاتبهمالیاتیماموراندسترسیاز3
لیمااطالعاتارسالبرمبنیقانونیتکالیفانجامازامتناعوقانوناین(181)مادهاجرای
ابدولتبهزیانکردنواردوکشورمالیاتیامورسازمانبه(مکرر169)و(169)موادموضوع
اقداماین

عدم. بارابطهدرافزودهارزشبرمالیاتومستقیمهایمالیاتبهمربوطقانونیتکالیفانجام4
قانونیمواعددرمالیاتیامورسازمانبهآنایصالودیگرمودیانمالیاتکسریاوصول
.شدهتعیین

تنظیم. هبدیگرمودیانقراردادهایومعامالتیادیگران،نامبهخودقراردادهایومعامالت5
واقعخالفبرخودنام

خودداری. حاویمالیاتینامهاظهارتسلیموتنظیمخصوصدرقانونیتکالیفانجاماز6
متوالیسالسهدرایهزینهودرآمدیاطالعات

استفاده. مالیاتیفرارمنظوربهدیگراشخاصبازرگانیکارتاز7
وادارینظامسالمتارتقایقانوندرمندرجهایمحرومیتاعمالنافیمجازاتایناعمال.1تبصره•

.نیستنظاممصلحتتشخیصمجمع7/8/1390مصوبفسادبامقابله
دادستانیطریقازقضاییمراجعنزدمزبورجرائممرتکبانعلیهدعویاقامهوجرائماعالم.2تبصره•

.می پذیردصورتقانونیمراجعسایرومالیاتیانتظامی



169جرائم تکالیف ماده 
مجازاتسایر ماخذ محاسبه 

جریمه

ا.ا.م نرخ 

جریمه

شرح تخلف رد

یف

حذف معافیت 

عملکرد

مبلغ مورد معامله

9%+2%=11%

100% 2% خدماتعدم صدور صورتحساب فروش کاال یا ارائه 1

حداکثر جریمه

2%

مبلغ مورد معامله
2%+2.25%=4.25%

25% 2% عدم درج شماره اقتصادی خود 2

مبلغ مورد معامله
2%+2.25%=4.25%

25% 2% عدم درج شماره اقتصادی طرف معامله 3

جرم مالیاتی مبلغ مورد معامله 2% استفاده از شماره اقتصادی خود برای معامالت 

دیگران

4

جرم مالیاتی مبلغ مورد معامله 2% استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معامالت 

خود

5

جرم مالیاتی مبلغ معامالتی که

آنها ارائه فهرست

نشده است

1% عدم ارائه فهرست معامالت انجام شده به سازمان 

طبق روشهای تعیین شده

6

ــلی ــامالت فص ــرائم مع ــروش%2= 169ج ــت % 1ف فهرس
% 2+طـرف مقابـل امتنـاع%10+فهرست فـروش%1+خرید

استفاده از شماره اقتصادی دیگران



(قبل از اصالحیه)مکرر 169ماده 
دیگراناقتصادیشمارهازکنندگاناستفاده–1تبصره
اینموضوعجرایمهمچنینودرآمدبرمالیاتبهنسبت
استفاده موردآناناقتصادیشمارهکهاشخاصیباماده
.داشتخواهندتضامنیمسؤولیتاستگرفتهقرار
خودمعامالتدرمعاملهطرفینکهصورتیدر–2تبصره
خودداریمادهایندرمقررتکالیفازیکهردادنانجاماز

کهمواردیدرو بودخواهندمسئولمتضامناً ،نمایند
چنانچهکند،خودداریاقتصادیشمارهارائهازخریدار
ظرفرامعاملهموضوعوخریدارمشخصاتفروشنده
دنمایاعالمکشورمالیاتیامور سازمانبهماهیکمهلت
(ناعامت).بودنخواهدبابتاینازفوقتخلفجریمهمشمول



مقرراتموجببهکهاونمایندهیامودیکهمواردیکلیهدر.192ماده•
اتیمالینامهاظهارتسلیمبهمکلفمالیاتپرداختبابتازقانوناین
مشمولنکند،اقداممقررموعددرآنتسلیمبهنسبتچنانچهاست
اشخاصبرایمتعلقمالیات%30معادلبخشودگیقابلغیرجریمه
قانوناینموضوعمشاغلصاحبانوحقوقی

.می باشدمودیانسایربرایمتعلقمالیات%10درصددهو•
هاینامهاظهاردرشدهکتمانهایدرآمدمورددرمادهاینحکم•

.استجارینیزواقعیغیرهایهزینهیاوتسلیمی
بهمربوطمقرراتوقانوناینموجببهکهمؤدیانیبهنسبت.193ماده•

رازنامهتتسلیمعدمدرصورتهستندقانونیدفاترنگهداریبهمکلفآن
بیستمعادلایجریمهمشمولدفاترارایهعدمیازیانوسودوحساب
.بودخواهندمذکورمواردازیکهربرایمالیات(%20)درصد

رهدودروزیانسودحسابوترازنامهواظهارنامهتسلیمعدم.تبصره•
شدخواهدمربوطسالدرمقررمعافیتازاستفادهعدمموجبمعافیت
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علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سـال مـالی. 190ماده 
مقرر در این قانون بـرای پرداخـت مالیـات عملکـرد قبل از سررسید 
مبل  پرداختی به ازای هر %( 1)جایزه ای معادل یک درصد موجب تعلق 

خواهد بود که از مالیات متعلـق همـان عملکـرد تا سررسید مقرر ماه 
جریمه ایموجب تعلق پس ازآن موعد پرداخت مالیات .کسر خواهدشد

.  مالیات به ازای هر ماه خواهد بود%( 2/5)دو ونیم درصد معادل 
نامـه مبداء احتساب جریمه در مورد مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهار

ضـای از تـاریخ انقمبل  مندرج در اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به 
مـورد و دراز تاریخ مطالبه نسبت به مابه االختالف آن و مهلت تسلیم

ه مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده و یا اصـوالً مکلـف بـ
امـه یـا تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسـلیم اظهارن

.سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می باشد
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فمکلقانوناینمقرراتشرحبهکهاشخاصیبهنسبت.197ماده•
یمؤدبهراجعمشخصاتیاقراردادیافهرستیاصورتتسلیمبه
وخودداریمقررموعددرهاآنتسلیمازکهدرصورتیباشند،می
بارتعحقوقمورددرمتعلقجریمهنمایند،تسلیمواقعبرخالفیا

پیمانکاریدرخصوصوپرداختیحقوق(%2)درصددوازبودخواهد
متضامناًمؤدیباحالهردروقراردادمبل کل(%1)درصدیک

.بودخواهنددولتبهواردهزیانجبرانمسئول
اینمقرراتموجببهکهحقوقییاحقیقیشخصهر.199ماده•

رتصودراستدیگرمودیانمالیاتایصالوکسربهمکلفقانون
مودیباکهتضامنیمسوولیتبرعالوهمقررهوظایفانجامازتخلف
دهمعادلایجریمهمشمولداشت،خواهدمالیاتپرداختدر

)درصدنیمودوومقررموعددرنشدهپرداختمالیات(%10)درصد
سررسیدازتاخیرمدتبهنسبتماههرازایبهمالیات(2/5%

.بودخواهدپرداخت،
ایندرشود،پرداختوجوهکنندهدریافتتوسطمالیاتچنانچه•

تاریختامادهاینموضوع(%2/5)درصدنیمودوجریمهصورت
ایصالوکسربهمکلفینازمزبورمودیتوسطمالیاتپرداخت
.شدخواهدوصولومطالبهمالیات،



حذف روش علی الراس
پذیرش هزینه ها تضمینی ع ی الراس یا نرخ حذف ضریب •

از 

13سا 

95

تا سا  

1394
فروش  %ضریب درامد 

فروش  هزینه هادرامد 

قدیم97ماده 

جدید97و94مواد 

ع ی الراس 

رسیدگی یا 

قبو   

اظهارنامه ها

هزینه به موجب اسناد ومدارک قاب  کسر از فروش می باشد•

25%
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%25میلیون تومان 100مازاد 
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مالیاتمشمولدرآمدتشخیصبرایقبولقابلهزینه های.147ماده•
:ازاستعبارتگرددمیمقررقانوناینمقرراتضمنکهشرحیبه
نمونهصورتحساب)مدارکبهمتکیمتعارفدرحدودکههزینه هایی•

درآمدتحصیلبهمربوطومنحصراًبوده(پستیوکداقتصادیشمارهدارای
مواردیدر.باشدمقررهاینصابحدرعایتبامربوطمالیدورهدرمؤسسه
درررمقنصاب هایازبی یانشدهبینیپی قانونایندرایهزینهکه
نوزیراهیأتمصوبهیاوقانونموجببهآنپرداختولیبودهقانوناین

.بودخواهدقبولقابلباشدگرفتهصورت
صاحبانهمچنینوحقوقیاشخاصکلیهفصل،اینمقرراتلحاظاز.1تبصره•

درحکمباشندمیدفاترنگهداریبهمکلفکهقانوناین(95)مادهموضوعمشاغل
سایردرموردمالیاتیقبولقابلهایهزینههمچنین.شوندمیمحسوبموسسه
.استپذیرشقابلنیزمشاغلصاحبان

پرداختازقانوناینموجببهکهدرآمدهاییبهمربوطهزینه های.2تبصره•
بهود،شمیمحاسبهمقیوعنرخبایابودهصفرنرخبامالیاتمشمولیامعافمالیات
.نمی شوندشناختهمالیاتیقبولقابلهایهزینهعنوان

بهکهقانوناینموضوعمالیاتیقبولقابلپرداختیهایهزینهپذیرش.3تبصره•
باالبهریال(50.000.000)ریالمیلیونپنجاهمبلغازنشودانجامتهاتریشیوه
.ودبخواهدبانکی(سیستم)سامانهطریقازآنوجهتسویهیاپرداختبهمنوط
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:بودخواهد ذیلدارای شرایط حداقل،پذیرش اظهارنامه جهت ،هزینه های قابل قبول
قانون مالیات بر ارزش افزوده حداقل شامل مشخصات 19متکی به صورتحساب نمونه موضوع ماده -1

، کد پستی ده رقمی فروشنده وخریدار و مقدار ونوع کاال باشد( ملی)هویتی وشماره اقتصادی
.  بارگذاری می گردد tax.gov.ir، در سامانه 169اطالعات مذکور در صورتحساب در اجرای ماده -2

(  ابدارای صورتحس)معامالت فصلی-کلیه هزینه ها وخرید کاال ویاخدمات حسب مورد تحت عنوان الف 
ارسال که الزم است جمع خرید ها tax.gov.irدر سامانه (یا تبصره ان86ماده)لیست حقوق -ویا ب 

.و هزینه حقوق با اطالعات اظهارنامه منطبق باشد
بوطبوده ومنحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مرمتعارف متکی به مدارک درحدود -3
.باشد149و148با رعایت حد نصاب های مقرر در ماده -4
فر مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ ص-5

.بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، نباشد
بات باشد تسویه وجه صورتحساب با مبال  باالی پنج میلیون تومان از طریق شبکه بانکی قابل اث-6
و یا از طریق چک در وجه( پایا-ساتنا )فروشنده به حساب بانکی خریدارواریز از حساب بانکی )

(که امکان حواله کرد آن حذف گردیده استفروشندهجهت واریز به حسابفروشنده
در شرایطی که دو نفر در مقابل قانون مدنی294تسویه وجه ان از طریق تهاتر به استناد ماده ویا -7

