مالیات بر درآمد اشخاص حقوقا

اظهارنامه مالیاحا مابایست به صورت الکترونیکا ا طریق سامانه عملیات الکترونیکا مؤدیان مالیاحا به نشانا
 www.tax.gov.irحسلیم گردد .مؤدیان مصترم مالیاحا ماحوانند با مراجعه به بخش اظهارنامه الکترونیکدا ایدن

براساس ماده  501قانون مالیات های مستقیم (ق.م.م) جمع درآمد شرکت ها و درآمدد ناشدا ا
فعالیتهای انتفاعا سایر اشخاص حقوقا که ا منابع مختلف در ایران یا خارج ا ایدران حصدلی
ماشود ،پس ا وضع یان های حاص ا منابع غیر معاف وکسر معافیت های مقرر در قدانون ،بده
استثنای مواردی که طبق مقررات دارای نرخ جداگانه ای ما باشد ،مشمول مالیات به نرخ بیست
و پنج درصد ( )%51خواهند بود.

حکالیف اشخاص حقوقا در قانون مالیات های مستقیم

آشنایی با قانون و مقررات

اشخاص حقوقا پس ا حأسیس ،مکلفند اقداماحا به شرح ذی انجام دهند:
 )1دریافت دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقا ا اداره ک امور مالیاحا مربوطه ،حشکی پرونده (دریافدت شدماره

افزایش سرمایه و سهام اضافا ا حاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شدرکت هدا ا طریدق اب دال حمبدر
پرداخت شود .در غیر این صورت ،متخلف عالوه بر اص حق حمبر ،معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.

اول ،نام کاربری (name

 )userو رمز عبور ( )passwordدریافت و در نهایت مراح ثبت ندام خدود را

اظهارنامه های مالیاحا ،پرداخت الکترونیکا مالیات ،حسلیم الکترونیکا فهرسدت حقدوق و فهرسدت معدامالت و
دریافت گواها های الکترونیکا برخوردار خواهند گردید.
 )3ثبت و پلمپ دفاحر رو نامه و ک باید قب ا شروع سال مالا انجام شود .مؤدیدان مصدترم مدا حوانندد بدا
مراجعه به سامانه جامع ثبت شرکت ها و موسسات غیرحجاری ،درخواست خود جهت دریافت دفداحر را ثبدت و

سازمان امور مالیاتی کشور
معاونت مالیات اهی مستقیم
دفتر خدمات مؤدیان

اردتشهبی ماه 1331
1

مشمول مالیات در مورد اشخاصحقوقا ( به استثدناء درآمدهایاکه طبدق مدقدررات ق .م .م ندصدو
دیگری برای حشخی

آن مقرر شده است) ا روشهای ذی حشخی

ماگردد:

الشرکه به قرار نیم در هزار ،مشمول حق حمبر (پیش ا سال  5931به قرار دو در هزار) ماباشد.

کام نمایند .پس ا حکمی مراح ثبت نام ،مؤدیان ا ح سهیالت خدمات الکترونیکدا نیدیر حدسلیم الکترونیکدا

اصل( :)4پادنبیی ما هب اصل رازداری و حفظ حریم خصوصی ،حق مؤدی محترم است.
اصل ( :)5مؤدی محترم حق اعتراض ،ش کایت و تجدید نظر خواهی دارد.

حشخی

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقا

شرکت های ایرانا موضوع قانون حجارت به استثنای شرکت های حعاونا ،بر اساس ار ش اسما سهام یدا سدهم

الکترونیکا و دریافت شماره اقتلادی اقدام نمایند .مؤدیان مصترم ما حوانند پس ا انجدام ثبدت ندام مرحلده

اصل( :)1مؤدی محترم حق ربخورداری از رفتار عادالهن  ،منصفاهن و اقنونمند را دارد.
اصل ( :)2مؤدی محترم حق کسب اطالع و راهنمایی را دارد.
اصل ( :)3مؤدی محترم حق ربخورداری از خدمات مالیاتی مطلوب را دارد.

(بدون پیش شماره) پاسخگوی سؤاالت مؤدیان درخلوص مراح حسلیم اظهارنامه های الکترونیکا ما باشد.

 -1حشخی

 )2با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکا مؤدیان مالیاحا ( به نشانا  ) www.tax.gov.irنسبت به ثبت ندام

منشور حقوق مؤدیان مالیاتی

الکترونیکا ،حکمی مراح ثبت نام حوسط مؤدیان ما باشد .سا مان امور مالیاحا ا طریدق شدماره حلفدن 5156

اشخاص حقوقا ،مکلف به ثبت کلیه معامالت و رویدادهای مالا و مصاسباحا خود در دفاحر رو نامده و
ک موضوع قانون حجارت هستند و باید دفاحر و اسناد مربو را م ابق اسدتانداردهای پذیرفتده شدده
حسابداری ،حصریر و نگهداری نمایند .چنانچه دفاحر و اسناد و مدارک این مؤدیان مدورد قبدول قدرار
گیرد درآمد مشمول مالیات آنان م ابق ماده ( )34ق.م.م به شرح یر مصاسبه ماگردد:
(استهالکات  +هزینههای قاب قبول) ( -سایر درآمدها  +فروش کاال و خدمات)= درآمد مشمول مالیات

نکته :حق حمبر سهام و سهم الشرکه شرکت ها باید ظرف مدت دو ماه ا حاریخ ثبت قانونا شدرکت و در مدورد

(به همراه اطالعات مورد نیاز برای سال  4931و پیش از آن)

در مرحله ثبت نام دریافت کرده اند ،اظهارنامه مالیداحا خدود را حدسلیم نمایندد .پیدش نیددا ارائده اظهارنامده

بر اساس مهلت مقرر درحبلره ماده  37ق.م.م ،برای عملکرد سالهای  5936 ،5931و  ،5931درآمدد

واحد مالیاحا و شماره کالسه پرونده) و پرداخت حق حمبر .ا ابتدای سدال  5931سدهام و سدهم الدشرکه کلیده

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

سدامانه  ،نسبت به دریافت نرم افزار الکترونیکا و راهنمای آن ،اقدام و با استفاده ا نام کاربری و رمز عبور کده

مراح ال م برای دریافت دفاحر پلمپ شده را براساس دستورالعم موجود در سامانه مذکور طا نموده و کدد
رهگیری دریافت کنند.
 )4در اجرای ماده  563قانون مالیاحهای مستقیم ،ضمن صدور صورحصساب برای معامالت خود ،شماره اقتدلادی
خود و طرف معامله را در صورحصساب ها ،قراردادها وسایر اسناد مشابه درج و فهرسدت معدامالت خدود را بده

 -2حشخی

درآمد مشمول مالیات بر مبنای رسیدگا به دفاحر قانونا

درآمد مشمول مالیات ا طریق علا الرأس*

در موارد یر ،درآمد مشمول مالیات به صورت علا الرأس حشخی داده خواهد شد.
 چنانچه حا موعد مقرر ،حرا نامه و حساب سود و یان حسلیم نشده باشد.
 چنانچه مؤدی به درخواست کتبا اداره امور مالیاحا مربو  ،ا ارائه دفاحر و یا مدارک حساب در
مص کار خود ،خودداری نماید.
 چنانچه دفاحر و اسناد و مدارک ابرا ی برای مصاسبه درآمد مشمول مالیات ،به نیر اداره امور مالیاحا،
غیرقاب رسیدگا حشخی داده شود ،یا به علت عدم رعایت موا ین قانونا مورد قبول واقع نشود