(می باشدصحیح ن( برات)هافروشندگان نهاده به فروشواگذاری چکهای مشتریان)یکدیگر مدیون باشند 
حسابرسی وجود داشته باشد505استاندارد 11و امکان اخذ تائیدیه از فروشنده در اجرای بند -8
...(و اسناد انبار طرفین-اسناد حمل ) از فروشنده به خریدار قابل احراز باشد(یا خدمت)انتقال کاال -9
حسب مورد ثبت نام و جز ( evat.irو tax.gov.ir)فروشنده و خریدار در سامانه های مربوط -10

.مودیان فاقد اعتبار نباشند



:کمکها،هدایا،درامدهاوموقوفاتمعافیتهایمجموعه-139ماده

(حقوقی)متبرکهبقاع-الف

(حقوقی)احمرهاللجمعیت-ب

(صفرنرخ–حقوقی)ایوبیمهبازنشستگیصندوقهای-ج

(صفرنرخ–حقوقی)اسالمیعلوممدارس-د

(صفرنرخ–حقوقی)اسالمیانقالبنهادهای-ه

(صفرنرخ–حقوقی)موقوفاتعمرانصندوق-و

(حقیقی)وزکاتخمسازاشخاصدرامد-ز

(صفرنرخ–حقوقی)،عامموقوفات-ح

(ناظر-صفرنرخ–حقوقی)خیریهموسسات-ط

(صفرنرخ–حقوقی)ایحرفهمجامع-ی

(صفرنرخ–حقوقی)دینیاقلیتمذهبیهایهاوهیاتانجمن-ک

–قیقیحیاحقوقی)وهنری،فرهنگی،قرانی،مطبوعاتیانتشاراتیفعالیتهای-ل
(صفرنرخ

ونشریهنشرکتابسمینارها،آموزشی،هایدورهبرگزاری-139ماده1تبصره
(ناظر-صفرنرخ–حقوقی)...وایدورههای

Taxmaliat.blogfa.com اصفهان-علیرضا نریمانی



139ماده“ط”بندموضوعصفرنرخبهمالیات-ششمفصل
وخیریهمؤسـساتنقدیغیرونقدیدریافتیهـدایایوهاکمک:ط-139ماده

رفصآن هااساسنامهموجببهکهاینبرمشروطاند،رسیدهثبتبهکهعام الـمنفعه
یهزینهوبردرآمدکشورمالیاتیامورسازمانوشودمادهاین(ح)بنددرمذکورامور
.استمعافمالیاتپرداختازکند،نظارتهاآن

تعلقونبدباشدنرسیدهمصرفبهمالیهرسالدرکهغیرنقدیونقدیکمکهای.تبصره
.گرددمیمنتقلبعدمالیسالبهمالیات
تاریخازماهیکظرفبایدخیریهمؤسساتجملهازقانون(139)مادهموضوعاشخاص
واجعهمرذیربطمالیاتیامورادارهبهفعالیتپروانهدریافتیاذیصالحمراجعدرثبت
مالیاتیامورسازمانتوسطشدهتهیهنمونهمطابق)نامثبتدفترچهارائهوتکمیلضمن
مالیاتیامورادارهبهپروندهتشکیلجهتراذیلمدارکواسنادموردحسب(کشور
:نمایندتحویل
ماهیکظرفذیربطمراجعتوسطرسیدهثبتبهاساسنامهتصویرواصل(الف
رسمیروزنامهدرمنتشرهتأسیسآگهیتصویرواصل(ب
سرمایهصاحبانیاموسسانشناساییمدارکتصویرواصل(پ
فعالیتپروانهیامجوزتصویرواصل(ت
منابهمفتوحه(آنشعبهوبانکنامحساب،شماره)بانکیحساب هایمشخصات(ث

موسسه



بندیناموضوعمالیاتیصفرنرخازتوانندمیصورتیدرالمنفعهعاموخیریهموسسات-6ماده
:باشندزیرشرایطواجدکهنماینداستفاده
یاخیریهعناوینازیکیتحترسماًانتفاعیغیروسیاسیغیراهدافباموسسه-الف

رانتفاعیغیوباشدنمودهدریافتتأسیسپروانهورسیدهثبتبهصالحذیمراجعدرعام المنفعه
.باشدشدهتصریحاساسنامهدرنیزآنبودن
دهیادشامورمصرفبهاساسنامهموجببهآنهاغیرنقدیونقدیدریافتیهدایایوکمکها-ب
اصالحیهو-27/11/1380مصوب–مستقیممالیاتهایقانوناصالحی(139)ماده“ح”بنددر

نامهآییناین(9)الی(7)موادطبقکشورامورمالیاتیسازمانتوسطامراینوبرسدآنبعدی
شودتأئید
دومواولطبقاتوابستگانوموسسانکهباشدموضوعاینمتضمنصریحاً آنهااساسنامه-ج

موسسهبامعاملهانجامبهمبادرتآنهامدیرانوامناهیئتوقانوناین(18)مادهموضوعآنان،
.ننماید
ونهگهیچحقسرمایهصاحبانیاموسساتکهباشداینازحاکیصریحاً موسسهاساسنامه-د

زابعدوندارندراغیرنقدیونقدیدریافتیهدایایوکمکهامحلازتخصیصیاوبرداشت
اتموسسیاودولتیموسساتازیکییاکشوربهزیستیسازمانبهموسسهداراییانحالل،
.گرددواگذاردیگرالمنفعهعاموخیریه
.شودنظارتنامهآییناین(9)الی(7)موادشرحبهآنهاهزینهودرآمدبر-هـ



نرسیدهمصرفبهمالیسالهردرکهدریافتیغیرنقدیونقدیهدایایوهاکمکـ1تبصره

.شودمیمنتقلبعدمالیسالبهمالیاتتعلقبدونباشد

امورازغیراموریصرفکهدریافتیغیرنقدیونقدیهدایایوهاکمکازقسمتآنـ2تبصره

عملکردبهرسیدگیدرشود،مستقیممالیاتهایقانوناصالحی(139)ماده(ح)بنددرمذکور

همحاسبمبنایواضافهمالیات،مشمولدرآمدبهاست،رسیدهمصرفبهسالآندرکهسالی

.گیردمیقرارمالیات

(139)ماده“ط”بندموضوعالمنفعهعاموخیریهموسساتهزینهودرآمدبرنظارت-7ماده
اعمالرزیترتیببهباشندموقوفهمالدارایاینکهولو،مستقیمهایمالیاتقــانوناصالحی
.شدخواهد
شورکمالیاتیامورسازمان.المنفعهعاموخیریهموسساتهزینهوبردرآمدنظارتمرجع-الف
(3)ددربنیادشدهموارددروربطذیمالیاتیامورکلاداراتبهرااختیاراینتواندمیکهاست
سازمانبه،-1363مصوب-امورخیریهواوقافسازماناختیاراتوتشکیالتقانون(1)ماده
.نمایدتفویضمزبور
ارهادیاوباشندمیموقوفهمالدارایکهایالمنفعهعامموسساتهزینهودرآمدبرنظارت-ب
بااست،شدهمحولامورخیریهواوقافسازمانبهمربوطنامهآیینیاقانونموجببهآنها
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مالیاتهایقانون(2)ماده(4)تبصرهموضوعاجرایینامهآیینموافق”قبالکهناظریمراجع-پ

موسساتهزینهودرآمدبرنظارتامرآن،7/2/1371مورخاصالحیهو-1366مصوب–مستقیم

مادهرراتمقرعایتباشدهیادموسساتبرآنهانظارتاست،گردیدهتفویضآنانبهالمنفعهعام

معتبرکماکاننامهآییناینمفادوآنبعدیاصالحیهو-27/11/1380مصوب-اصالحی(139)

نامهآییناینباتطبیقومجدداصالحبهنیازیموسساتقبیلایناساسنامهوبوده

.نخواهدداشت
ترونوشیاتصویراساسنامه،ثبتتاریخازماهیکظرفموظفندنامبردهموسسات-8ماده
محل،هایبانکازیکیدرمدتهمینظرفوتسلیممحلامورمالیاتیادارهبهراآنمصدق
نتقلمبانکیحسابهایبهراخوددرآمدونقدیوجوهکلیهوافتتاحموسسهنامبهجاریحساب
.دهندانجامحسابهاآنطریقازراموسسههایهزینهکلیهونمایند
هکراخودساالنههزینهودرآمدصورتحسابمکلفندالمنفعهعاموخیریهموسسات-9ماده
مالیاتیامهاظهارنتسلیمانقضایمهلتپایانتاباشد،حداکثرقبولقابلمدارکواسنادبهمتکی
ازهارماهچظرفبایدنیزشدهیادمرجعونمایندتسلیمذیربطنظارتمرجعبهمربوط،مالیسال
رعایتوهزینهودرآمدصورتحسابمورددررارسیدگینتیجهصورتحساب،وصولتاریخ
جهتراالزمگواهیتأئید،صورتدرواعالمقانون(139)مادهاجرایینامهآیینوقانونمقررات
.نمایدتسلیممربوطمالیاتیامورادارهبهقانونیاقدام



خیریهموسساتدرنظارتمصادیق(7)ماده

ایندرشدهتعیینکاروسازمطابقرامربوطگزارشوبررسیراذیلمواردخیریهموسسهبهمراجعهبااستمکلفناظر

:نمایدارائهذیربطمالیاتیامورادارهبهدستورالعمل،

بندموضوعهدایایوهاکمکشاملدرآمدها،تفکیکیگزارشارائهوخیریهموسسهدرآمدیمنابعمورددراظهارنظروبررسی(الف

.درآمدهاسایروقانون139ماده«ط»

ماده«ح»بنددرمصرحمصارفشاملتفکیکیگزارشارائهوخیریهموسسههزینه هایومصارفمورددراظهارنظروبررسی(ب

.هزینه هاسایروموسسهجاریاموربهمربوطهزینه هایقانون،139

برایصادرهمجوزهایومصوباساسنامهباموسسهفعالیت هایمکانیوموضوعیدامنهتطابقمیزانمورددراظهارنظروبررسی(پ

.آن

دگیرسیریسککاهشزمینهکهخیریهموسسهداخلیکنترلسازوکارهایکفایتوصحتمیزانمورددراظهارنظروبررسی(ت

.می آوردفراهمرامالیاتی

حسب(…وسمینارهاآموزشی،دوره هایبرگزاری)قانون139ماده(1)تبصرهموضوعانتفاعیغیرفعالیت هایبرنظارت(ث

.موسسهمکتوبدرخواست

هدایایوکمک هامحلازجدیدداراییایجادیاوموجوددارایی هایدرشدهایجادتغییراتخصوصدراظهارنظروبررسی(ج

بندعموضوخدماتارائهواساسنامهدرمصرحامورانجامکمک،جلبدردارایی هااینازبهره گیریمیزانتعیینوموسسهدریافتی

.مستقیممالیات هایقانون(139)ماده«ح»

نظارتردمونیزراموسسهشعبکهنمایدبرنامه ریزینحویبهبایدناظرمی باشند،شعبهدارایکهموسساتیخصوصدر:(1)تبصره

.دهدقرار



(1)تبصرهموضوعفعالیت هایخاصنظارتمصادیق(8)ماده

ادارهبهدستورالعملایندرشدهتعیینسازوکارمطابقرامربوطگزارشوبررسیراذیلمواردمودیبهمراجعهبااستمکلفناظر

:نمایدارائهذیربطمالیاتیامور

.درآمدهاتفکیکیگزارشارائهونظارتموردفعالیتازحاصلدرآمدهایبررسی(الف

.هزینه هاتفکیکیگزارشارائهوفعالیتانجامهزینه هایبررسی(ب

.آنبرایصادرهمجوزهایوموسسهمصوباساسنامهبافعالیت هامکانیوموضوعیدامنهتطابقمیزانگزارشوبررسی(پ

خیریهموسساتخاصنظارتیگزارش های(9)ماده

:نمایدارائهمربوطمراجعبهوتهیهراذیلگزارش هایمی بایستناظرفوق،(8)مادهدرمذکورمواردبرنظارتراستایدر

فصلهرپایانازماهیکظرفهزینه،ودرآمدخصوصدردوره اینظارتانجامجهتماهه(3)زمانیبازه هایدرمالیسالطی(الف

کات،مسکوهمچنینو(گردانتنخواهصندوق،بانک،ازاعم)نقدوجوهشمارشصورتجلسهتهیهضمنومراجعهخیریهموسسهبه

بدونوآسانیبهوبودهناچیزآنارزشکاهشخطراحتمالکهدارایی هایی)نقدوجهبهسریع التبدیلدارایی هایسایروبهاداراوراق

دوره اینظارتگزارش(2شمارهپیوست)(.باشندنقدوجهمعینیمبل بهتبدیلقابل(قبلیاطالعوهماهنگیبهنیازبدونو)تأخیر

روزبهمربوطاطالعاتاساسبر(3شمارهپیوست)«عام المنفعهوخیریهموسساتدوره اینظارتگزارش»فرمچارچوبدررا

دردرججهتآنازنسخهیکنظارت،انجامتاریخازروز15ظرفحداکثروتهیهنسخهدودربایدگزارشاین.نمایدتنظیممراجعه، 

.شودتسلیمذیربطمالیاتیامورادارهبهمودیپرونده



فرمچارچوبدررانظارتساالنهگزارشخیریه،موسسهتوسطهزینهودرآمدصورتحسابتسلیمتاریخازماه4مدتظرفحداکثر(ب

اینتنظیمبرای.نمایدارائهذیربطمالیاتیامورادارهبهوتهیه(4شمارهپیوست)«عام المنفعهوخیریهموسساتساالنهنظارتگزارش»

:پذیردانجامناظرسویازذیلاقداماتبایدگزارش

اینمفادوم.م.ق(139)ماده3تبصرهاجراییآیین نامهومقرراتوقوانینرعایتحیثازراموسسههزینهودرآمدصورتحساب(1-ب

حدودیتمگونههرایجادبامرتبطآیین نامه هایوقوانینبامذکورصورتحسابمغایرتمواردذکرباراخودنظراظهاروبررسیدستورالعمل

.نمایدذکرمربوطگزارشدرنظارت،حیطهدر

.نمایدمنعکسگزارشدرمربوطضمائمهمراهبهراتجمیعینتیجهوبررسیرافوقالفبنددرمذکوردوره اینظارتگزارشموردچهار(2-ب

عنوانبهوتعیین(5شمارهپیوست)«خیریهموسساتحسابرسیریسکتعیین»فرماساسبررانظارتتحتموسسهمالیاتیریسک(پ

.دهدقرارذیربطمالیاتیامورادارهاختیاردر«عام المنفعهوخیریهموسساتساالنهنظارتگزارش»فرمپیوست

هبمربوطسامانهطریقازرامراتبوقتاسرعدرپولشویی،بامبارزهمقرراتاجرایدرمشکوکعملیاتومعامالتمشاهدهصورتدر(ت

.نمایدمنعکسمالیاطالعاتواحد

(1)تبصرهبهمربوطنظارتیگزارش های(10)ماده

والزمنظارت هایانجامازپسبایدناظرمذکور،قانونیماده(3)تبصرهاجراییآیین نامه(13)مادهوقانون(139)ماده(1)تبصرهاجرایدر

زارش گمذکور،صورتحسابدریافتتاریخازماهیکمدتظرفحداکثرموصوف،فعالیت هایبهمربوطهزینهودرآمدحسابصورتبررسی

ذیربطمالیاتیامورادارهبه(6شمارهپیوست)«م.م.ق139ماده(1)تبصرهموضوعفعالیت هایبرنظارتگزارش»فرمچارچوبدررانظارتی

.نمایدارائه

3صرهتباجراییآیین نامهمربوط،مقرراتوقوانینرعایتحیثازرانظرموردفعالیت هایبهمربوطهزینهودرآمدصورتحساببایدناظر

بارتبطمآیین نامه هایوقوانینبامذکورصورتحسابمغایرتمواردذکرباراخوداظهارنظروبررسیدستورالعملاینمفادوقانون(139)ماده

.نمایدذکرمربوطگزارشدرنظارت،حیطهدرمحدودیتگونههرایجاد



قانون(139)ماده(ط)بندموضوعدرآمدیمنابع(11)ماده

:می آیندشماربهقانون(139)ماده(ط)بندموضوعدرآمدیمنابعازذیلدرآمدیاقالم

.دولتیغیرودولتیازاعمحقوقیوحقیقیاشخاصهبهواعانههدیه،(الف

.حبسووقفوصیت،قبول(ب

.احرازشرطبهمللسازمانبهوابستهآژانس هایومنطقه ایوبین المللیرسمیمجامعازدریافتیکمک های(پ

.مربوطنظارتیمراجعموافقتوتاییدموردخارجی،حقوقیوحقیقیاشخاصسایرازدریافتیکمک های(ت

ماده(ط)بندموضوعدرآمدیمنابعجملهازنیزدریافتیغیرنقدیهدایایوکمک هااجارهیافروشازحاصلعایدی:(1)تبصره

.می آیدشماربهقانون(139)

بندموضوعدرآمدیمنابعازباشندشدهتامینهدایاوکمک هامحلازکهمسکوکاتیفروشیاارزتسعیرازحاصلسود:(2)تبصره

.می آیندشماربهقانون(139)ماده(ط)

قانون(139)ماده(ح)بندموضوعمصارف(12)ماده

:ازعبارتنددستورالعملاین(11)مادهدرمذکوردرآمدهایبرایقبولقابلمصارف

.دستورالعملاین(1)ماده(ب)بندشرحبهقانون139ماده(ح)بنددرمذکوراموردرشدهصرفمبال (الف

.خیریهموسسهجاریامورادارهبرایشدههزینهمبال (ب

.کیتمالاحرازشرطبهخیریهموسسهاساسنامهدرمندرجفعالیت هایانجامبرایثابتدارایی هایخریدبرایشدهصرفمبال (پ

خیریهموسساتدرآمدمازادبرنظارت(13)ماده

شدهنقانون(ح)بنددرمصرحامورصرفکهخیریهموسساتدریافتیهدایایوکمک هامیزانساالنه،نظارتگزارشدربایدناظر

.کندتعیینگزارش،تنظیمزماندرونیزهدایاوکمک هادریافتسالپایاندرتفکیکبهرااست



کمکجمع آورینیازهایپیشبرنظارت(14)ماده

غیرنقدیونقدیکمک هایصرفوجمع آوریبهاقدامازپیشموسسهکهکندحاصلاطمینانخودنظارت هایدربایدناظر

:باشددادهانجامراذیلعملیاتیپیش نیازهای

ذیصالحمراکزازالزممجوزهایاخذ(الف

.قبوضتمامیرویبرسریالشمارهدرجوخیریهموسسهاسنادوقبوضبر  ها،سرکلیهرویبرموسسهنشانونامدرج(ب

نقدیکمک هایدریافتکاروسازبرنظارت(15)ماده

پرداخت هایسایریاوخیریهصندوق هایبهواریزیوجوهقالبدرنقدیصورتبهمستقیماًکهکمک هاازبخشآنخصوصدر

:نمایدمنعکسمربوطگزارشدررانتایجواعمالراذیلنظارت هایبایدناظرمی گیرد،قرارموسسهاختیاردرنقدی،

.(موردحسب)وجوهدریافتمبدا،شناساییتسهیلبرایمناسبداخلینظارتکاروسازوجودازاطمینانحصول(الف

هبآنواریزووجوهشمارشوجمع آورینحوهبرنظارتبرایخیریهموسسهاستفادهموردکارهایوسازکفایتمیزانبررسی(ب

ورخدادهاومالیرویدادهایثبتبرایافزارینرمبرنامه هایازاستفادهوداخلیناظروجوهجملهازموسسه،حساب های

.آنخصوصدرگزارش دهی

ازتههفیکظرفحداکثرموسسه،اصلیحساببه(فوقبوالفبندهایدر)دریافتیوجوهمستقیمواریزازاطمینانحصول(پ

.دریافتتاریخ

ازکمک هاجمع آوریبرایاستفادهموردقبوضوصندوق هامشخصاتبایدداخلینظارتبرایمناسبکاروسازیک:(1)تبصره

بهوجوهواریزتاریخووجوهدریافتمسئولینمشخصاتونامصندوق ها،گردآوریوتوزیعتاریخ(قبوضوصندوق)شمارهجمله

.نمایدثبتراموسسهبانکیحساب های

برای)ملیشمارهواقتصادیشمارهخانوادگی،نامنام،بایدموسسهریال،میلیون50ازبیشنقدیکمک هایمورددر:(2)تبصره

.نمایدثبتمورد،حسبراخیرین(حقوقیاشخاصبرای)ملیشناسهیا(حقیقیاشخاص



غیرنقدیکمک هایدریافتبرنظارت(16)ماده

.دنمایمنعکسمربوطگزارشدررانتایجواعمالراذیلنظارت هایبایدناظرموسسه،بهاهدایینقدیغیرکمک هایخصوصدر

بهسیدرارائهودریافتیمصرفیکاالهایکاملمشخصاتوفهرستروزانهثبتبرایمناسبکاروسازوجودازاطمینانحصول(الف

.کنندگاناهدا

اموالیبرا)عرفیارسمیسنداساسبر(منقولغیرومنقول)سرمایه اینقدیغیرکمک هایمالکیتانتقالازاطمینانحصول(ب

.(سندفاقد

واقتصادیشمارهخانوادگی،نامنام،بایدموسسهریال،میلیون50ازبیشمنصفانهارزشبانقدیغیرکمک هایمورددر:تبصره

.نمایدثبتمورد،حسبراخیرین(حقوقیاشخاصبرای)ملیشناسهیا(حقیقیاشخاصبرای)ملیشماره

موسسهدارایی هایوغیرنقدیکمک هایفروشبرنظارت(17)ماده

قراربررسیموردرادارایی هاوغیرنقدیکمک هایفروشخصوصدرموسسهکارهایوسازخودضمنیرسیدگی هایدربایدناظر

:نمایدمنعکسخودگزارشدرراذیلمواردودهد

وعموض)آنانبستگانوموسسانوامناهیاتاعضا،بهموسسهدارایی هایونقدیغیرکمک هایفروشعدمازاطمینانحصول(الف

.(دستورالعملاین(1)مادهپبند

.استهنشدلحاظمعامالتانجامدرموسسهصالحوصرفهکهمواردیافشاءومعاملهقانونیتشریفاترعایتازاطمینانحصول(ب

.موسسهبانکیحساب هایبهدارایی هاوکمک هافروشازحاصلوجوهمستقیمواریزازاطمینانحصول(پ

موسسهبانکیحساببرنظارت(18)ماده

نامبهحلمبانکهایازیکیدرجاریحسابیکحداقلافتتاحبهنسبتاساسنامهثبتتاریخازماهیکظرفبایدخیریهموسسه

ازیزنراهزینه هاتمامیموسسه،بانکی(حساب های)حساببهخوددرآمدیونقدیوجوهکلیهانتقالضمنواقدامخیریهموسسه

.نمایدپرداخت(حساب ها)حسابآنطریق



گردانتنخواهکردهزینهکاروسازبرنظارت(19)ماده

راجهنتیودهدقراربررسیموردذیلمواردحیثازراموسسهگردانتنخواهکردهزینهنحوهومیزانخود،ضمنیرسیدگی هایدربایدناظر

:نمایدمنعکسمربوطگزارشدر

.خیریهموسسهجاریفعالیت هایحجمبهتوجهباتنخواه،رقمبودنمعقولومتعارف(الف

.موسسهتنخواهمحلازشدهانجاممخارجدقیقثبت(ب

.تنخواهمحلازشدهانجامهزینه هایبرموسسهداخلینظارتکارهایوسازکفایت(پ

(1)تبصرهموضوعاشخاصسایروخیریهموسساتوظایف:هفتمفصل

خیریهموسساتاولیهتکالیف(20)ماده

ضمنذیصالحمراجعدرثبتتاریخازماهیکظرفحداکثرموسسهکهاستآنمستلزمعام المنفعهوخیریهموسساتبرایناظرتعیین

موسساتالوهعبه.نمایدتسلیمنیزراناظرمعرفیوتعیینبرمبنیخودکتبیدرخواستمالیاتی،پروندهتشکیلجهتالزماقداماتانجام

(139)ماده(3)تبصرهموضوعاجراییآیین نامه(9)مادهحکمبرابرذیربط،مالیاتیامورادارهبهاظهارنامهموقعبهتسلیمضمنبایدخیریه

.دنمایندریافترسیدوارائهناظرمرجعبهمالیسالپایانازبعدماهچهارتاحداکثرراخودساالنههزینهودرآمدصورتحسابقانون،

.باشدمدارکواسنادبهمتکیبایدخیریهموسسهسویازتسلیمیهزینهودرآمدحسابوترازنامه:تبصره

(1)تبصرهموضوعاشخاصاولیهتکالیف(21)ماده

اینکهاستآنمستلزم(م.م.ق139مادهموضوعاشخاصسایروخیریهموسساتازاعم)(1)تبصرهموضوعاشخاصبرایناظرتعیین

درخواستواعالمذیربطمالیاتیامورادارهبهرامراتب(1)تبصرهدرمذکورانتفاعیغیرفعالیتشروعازقبلروزپانزدهحداکثراشخاص

بهاظهارنامهعموقبهتسلیمضمنبایدمذکوراشخاصعالوهبه.نمایندتسلیمامورادارهاینبهراناظرمعرفیوتعیینبرمبنیخودکتبی

بهمربوطهزینهودرآمدصورتحسابقانون(139)ماده(3)تبصرهموضوعاجراییآیین نامه(13)مادهحکمبرابرذیربط،مالیاتیاموراداره

.نماینددریافترسیدوارائهناظرمرجعبهمالیسالهردرباریکحداقلراموصوففعالیت های

.باشدمدارکواسنادبهمتکیبایدتسلیمیهزینهودرآمدصورتحساب:تبصره



خیریهموسساتمالیگزارشگرینحوه(22)ماده

درخود،مالیصورت هایتهیهدرحسابداریاستانداردهایبهپایبندیضمنمکلفندخیریهموسساتنظارت،امرتسهیلمنظوربه

:نمایندرعایتراذیلمواردمالی،گزارشگری

نشدهحدودموشدهمحدودنقدی،غیرنقدی،تفکیکبهدریافتیکمک هایکهشوندطبقه بندیترتیبیبهحساب هافصلسر(الف

(زیان)سودومال االجارهمانند)هدایاوکمک هاازحاصلعایداتعالوهبه.باشندگزارشواستخراجقابلداوطلبانه،خدماتو

.شوندگزارشجداگانهسرفصل هایدربایدنیز(ارزتسعیرازحاصل

139ماده(ح)بندراستایدرشدهمصرفکمک هایکهشوندطبقه بندینحویبهموسسههزینه هایبهمربوطسرفصل های(ب

.باشندتفکیکقابلقانون148مادهموضوعهزینه هایازم.م.ق

قابلنیزموسسهدارایی هایتغییراتصورتومازادوجوهتغییراتصورتهزینه،ودرآمدصورتحسابوترازنامهبرعالوه(پ

.باشندگزارشواستخراج

ذیلطشرایازکهاستموسسهاساسنامه ایاهدافتحققجهتدرداوطلبافرادرایگانفعالیتداوطلبانه،خدماتازمقصود:تبصره

:باشدبرخوردار

.شودموسسهثابتدارایی هاییامصرفیملزوماتافزایشیاایجادباعث

.شودانجاممتخصصوماهرافرادوسیلهبهمعمولطوربهوباشدخاصیمهارتنیازمند

.باشدضروریموسسهبرایخدمتاینخریدنشودانجامرایگانکهصورتیدر

ناظربهمدارکواسنادارائه(23)ماده

برایناظرمراجعهزماندرهزینهودرآمدبرنظارتامرتسهیلمنظوربهمکلفند(1)تبصرهموضوعاشخاصوخیریهموسسات

قرارآناناختیاردررامربوطمدارکواسنادودفاترکلیهالزم،نظارت هایانجامشرایطساختنفراهمضمنساالنه،ودوره اینظارت

.دهند



معافیتاعطایدرمسئولیت ها(24)ماده

ش هایگزاروفرم هاتنظیمودستورالعملایندرمذکورنظارت هایانجامبههزینه،ودرآمدبهرسیدگیخصوصدرناظرمسئولیت

رسحسابیا)مربوطمالیاتیامورادارهعهدهبرمعافیتاعطایومالیاتیرسیدگی هایانجاممسئولیتومی باشدمحدودمربوط،

.بودخواهد(موردحسبمالیاتی

باالترییمالیاتریسکمعرضدرکهخیریهموسساتازدستهآنمالیاتیپروندهبهرسیدگیدربایدمالیاتیامورادارات:(1)تبصره

.نماینداعمالبیشتریکنترلودقتهستند،

ذیربطمالیاتیامورادارهعهدهبر(1)تبصرهموضوعفعالیت هایماهیتبودنغیرانتفاعییاانتفاعیاحرازمسئولیت:(2)تبصره

.بودخواهد

معافیتاعطایشرط هایپیشپیراموننکاتی(25)ماده

انجامضمن(1)تبصرهموضوعاشخاصوخیریهموسساتبهمعافیتاعطایومالیاتیپرندهبهرسیدگیدربایدمالیاتیاموراداره

:دهدقرارتوجهموردنیزراذیلنکاتمعمول،رسیدگی های

:می آیدشماربهقانوندرمقررمالیاتیمعافیت هایازخیریهموسساتبرخورداریشرطپیشذیلموارد(الف

.ذیربطمالیاتیامورادارهبهاظهارنامهموقعبهتسلیم(1-الف

مالیسالپایانازبعدماهچهارتاحداکثرمربوطناظرمرجعبهساالنههزینه هایودرآمدصورتحسابتسلیم(2-الف

.اعاناتوکمک هاصرفوجمع آوریبهاقدامازپیشذیصالح،مراکزازالزممجوزهایاخذ(3–الف

عدممربوط،مالیاتیامورادارهبه(موردحسب)هزینهودرآمدحسابیازیانوسودحسابترازنامه،تسلیمعدمصورتدر(ب

ادارههبآنپرداختعدموافزودهارزشبرمالیاتوصولعدمیاوثالثاشخاصتکلیفیوحقوقمالیات هایموقعبهپرداختوکسر

خارج(ط)بندموضوعمعافیتشمولازلیکنشد،خواهدمربوطقوانیندرمقررجرائممشمولخیریهموسسهذیربط،مالیاتیامور

.نمی گردد



ازلحاصدرآمدهایباشد،آنمصوباساسنامهموضوعازخارجومجوزفاقدخیریهموسسهفعالیت هایازبخشییاتمامچنانچه(پ

.بودنخواهد(ط)بندمعافیتمشمولباشد،شدههزینهوکسبدستورالعملاین(12)و(11)موادمطابقآنکهولوفعالیت هااین

:می آیدشماربه(1)تبصرهدرمقررمالیاتیمعافیتاز(139)مادهموضوعاشخاصبرخورداریشرطپیشذیلموارد(ت

.ذیربطمالیاتیامورادارهبهاظهارنامهموقعبهتسلیم(1-ت

.مالیسالهردرباریکحداکثرمربوط،ناظرمرجعبه(1)تبصرهموضوعهای¬فعالیتهزینهودرآمدصورتحسابتسلیم(2-ت

مجوزهایوموسسهمصوباساسنامهبامذکورفعالیتمکانیوموضوعیدامنهتطابقوشدهانجامفعالیتبودنغیرانتفاعی(3-ت

.آنبرایصادره

:خیریهموسسهقبولقابلهایهزینهودرآمدهاپیراموننکاتی(26)ماده

:گیردقرارتوجهموردبایدنیزذیلنکاتخیریهموسساتهایهزینهودرآمدهابهرسیدگیدر

(آنیرتسعوارزمورددر)قیمتکاهشوافزایششرایطدرخواهالمنفعهعاموخیریهموسسهغیرنقدیونقدیهای¬دریافتی(آلف

چهچناناجاره،بهاکذاریومورددردریافتیاالجارهمالهمچنینوفروشطریقازآنمکتسبهبهاییاومالعینصورتبهخواهو

قانونی،شرایطباتطبیقوقیودسایرودستورالعملاین27بندرعایتباشود،م.م.ق(139)ماده(ح)بنددرمصرحامورصرف

رابرب(موردحسبامالکبهمربوطحقوقسایرو)محلواگذاریحقوامالکقطعیانتقالاست،بدیهی.بودنخواهدمالیاتمشمول

نقلمالیاتمشمولافزوده،ارزشبرمالیاتقانون42مادهبرابرخودروانتقالونقلومستقیمهای¬مالیاتقانونسومباباولفصل

.بودخواهندمقررانتقالو

ازقانونیمادهاینبندهایطبقکهمواردیازغیر(139)مادهموضوعاشخاصاقتصادیهای¬فعالیتازحاصلدرآمدهای(ب

خواهندمالیاتمشمولمربوط،مقررمالیاتیهای¬نرخبهمالیاتیهای¬معافیتسایررعایتباشوند،¬میبرخوردارمالیاتمعافیت

موردحسببایدمتعلقمالیاتمی باشند،جداگانه ایمالیاتینرخدارایمربوطمقرراتطبقکهدرآمدهاییمورددرعالوهبه.بود

.شودوصولومحاسبهمربوطمقرراتوفق



:دبوخواهندقبولقابلباشد،برخوردارزیرشرایطازآنکهبهمنوطخیریهموسسهجاریامورادارهبرایشدههزینهمبال (پ

،استخدامیهزینه هایمانند)باشدداشتهضرورتموسسهاساسنامهدرمندرجفعالیت هایانجامبرایهزینه هااینصرف(1-پ

(…وموسسهمحلکرایه

هزینه هایخیریه،مراسمبرگزاریهزینه هایمانند)باشدداشتهضرورتاعاناتوکمک هاجلببرایهزینه هااینصرف(2-پ

(…وکمکدریافتصندوق هاینصبوتهیهتبلیغات،

.باشندقانون(147)مادهدرمندرجشرایطحائزشده،انجامهزینه های(3-پ

.گیرندقرارقانون(148)مادهدرمذکورهزینه هایگروهدرشدهانجامهزینه های(4-پ

بندردمذکورشدهصرفمبال بهتسریقابلونمودهصدقموسسهجاریهزینه هایخصوصدرتنهاشرط هاپیشایناستبدیهی

.نمی باشدقانون139ماده(ح)

اتمالیمشمولومعافدرآمدهایبینمشترکهزینه هایباشددادهانجامنیزمالیاتمشمولفعالیتخیریهموسسهچنانچه(ت

.شدخواهدتسهیم

استشدهکسرموسسهدورهانتهایسودازدریافت،یاخریدسالهماندرآنهادفتریارزشکهثابتیدارایی هایخصوصدر(ث

.گیردقرارتوجهموردبایدذیلموارد

.نمی شودپذیرفتهقبول،قابلهزینهعنوانبهبعد،سنواتدردارایی هاایناستهالک(1-ث

ادهاستفموردموسسهمصوباساسنامهازخارجاهدافیبرایدارایی هااینکهشودمحرزبعدسنواترسیدگی هایدرچنانچه(2-ث

بهره برداریمورداساسنامهچارچوبازخارجداراییکهزمانیمدتبرایواحرازسالهماندربایدمربوطمالیاتمی گیرند،قرار

.گرددمطالبهموسسهاز(بعدسنواتبرایتکرارصورتدر)استگرفتهقرار

مربوطتمالیامحاسبهدربایدزیان اینباشد،داشتهاساسنامهچارچوبدرفعالیت هایبابتاززیانیموسسهچنانچهاستبدیهی

.شودلحاظ



تتحکهوجوهیبنابراین.می شودمحسوبداوطلبانهوافتخاریخیریه،موسسهمدیرههیاتاعضاءوموسسانخدمات:(1)تبصره

.نمی گیردقرارموسسهقبولقابلهزینه هایگروهدرشود،پرداختافراداینبهعنوانهر

کاربااسبمتنپاداشهزینهباشد،شدهتعیینایشانکارآییمیزانحسببرکارکنانبهپرداختیپاداشکهصورتیدر:(2)تبصره

بولققابلمازاد،وجوهیاشدهجذبکمک هایازدرصدیپایهبرپاداشپرداختلیکن.بودخواهدقبولقابلشده،انجامفوق العاده

.نمی باشد

خیریهموسساتمازادوجوهبهرسیدگیپیراموننکاتی(27)ماده

دورهنآانقضاءازپسباشد،نرسیدهمصرفبهتحصیل،مالیدورهدرکهغیرنقدیونقدیدریافتیهدایایوکمک هاازقسمتآن

اموریمصرفبهکمک هااینکهزمانهردراستبدیهی.بودخواهدم.م.ق(139)ماده(ح)بنددرمذکوراموردرصرفقابلنیزمالی

وهمحاسبقانونمطابقمصرف ،سالهمانعملکردبرایبایدمتعلقهمالیاتبرسد،قانون139ماده«ح»بنددرمصرحمواردازخارج

.شودمطالبه

خیریهموسسهحساب هایخصوصدراستعالم(28)ماده

یاتیمالحساب  هایدفتربهراکلادارهمحدودهدرفعالخیریهموسساتفهرستسالهرماهفروردینپایانتامکلفندکلادارات

بهراریهخیموسسههرنامبهمفتوحارزیوریالیحساب هایتعدادسالهرماهاردیبهشتپایانتابایدموصوفدفتر.نمایندارسال

.نمایدماعالمربوطکلاداراتبهماهتیرپایانتارانتیجهواستعالممرکزیبانکازحسابنوعوفعالوراکدحساب هایتفکیک

امورادارهبراینیزراآنازنسخهیکوارجاعمربوطناظربهرااطالعاتپاسخ،وصولازپسروز15حداکثرموظفندکلادارات

.نمایندارسالذیربطمالیاتی



قبیلازاموریمصرفبهشرعیموازینطبقکهعامموقوفاتدرآمدازقسمتآن:ح-139ماده
ووتربیتمتعلیاکتشافات،اختراعات،فنی،دینی،علمی،فرهنگی،تحقیقاتاسالمی،تبلیغات
علوممدارسوعلمیههایحوزهومصالهاومساجدنگهداریوتعمیروبنا،درمانوبهداشت
مرانیعامورباستانی،آثارتعمیراطعام،وتعزیهمراسمدولتی،هایدانشگاهومدارسواسالمی
آسیبومستضعفانبهکمکدانشجویان،وآموزاندانشتحصیلیوامیاهزینهوآبادانی،
برسد،دیگرمترقبهغیرحوادثوجنگسوزی،آتشزلزله،وازسیلناشیحوادثدیدگان
دباشرسیدهخیریهامورواوقافسازمانتأییدبهمزبورهزینه هایودرآمداینکهبرمشروط

بدوبی سرپرستونوجوانانکودکاننگهداریمراکزونگهداری،تعمیرساختهمچنینو
ایه،کارگاهسالمندانمراقبتونگهداریمراکزمختلف،وجنسیسنیهایگروهدرسرپرست
نوارخاسرپرست،زنانوحرکتیجسمیمعلوالننخاعی،ضایعهمصدومانواشتغالآموزیحرفه

کودکانوذهنیمعلوالنآموزیوحرفهتوانبخشی،آموزشمراکزسرپرست،خودودختران
سازمانهاینجویامددخدمتدربتوانندکهواماکنیمراکزناشنواوسایروشنوا،کمبیناکمنابینا،
.استمعافمالیاتپرداختازگیرند،قرارکشوربهزیستیحمایتی
اختیاراتوتشکیالتقانون(14)مادهموضوعتحقیقشعبتوسطکهمفاصاحساب هایی.تبصره
مقررمهلتدراگرمی شودیاشدهصادر(2/10/1363)مصوبخیریهامورواوقافوحجسازمان
گونههرازبرخورداریبرایشود،ارائهکشورمالیاتیامورسازمان بهاظهارنامهتسلیمبهمربوط
.می شودقیتلمؤدیمالیاتیاظهارنامهبه منزلهقوانین،سایریاقانونایندرمقررمالیاتیمعافیت
سالانپایتامربوطمفاصاحسابکهصورتیدرقانون،اینابالغازقبلسالهایمورددرهمچنین

.بودخواهدمالیاتیاظهارنامهبه منزلهشود،ارائهمالیاتیامورسازمانبه(1394)
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(139)ماده“ح”بندموضوعصفرنرخبهمالیات-پنجمفصل
مـوازینطـبقکهعـاممـوقـوفـاتدرآمـدازقـسمتآن-5ماده

“ح”بنددرمذکورامورمصرف،بهمربوطهاینامهوقفمفادبرابروشـرعی
:هاینکبرمشروطگرددمیصفرنرخبهمالیاتمشمولرسدمی(139)ماده
واسنادبهمتکیموقوفهمالیسالهرهزینهودرآمدصورتحساب-الف
واوقافادارهبهمالیسالپایانازپسماه4تاقبول،حداکثرقابلمدارک

.شودتسلیممربوطامورخیریه
بهرامزبورصورتحسابازاینسخهمربوطامورخیریهواوقافادارات-ب

مندرجاموردرموقوفهدرآمدبعضیاکلصرفبرمبنیالزمتأئیدیهانضمام
کلمبال دقیقباذکر)مستقیممالیاتهایقانون(139)ماده“ح”بنددر

وصولتاریخازماهششظرف(مزبوراموردرشدهصرفرقمودرآمد
.نمایدتسلیمموقوفهمحلمالیاتیامورادارهبهصورتحساب
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ازایوالکترونیکیصورتبهراعامموقوفاتمفاصاحسابتوانندمیخیریهامورواوقافاداراتـ1تبصره

-احسابمفاص.نمایندارایهکند،میمشخصکشورمالیاتیامورسازمانکهترتیبیبهفشرده،لوحطریق

.باشندمیمالیاتیاظهارنامهحکمدرشوند،میدریافتطریقاینبهکههایی

درمکلفندمستقیممالیاتهایقانوناصالحی(139)ماده(ح)بندتبصرهموضوعتحقیقشعبـ2تبصره

مفاصاحسابهاآنبرایکهراموقوفاتیهزینهودرآمدریزصورتمالیاتی،اموراداراتدرخواستصورت

.نمایندارایهمالیاتیامورادارهبهماهیکظرفاند،نمودهصادر

بهمملزمالیاتیمعافیتازبرخورداریجهتنیزدارندالتولیهمنصوصمتولیکهموقوفاتی-3تبصره
.بودخواهندنامهآیینایندرمقررضوابطومستقیممالیاتهایقانونمقرراترعایت

نرسیدهمصرفبهدرآمدتحصیلبهمربوطمالیدورهدرکهعامموقوفاتدرآمدازقسمتآنـ4تبصره

(139)ماده(ح)بنددرمذکوراموردرمصرفقابلنیزدرآمدتحصیلمالیسالانقضایازپسباشد،

موراازغیراموریصرفکهعامموقوفاتدرآمدازقسمتآن.بودخواهدمستقیممالیاتهایقانوناصالحی

.بودخواهدمالیاتمشمولمربوط،قانونیمقرراتطبقمصرف،سالدرشود،مادهایندرمذکور

هبمالیات،تعلقبدوننرسیده،مصرفبهمالیسالهردرکهعامموقوفاتدرآمدازقسمتآنـ5تبصره

.شدخواهدمنتقلبعدمالیسال
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139ماده
واهدافپیشبردمنظوربهوانتفاعیغیرهایازفعالیتکهوجوهی.1تبصره
سمینارها،آموزشی،هایدورهبرگزاریراهازمادهاینموضوعاشخاصوظایف

شودمیتحصیلهاآناساسنامهچارچوبدر...وایدورههایونشریهنشرکتاب
پرداختازکند،مینظارتهاآنهزینهوبردرآمدکشورمالیاتیامورسازمانو

(صفرنرخ).استمعافمالیات
مالیاتمشمولدرآمددرموردقانوناین(2)ماده(2)تبصرهحکم.2تبصره
.باشدمیجاریمادهاینموضوعاشخاص
شورکمالیاتیامورسازمانوسیلهبهمادهاینموضوعاجرائینامهآئین.3تبصره
اهدخووزیرانهیأتتصویببهدارائیواقتصادیاموروزارتپیشنهادباوتهیه
.رسید
مقامیا(ره) خمینیامامحضرتطرفازکهمواردیدرمادهاینمفاد.4تبصره
.ردمی گیرهبری انجاممعظممقامنظربراساسمی باشندمجوزدارایرهبریمعظم
نقدیدریافتیهدایایوکمک هاوموقوفاتازحاصلعایدیودرآمدها.5تبصره

.می باشدمعافمالیاتپرداختاز(ک)و(ط)بندهایموضوعاشخاصغیرنقدیو
.بودنخواهدمذکوراشخاصزیرمجموعهشرکت هایدرآمدشاملحکماین
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شرکتاب  معافیت مالیاتی مربوط به فعالیتهای غیرانتفاعی،برگزاری دوره های آموزشی، سمینارها، ن
...  ونشریه های دوره ای و

شمارهدریافتبهنسبتونامثبتtax.gov.irسامانهبهمراجعهبامذکورمودیان-1•
.نماینداقداماقتصادی

،آموزشیهایدورهغیرانتفاعی،برگزاریفعالیتهایشروعازقبلروزپانزدهحداقل-2•
سازمانبهناظرتعیینجهترامراتب،...وایدورههایونشریهنشرکتابسمینارها،
.نماینداعالمکشورامورمالیاتی

اینمالیاتیاظهارنامهتسلیممهلتانقضایازپسماه(4)حداکثراستمکلفناظرمرجع•
.نمایدتسلیمربطذیمالیاتیامورادارهبهراخودنظارتیگزارشاشخاص

تاحداکثرtax.gov.irسامانهدر،درامدابرازوزیانوسودحسابوترازنامهارائه-3•
مالیاتیسالازپسچهارماه

مهلتپایانتاحداکثرراموصوففعالیتهایبهمربوطهزینهودرآمدصورتحساب-4•
.نمایندمتسلیشدهتعیینناظرمرجعبهمربوطمالیسالمالیاتیاظهارنامهتسلیمانقضای

باذکورمفعالیتمکانیوموضوعیدامنهتطابقوشدهانجامفعالیتبودنغیرانتفاعی-5•
.آنبرایصادرهمجوزهایوموسسهمصوباساسنامه
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درخواهالمنفعهعاموخیریهموسساتغیرنقدیونقدیهایدریافتی
بصورتخواهو(آنتسعیریاارزمورددر)قیمتکاهشوافزایششرایط
االجارهمالهمچنینوفروشطریقازآنمکتسبهبهاییاومالعین

ودشقانوندرمعنونهامورصرفچنانچهاجارهبهواگذاریمورددردریافتی
.بوداهدنخومالیاتمشمولقانونی،شرایطباتطبیقوقیودسایررعایتبا

بوطمرحقوقسایرو)محلواگذاریحقوامالکقطعیانتقالآنکهتوضیح
باباولفصلبرابرترتیببهخودروانتقالونقلو(موردحسبامالکبه

افزودهارزشبرمالیاتقانون42مادهومستقیمهایمالیاتقانونسوم
.بودخواهندمقررانتقالونقلمالیاتمشمول
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139ماده صفر بندهای ج،د،ه،و،ح،ط،ی،ک،ل نرخ معافیت شرایط 

ثبتtax.gov.irسامانهبهمراجعهبامذکورمودیان-1

.نماینداقداماقتصادیشمارهدریافتبهنسبتونام

وزیانوسودحسابوترازنامه،اظهارنامهتسلیم-2
درمالیاتیسالازپسچهارماهتاحداکثرابرازدرآمد
tax.gov.irسامانه

ومدارکاسنادوقانونیدفاترارائهونگهداری-3
واسناددرخواستدرشدهتعیینتاریخدرحسابداری
مالیاتیامورادارهمدارک
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:هامشوقانواعشرایط
(مشروطغیر):مالیاتشمولعدم–الف
105،127ماده4تبصره،65،67و53ماده10و8و2و1هایتبصره،2،24،25مواد
:درآمدهایمعافیت–ب
،تبصره139مادهالف،ب،زبندهای81،136،137،144،145،حقیقی84،91:غیرمشروط-1
55،57،70و53ماده11
(:حسب مورد)اسنادومدارکیا اظهارنامه،دفاترو به مشروط -2

مناطق ازاد13مکرر وماده 138، 111، 108، 107ماده3تبصره81،101حقوقی
:(کومداراسنادیاودفاتر،(ابراز)اظهارنامهبهمشروط)نرخمعافیتهای–ج
قانون دانش بنیان9، 3و مواد131وتبصره ماده 105ماده7و6تبصره-1
141، 139ماده  1،بندهای ج،د،ه،و،ح،ط،ی،ک،ل وتبصره 132،133،134مواد: نرخ صفر-2
280مکرر  و 143ماده1تبصره142،143،
:مالیاتبخشودگی-د
،130مادهتبصره،92مواد:مشروطغیر–1
169ماده2تبصره،132مادهسبند:ومدارکاسنادیاودفاترابراز،بهمشروط-2
191و167مواد:تسهیالت–و

189،190مواد:تشویقاتوجوایز–ه
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معافیت نرخ صفر
مکلـف بـه روشی است که مؤدیـان مشـمول آن مالیات با نرخ صفر منظور از -132ماده: الف

ود ، برای درآمدهای خحسب موردتسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری 
 باشند به سازمان امور مالیاتی کشور میدر مواعد مشخص شده به ترتیب مقرر در این قانون و 

مؤدیـانبررسی اظهارنامه و تعیین درآمـد مشـمول مالیـاتمکلف به و سازمان مذکور نیز 
است و پس از تعیین درآمد مشـمول مالیـاتبراساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور
.مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود

موضوع ایـن قـانون صـرفاً شـامل مالیات با نرخ صفر-132ماده: ژ
این حکـم در . به جز درآمدهای کتمان شده می باشددرآمد ابرازی 

ایر مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قـانون و سـ
.قوانین مجری است

بـرای هرگونه معافیت مالیـاتی شرط برخورداری از -132ماده : ت
ور اشخاص حقیقی و حقوقی فعال درمناطق آزاد و سایر مناطق کش

ه اظهارنامـ. اسـتدر موقع مقرر قـانونی تسلیم اظهارنامه مالیاتی 
ق مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طب

.نمونه ای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می شود



معافیت نرخ صفر
به اسـتثنای "(139)، (134)، (133){132}موادمعافیت های مذکور در . مکرر146ماده •

ــف)بنــدهای ــاده و( 143)، (142) {141}،"آن( ز)و ( ب)،(ال ــل م 143)تبصــره یــک ذی
.منظور می شودمالیات به نرخ صفربه عنوان{ 280}(مکرر

ایـن ( 95)موضـوع مـاده ارائه اظهارنامه مالیاتی ،دفاتر و یا اسناد و مدارک. 1تبصره •
جز مورد بهدر موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعالم می نمایدقانون 
قانون الحاق برخـی مـواد بـه قـانون ( 85)این قانون که مطابق ماده (139)ماده ( ح )بند 

شـرط عمل مـی شـود، (  1393/ 4/12)مصوب ( 2)تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 
ون و مندرج در این قـانهرگونه معافیت یا مشوق مالیاتیو (ابراز)نرخ صفربرخورداری از 

ور، و در صورت عدم ارائه اظهارنامه ،دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکسایر قوانین می باشد 
مؤدی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقـرر در ایـن 

و بنـدهای (145) و(144)درخصـوص مشـمولین مـواد حکم این تبصـره.قانون می شود
اجـرای حکـم ایـن تبصـره . جـاری نمـی باشـداین قانون(139) ماده( ز)و ( ب)،(الف)

تدریجی و متناسب باصورت این قانون به (81) اشخاص حقیقی مشمول ماده درخصوص 
.ایجاد ظرفیت های اجرایی، اداری و حسب اعالم سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود
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معافیت نرخ صفر 

:132ماده «الف،ژ،ت»مکرر وبندهای 146ماده1به استناد تبصره

وابرازدرامدمالیاتیاظهارنامهارائه-الف
موردحسبحسابداریومدارکاسنادویادفاترارائه–ب

وصفرنرخازبرخورداریشرطمقررموعددر
باشدمیمالیاتیمشوقیامعافیتهرگونه
ولمشمدرامدتعیینبهمکلفامورمالیاتیسازمان
واظهارنامهومدارک،مستنداتاساسبرمالیات
باشدمیصفرنرخبامالیاتمحاسبه



هردهازایبه-(131مادهتبصره)105ماده.7تبصره
اشخاصمالیاتمشمولابرازیدرآمدافزایش(%10)درصد
السمالیاتمشمولابرازیدرآمدبهنسبتمادهاینموضوع
ازواحددرصدپنجتاوحداکثردرصدواحدیک،آنهاگذشته
اینازبرخورداریشرط.شودمیمذکورکاستههاینرخ

مهلتتاقبلسالمالیاتیبدهیتسویه-1:تخفیف
بهمربوطمالیاتیاظهارنامهارائه-2وجاریسالاظهارنامه
مالیاتیامورسازمانسویازشدهاعالممهلتدرجاریسال
.است
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131وتبصره ماده 105ماده 7نحوه اعمال معافیت تبصره 
1399 1398 1397 1396 1395 سال

1920 1600 1000 1100 1000 فروش و درامد ابرازی

180 100 (300) 60 50 مشمول(زیان)سود
ابرازی

70 80 400 90 60 معاف یا (زیان)سود

مقطوع یا نرخ 
صفرابرازی

250 180 100 150 110 جمع سود ابرازی

100 100 500 100 100 قبولهزینه غیرقابل

280 200 200 250 210 درامد مشمول مالیات

20% 25% 25% 23% 25% (حقوقی)نرخ مالیات

%15و10%
%20و

%20و15%
%25و

%20و15%
%25و

%18و13%
%23و

%20و15%
%25و

(حقیقی)نرخ مالیات 



و تولیدیفعالیت هایازناشیابرازیدرآمد.132ماده•
یمعدنیاتولیدیواحدهایدرغیردولتیحقوقیاشخاصمعدنی
برایذی ربطوزارتخانه هایطرف ازمادهایناجرایتاریخازکه
دمنعقفروشواستخراجقراردادیاصادربهره برداریپروانهآنها

وهتلها،بیمارستان هاخدماتیدرآمدهایهمچنینومی شود
ازمذکورتاریخازکهیادشدهاشخاصگردشگریاقامتیمراکز
زمجویابهره برداریپروانهآنهابرایذی ربطقانونیمراجعطرف
بهتفعالییااستخراجیابهره برداریشروعتاریخازمی شود،صادر
ابسالده مدتبهتوسعه یافتهکمترمناطقدروپنج سالمدت
.می باشدمالیاتمشمولصفرنرخ

دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای: پ•
اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شـهرکهای صـنعتی یـا 

و در صـورت اسـتقرار دو سـال مناطق ویژه اقتصـادی بـه مـدت 
ــاطق  ــادی در من ــژه اقتص ــاطق وی ــا من ــنعتی ی ــهرکهای ص ش

(سال13و 7).افزایش می یابدسه سالکمترتوسعه یافته، به مدت 



و واحدهای تولیدی و خدماتیمالیات با نرخ صفر برای : ب•
دارای(در زمان بهره برداری)که سایر مراکز موضوع این ماده 
وره در دکار شاغل باشـند چنانچـه بیش از پنجاه نفر نیروی 

ود را نیروی کار شاغل خ، هرسال نسبت به سال قبل معافیت
، به ازای هـر سـال افزایش دهند%( 50)حداقل پنجاه درصد
ار تعداد نیـروی کـ. اضافه می شودیک سال افزایش کارکنان

شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحـد بـا
تأیید وزارت تعاون، کار و رفـاه اجتمـاعی و ارائـه اسـناد و 
مدارک مربوط به فهرست بیمـه تـأمین اجتمـاعی کارکنـان

در صـورت کـاهش نیـروی کـار از حـداقل . محقق می شود
افزایش مذکور در سال بعد که از مشـوق مالیـاتی ایـن بنـد
لبه و استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطا

ی بازنشسته، بازخریـد و مسـتعفافرادی که . وصول می شود
.می شوند کاهش محسوب نمی گردد
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ه  های اقتصادی در واحدهای موضوع این مادسرمایه گذاریبه منظور تشویق و افزایش : ث•
عالوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسـب مـورد، سـرمایه گذاری در منـاطق 

اده مشـوق صـدر مـ):کمترتوسعه یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می گیرد
(و بند ث مستقل بوده و استفاده یکی مانع استفاده دیگری است132

:در مناطق کمترتوسعه یافته-1•
ی کـه مذکور در صدر این ماده تا زمانمالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر 

فر نـرخ صـبرسد، با دوبرابر سرمایه ثبت و پرداخت شده جمع درآمد مشمول مالیات واحد به 
ایـن قـانون و ( 105)محاسبه می شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخهـای مقـرر در مـاده

.تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود
:در سایر مناطق-2•

خ مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نر%( 50)پنجاه درصد
قانون مالیاتهای مستقیم و ( 105)باقی مانده با نرخهای مقرر در ماده %( 50)و پنجاه درصدصفر 

ات جمع درآمد مشمول مالیـاین حکم تا زمانی که . تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود
%( 100)شود، ادامه می یابد و بعـد از آن، صددرصـدمعادل سرمایه ثبت و پرداخت شده ، واحد

این قانون و تبصره های آن محاسـبه و دریافـت ( 105)مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده
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یه موضوع این ماده که قبل از این اصـالححقوقی غیردولتی اشخاص •
از مشـوق ایـن مـاده درصورت سرمایه گذاری مجدد تأسیس شده اند، 

.می توانند استفاده کنند

ر که با مجوز مراجع قـانونی ذی ربـط بـه منظوهرگونه سرمایه گذاری •
ایجـاد واحـدهای مـذکور بـرای ، توسعه، بازسازی و نوسـازی تأسیس

ن بند ای، مشمول حکم دارایی های ثابت به استثنای زمین هزینه می شود
.است

ری ، در مورد سرمایه گذا(ث)مذکور در انتهای بند استثنای زمین : ج•
در واحدهای حمـل و نقـل، بیمارسـتان ها، اشخاص حقوقی غیردولتی 

هتلها و مراکـز اقـامتی گردشـگری صـرفاً بـه میـزان تعیین شـده در 
.جاری نمی باشدمجوزهای قانونی صادرشده از مراجع ذی صالح، 

اشـخاص کاهش میزان سـرمایه ثبـت و پرداخت شـده درصورت : چ•
ه مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای افـزایش سـرمایه اسـتفاد

.دمالیات متعلق و جریمه های آن مطالبه و وصول می شوکرده باشند، 
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ــورتی که : ح• ــرمایه گذاریدرص ــده س انجام ش
بـا مشـارکت سـرمایه گذاران موضوع این ماده 

ــا مجــوز ســازمان ســرمایه گذاری و خــارجی ب
د کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشـ

ـــد ـــر پنج درص ـــه ازای ه ـــارکت %(5)ب مش
به %( 10)سرمایه گذاری خارجی به میزان ده درصد

ت و نسبت سرمایه ثببه (بند ث)مشوق این ماده 
%( 50)و حـداکثر تـا پنجاه درصـدپرداخت شده 
.اضافه می شود



-دائمیاحکامقانونـ32ماده
نیمعدوصنعتیسرمایه گذاریتشویقوتسهیلبه منظورـپ

:می شودانجامدولتتوسطزیراقداماتکشور،
رخنمیانگینازباالترآنهابیکارینرخکهشهرستان هاییـ1

الاشتغازغیربرخوردارمناطقبه عنوانمی باشدکشوربیکاری
جهبودوبرنامهسازمانپیشنهادبامناطقاین.می شوندتعریف
انوزیرهیأتتصویبواجتماعیرفاهوکارتعاون،وزارتوکشور
.می شودتعییندهههرششمنیزواولسالدر
اطقمندرخدماتیومعدنیصنعتی،واحدهایمالیاتیمعافیتـ3

درمنظورشدهمعافیت هایمیزانبهرااشتغالازغیربرخوردار
لیدتونیزوواحدتوسعه.کنداعمالصنعتیـتجاریآزادمناطق
حکماینمشمولخودسهممیزانبهواحدهاایندرجدیدکاالی

.می باشند
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نگهداریموسساتدرآمد-134مادهاجرایینامهآیین2ماده
.طذی ربمراجعازفعالیتپروانهدارایحرکتیوذهنیمعلوالن
.استمعافمالیاتازحرکتیوذهنیمعلوالننگهداریبابت

الیتفعپروانهبامغایرفعالیت هایازحاصلدیگردرآمدهرگونه
.بودخواهدمالیاتمشمولمربوطمقررّاتطبق
دریحرکتیاذهنیمعلولیننگهداریموسساتدرآمد–تبصره
یاذهنییاروانییاجسمیضایعاتاثربرکهاشخاصیخصوص
ازاندشدهکاراییوسالمتاختاللدچاردایمصورتبهتوام
انسازمپزشکیکمیسیونتوسطکهناتوانسالمندانجمله

بانهشیاروزانهصورتبهوشوندمیشناختهمعلولبهزیستی
ارایههمچنینونمایندمینگهداریمزبوراشخاصازروزی

اتموسستوانبخشیوپزشکیوآموزشیخدماتنظیرخدماتی
زییجمعلولزندگیمحلبهنیرواعزامبایامرکزداخلدرمزبور
خواهدمعافمالیاتپرداختازومحسوبنگهداریفرآینداز
.بود
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یاتی هزینه قابل قبول مالعنوان به(اجتماعیمسئولیت )نقدیوغیر نقدیشرایط پذیرش کمکهای 

.از کمک توسط دولت تقبل می گردد % 25و از کمک توسط مودیان% 75به عبارتی •

172ماده-الف •

به شرح )وجوهي كه به حسابهاي تعیین شده از طرف دولت %( 100)صد درصد -1

به منظور بازسازي یا كمك و نظایر آن به صورت بالعوض پرداخت مي شود( ذیل

اعم و همچنین وجوه پرداختي یا تخصیصي و یا كمكهاي غیر نقدي بالعوض اشخاص-3و2

از حقیقي و یا حقوقي جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تكمیل مدارس، دانشگاهها، مراكز

ز آموزش عالي و مراكز بهداشتي و درماني و یا اردوگاههاي تربیتي و آسایشگاهها و مراك

ي و جمعیت هالل احمر و كتابخانه و مراكز فرهنگ( ره)بهزیستي و كمیته امداد امام خمیني 

ات طبق ضوابطي كه توسط وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقیق( دولتي) و هنري

ز و فن آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و امور اقتصادي و دارایي تعیین مي شود ا

درآمد مشمول مالیات عملكرد سال پرداخت منبعي كه مؤدي انتخاب خواهد كرد قابل كسر 

.مي باشد
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نزد بانکشماره حسابکمکدریافت کننده 

ملی شعبه فنی و حرفه ای1166انجمن صرع ایران

ملی شعبه خردمند جنوبی010049330001انجمن حمایت از زندانیان

ملی شعبه باغ فردوس90078بنیاد ایران شناسی

تجارت شعبه اسکان34728488کاربردی صنایع ومعادن–دانشگاه علمی 

ملی شعبه خیابان نیاوران90161پژوهشگاه دانش های بنیادی

تجارت شعبه فرخی157852256صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک

بانک ملی100(ره)امام خمینی 100حساب 

ملی شعبه سی تیر5005(المیمنوط به تایید وزارت فرهنگ وارشاد اس)بنیاد سینمای فاربی

سپه شعبه پروفسور حسابی42050(میمنوط به تایید وزارت فرهنگ وارشاد اسال)موسسه سینما شهر

ملی شعبه میدان بهارستان2852مدرسه عالی شهید مطهری

ملی4444ستاد معین بازسازی خرمشهر

060ملی شعبه مرکزی(ریالی)6000ستاد بازسازی غزه

060ملی شعبه مرکزی(یوروئی)800400ستاد بازسازی غزه

060ملی شعبه مرکزی(دالری)703000ستاد بازسازی غزه

ملی شعبه مرکز900ستاد کمک به زلزله زدگان

7/2/1371مصوبمستقیممالیاتهايقانوناصالحي172مادهشدهاصالحاجرائيضوابط

بهآننظائروکمکیاوبازسازيمنظوربهدولتطرفازشدهتعیینحسابهايبهکهوجوهي-1

لمشمودرآمدازذیربطمالیاتيامورادارهبهبانکيقبضتسلیمبا،شودميپرداختبالعوضصورت

.گرددميکسرکردخواهدانتخابموديکهمالیاتيمنبعازوپرداختسالعملکردمالیات



بهزیرمشروحهاموردرمصرفمنظوربهمالیاتيمودیانتوسطکهوجوهيصددرصد-2

یاکلاداراتطرفازاستانهادروذیربطسازمانیاوزارتطرفازتهراندرکهخاصيحسابهاي

گرددميافتتاحآنهاروسايتوسطعاليآموزشمراکزودانشگاههامورددرومربوطسازمانهاي

انتخابموديکهمالیاتيمنبعازوپرداختسالعملکردمالیاتمشمولآمددرازشودميواریز

مسئولمقامباالترینمشترکامضاءبافوقحسابهايازبرداشت.شدخواهدکسرکردخواهد

،عالیاموزشمراکزودانشگاههاخصوصدرومالیمدیریاذیحسابمورد،حسبودستگاه

تاسمکلفکنندهدریافتدستگاهوپذیردميصورتمربوطمالیمدیرومسئولمقامباالترین

سازمانبهتهراندربعدسالماهتیرآخرتاحداکثرراسالهردرخوددریافتيکمکهايصورت

.نمایدتسلیماستانمالیاتيامورکلادارهبهاستانهادروکشورمالیاتيامور

زادستهآنتکمیلیاواحداث،تجهیز،تعمیر:ازعبارتندشدهیادواریزيوجوهمصرفموارد

وتربیتياردوگاههايیاودرمانيوبهداشتيمراکزوعاليآموزشمراکز،دانشگاهها،مدارس

لهوسیبهآنهابودجهکههنريوفرهنگيمراکزوهاکتابخانهوبهزیستيمراکز.آسایشگاهها

.شودميتامیندولت

ويدرمانبهداشتي،مراکزبیمارستان،ساختبابتاشخاصغیرنقديونقديهايکمک-تبصره

يدولتپزشکيعلومدانشگاههاياراضيمحدودهدرکههاآننیازموردتجهیزاتوامکاناتتأمین

یدتأییانقديهايکمکمورددرباشد،ميمذکوردانشگاههايبهمتعلقنیزآنهامالکیتوواقع

باميرسکارشناسارزیابيازپسغیرنقديهايکمکمورددرودانشگاهمقامباالترینوذیحساب

انتخابمؤديکهمنبعيپرداختسالعملکردمالیاتمشمولدرآمدازاخیرالذکراشخاصتأیید
(باشدمیاالجراالزم16/4/1393تاریخازتبصره).باشدميکسرقابلکردخواهد
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،کلیويبیمارانازحمایتانجمنبهبیمارانبهزیستيودرمانوبهداشتجهتکهوجوهي-3

ودبهبوکانون،سرطانبهمبتالکودکانازحمایتخیریهموسسه،خاصبیماریهاياموربنیاد

انجمنو(ایرانامدادانجمن)ایرانسرطانيبیمارانبهامدادانجمن،ایرانهموفیلیانپرورش

ساختبرايموعدمهديیاورانخیریهغیردولتيمؤسسه»،یزدسرطانيبیمارانازحمایت

،«(16/4/1393اجراءتاریخ)تهرانپزشکيعلومدانشگاهبهمتعلقکلینیکمهديبیمارستان

ایجاناذربسرطانبیمارانازحمایتخیریهانجمن،سرطانپیشگیریواموزشتحقیقاتموسسه»

پزشکيآموزشودرمان،بهداشتوزارتتاییدموردکه،«(8/7/1394اجراءتاریخ)غربی

«(8/7/1394اجراءتاریخ)رویانپژوهشکدهوکهریزکخیریهاسایشگاهو»باشندمي

ازوپرداختسالعملکردمالیاتمشمولدرآمدازذیلمواردرعایتبهمشروط،شودميپرداخت

.شودميکسرموديمنتخبمالیاتيمنبع

درآمد(%20)درصدبیستتاحداکثربنداینموضوعاشخاصبهمودیاننقديهايکمک-1-3

لساعملکردمالیاتمشمولآمددرازکسرقابل،موديشدهانتخابمالیاتيمنبعمالیاتمشمول

.بودخواهداوپرداخت

ماهانپایتاراماههردریافتيوجوهفهرستمکلفند(کمککنندهدریافت)شدهیادموسسات-2-3

ازمانسبه،نمودخواهدابالغوتعیینکشورمالیاتيامورسازمانکهدستورالعملياساسبروبعد

بهپزشکيآموزشودرمان،بهداشتوزارتنظراساسبررادریافتيوجوهواعالممزبور

رمزبونیازموردپزشکيوسایلتهیهومستمندبیمارانبهزیستيودرمانوبهداشتمصرف

ایانپتاراسالهردریافتيوجوهمصرفصحتمورددرمذکوروزارتازصادرهتائیدیهوبرسانند
.نمایندتسلیمذیربطمالیاتيامورکلادارهبهبعدسالماهتیر
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درآمداز3و2هايبنددرمذکورامورانجامجهتنقديغیراعطائيکمکهاي-4•

.شدخواهدکسراعطاءسالعملکردمالیاتمشمول

قدينغیرکمکعنوانبهاموالمنافعیامنقولغیریامنقولاموالصورتیکهدر-5•

طبقاموالمنقولغیراموالارزش،گردداعطاء3و2بندهايدرمذکورموسساتبه

نقولماموالانتقالمورددروتقویم،انتقالتاریخبهدادگستريرسميکارشناسنظر

راخیموردبهنسبتکهصورتيدرو.بودخواهدآنهااعطاءروزقیمتمحاسبهمبناي

،نمایدبروزاختالفقیمتمیزانبهراجعکنندگاناعطاءومالیاتياموراداراتبین

نآرايکهبودخواهدمالیاتياختالفحلنفريسههیئتاختالفبهرسیدگيمرجع

.بودنخواهدطرحقابلمالیاتيمراجعسایردروبودهجرااالالزموقطعي

اصلیاووجوهپرداختبانکيقبوضاصلدریافتبامالیاتيامورادارات-6•

وردمدر)مالیاتيپروندهدرآنضبطوغیرنقديکمکهايتحویلاسنادیاوگواهینامه

بتنسمربوط(ذیربطناظرمرجعازتاییدیهکسبباضابطهاین3بندموضوعموسسات

دعملکرمالیاتمشمولآمددرازنقديغیرکمکهايارزشیاپرداختيمبالغکسربه

.نمودخواهنداقدامموديمنتخبمنبعازکمکاعطاءیاپرداختسال

.بودخواهد1383سالخردادماهپانزدهمازاصالحیهایناجرايتاریخ-7•



18/02/1396:تاریخ504/96/200:شماره

معالجکانپزشودرمانیوتشخیصیمراکزبیمارستانها،سایرمالیاتمشمولدرآمدشناسایینحوه:دستورالعمل

-بهرسیدگیچگونگیخصوصدرمالیاتیامورکلاداراتسویازمطروحهابهاماتوسواالتبهتوجهبا
آنانیاتمالمشمولدرآمدماخذتعیینودرمانیوتشخیصیمراکزسایروبیمارستانهادرآمدبرعملکردمالیات

:میداردمقررراذیلموارد،

مستقیممالیاتهایقانوندردرمانیوتشخیصیمراکزوبیمارستانهاحقوقیجایگاه:الف

.نمایندمیفعالیتبهاقدامحقیقیوحقوقیشخصیتدودرقالبدرمانیمراکزوبیمارستانها-1

ببند4ردیفجزءطبقنمایندمیفعالیتبهاقدامحقیقیاشخاصقالبدرکهبیمارستانهاییصاحبان-2
و(مکانیزه)ماشینیازاعمآنهانگهداریروشهایومدارکواسناد،دفاتربهمربوطاجرایینامهآئین2ماده
مادهضوعمومالیاتمشمولدرآمدوتشخیصرسیدگیبرایآنهاارائهنحوهونیزمالیاتیاظهارنامهونمونهدستی
طبقهمچنینوبعدبهو1395سالعملکردبرای31/04/1394مصوباصالحیمستقیممالیاتهایقانون95

کلوروزنامهدفترنگهداریبهمکلف27/11/1380مصوبمستقیممالیاتهایقانون96مادهالفبند6ردیف
هاظهارنامتسلیمبهنسبتمکلفندمستقیممالیاتهایقانون100مادهموجببهوبودهتجارتقانونموضوع
مییینتعکشورمالیاتیامورسازمانتوسطکههایینمونهمطابقزیانوسودحسابوترازنامهشاملمالیاتی
.نماینداقداممقررموعددرشود

مالیاتهایقانون110مادهطبقنمایندمیفعالیتبهاقدامحقوقیاشخاصقالبدرکهبیمارستانهایی-3
.باشندمیمقررموعددرزیانسودحسابوترازنامهواظهارنامهتسلیمبهمکلفمستقیم
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مالیاتمشمولدرآمدمحاسبهودرآمدهاثبتوشناسایینحوه:ب
گردیدهتنظیممشارکتدادقرارپزشکوبیمارستانبینکهصورتیدردرمانیوتشخیصیسرویسهایازحاصلدرآمد-1

باشد

بهتوجهاببیمارستانومنعقدمشارکتقراردادپزشکوبیمارستانبینکهدرمانیوتشخیصیسرویسهایارائهموارددر
شکپزحساببهراپزشکسهمواقدامدادقراردرشدهتعییننسبتبهخوددرآمدشناساییبهنسبتمنعقدهقرارداد
.بودخواهدمالیاتمشمولقراردادبشرحخوددرآمدسهمنسبتبهصورتایندرکند،میپرداختیامنظور

یپزشکخدماتدادقرارقالبدرپزشکانسایرکمکبابیمارستاندرمانیوتشخیصیسرویسهایازحاصلدرآمد-2

حقادقراردقالبدرپزشکانسایرخدماتازاستفادهبابیمارستانتوسطدرمانیوتشخیصیسرویسهایارائهمورددر
.بودخواهدمالیاتمشمولمقرراترعایتبابیمارستاندرآمدبعنواندرمانیوتشخیصیخدماتارائهدرآمدکلای،الزحمه
قرراتمرعایتبامذکورپزشکانتوسطشدهارائهخدماتهزینه،مدارکواسنادودفاتربهرسیدگیموارددرصورتایندر

.باشدمیمالیاتیقبولقابلهزینهبعنوان

(بگیرانحقوق)مستخدمپزشکانکمکبابیمارستانهادرمانیوتشخیصیسرویسهایازحاصلدرآمد-3

کل،(گیربحقوق)مستخدمپزشکانخدماتازاستفادهبابیمارستانتوسطدرمانیوتشخیصیسرویسهایارائهموارددر
قوقحهزینهوبودخواهدمالیاتمشمولمقرراترعایتبابیمارستاندرآمدبعنواندرمانیوتشخیصیخدماتارائهدرآمد
.بودخواهدبیمارستانمالیاتیقبولقابلهزینهبعنواننیز

درمانیوتشخیصیمراکزوبیمارستانهاهایدرآمدسایر-4

ازرگانیبوخدماتیبخشهایسایروداروخانهوآزمایشگاه،هتلینگ،کترینگدرآمدشاملبیمارستانهاهایدرآمدسایر
صورتاجارهقراردادصورتبهخدماتازبخشیچنانچهوباشندمیمالیاتمشمولهایدرآمدجزءمقرراترعایتبانیز

.بودخواهدمالیاتمشمولمقرراترعایتباومحاسبهقراردادمفادطبقمذکوردرآمدهای،پذیرد
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:رسیدگیدرتوجهقابلنکات:ج

:عملکردرسیدگی

گروههایاستشدهشناساییبیمارستاندفاتردرمشارکتبطریقکهدرآمدهاییحساببهرسیدگیزماندر-1
الزماقدامبینمافیقراردادهایطبق،پزشکوبیمارستاندرآمدتفکیکونحوهمشارکتقرارداداخذضمنرسیدگی
.شدخواهدتلقیبیمارستاندرآمدبعنوانحاصلهدرآمدکل،مشارکتقراردادارائهعدمدرصورتوآورندبعمل

قراردادمفادرعایتاز،ثبتیمبال باآنانطباقومذکورقراردادهایبررسیضمنمالیاتیکنندهرسیدگیگروههای-2
.نمایندحاصلاطمینانپزشکانحساببهشدهمنظورمبال ودرآمدشناساییوثبتدر

بصورتدرمانیوتشخیصیمراکزسایروبیمارستانهادرمانیوتشخیصیسرویسهایازحاصلدرآمدشناسایینحوه-3
ولوصعدم)نماینداقدامحاصلهدرآمدکلشناساییبهنسبتبایستمیصورتحسابصدورزماندروبودهتعهدی
نخواهدحاصلهدرآمدشناساییازمانعایبیمهپوششبعلتصورتحسابصدورزماندرشدهارائهخدماتازبخشی
.(بود

صورتباشد،درنشدهواقعپذیرشمورددلیلهربهایبیمهشرکتهایبرایارسالیمستنداتازبخشیکهصورتیدر
.بودخواهدپذیرشقابلمربوطمستنداتارائهبامالیاتینظرازآن،برگشتدرآمدشناسایی

مادهموضوعاطالعاتیهایسامانهازهابیمارستاناطالعاتاستخراجبرعالوهبایستمیکنندهرسیدگیگروههای-4
باآمدهتبدسهایاطالعیهتطبیقضمنونمودهاقدامایبیمهمراکزازاستعالمبهنسبتمستقیممالیاتهایقانون169

یدرآمدهاثبتنحوهوپرداختیناخالصمبال وگذاربیمهشرکتسهممیزانبررسیبهنسبتحاصله،درآمدهای
.نمایندحاصلاطمیناناستگردیدهذکرقبالدفاترکهدرآنشدهشناسایی

نابعمازبیمارستانهامالیاتمشمولآمددر،الراسعلیصورتبهمالیاتمشمولدرآمدتعیینورسیدگیزماندر-5
مالاعازپساستگردیدهذکرفوقبندهایدرکهآنهاشناسایینحوهمبنایبرتشخیصیودرمانیخدماتازحاصل
.میگرددمحاسبهمناسبضرایب



:حقوقرسیدگی

.باشندیمپرداختیحقوقمالیاتفهرستتسلیمبهمکلف(حقوقیوحقیقی)بیمارستانیاشخاصازگروهدوهر-1

.باشدیمحقوقمالیاتمشمولبیمارستانمستخدممعالجپزشکانبهنحوهربهگرفتهصورتپرداختهایکلیه-2

درمانیمراکزسایروبیمارستانهاباقراردادیامطبدارایمعالجپزشکاندرآمدبهرسیدگی:د

31/04/1394مصوباصالحیمستقیممالیاتهایقانون169ماده3تبصرهموضوعنامهآیین3مادهاجرایدر
نامثبتمالیاتینظامدرجداگانهمحل،هربراییاشغلیواحدهربرایبایستمینام،ثبتبهمکلفمشاغلصاحبان
نمایند

صادرهمجوزاساسبرنامهآییناینموضوعمشاغلصاحبانچنانچهمذکور3مادهیکتبصرهاجرایدرهمچنینو
صالح،ذیمراجعطرفاز

صورتنامثبتیکفقطهامحلاینتمامیبرایباشند،داشتهمجوزهمانبرایفعالیتمحلیکازبیش
گرفتخواهد

ورمنظشعبهعنوانبههامحلسایرومشخصفعالیتاصلیمحلبعنوانها،محلاینازیکیمودیاعالمبربناو
الجمعپزشکان.بودخواهدسازمانتشخیصبهفعالیتاصلیمحلتعیینمودی،انتخابعدمصورتدر.شدخواهد
وکلیهبیمارستانهاازخارجوداخلدرشانخصوصیهایمطبدرآمدبایستمیمربوطنامهآیینرعایتضمن
مشمولدرآمدبایستمیمالیاتیمامورانونمودهابرازخودمالیاتیاظهارنامهدرراقراردادهاازحاصلهایدرآمد
راوطهمربمالیاتوابالغدادقرارطرفبیمارستانآدرسیاومعالجپزشکقانونیآدرسبهومحاسبهراآنهامالیات
.نمایندمطالبه
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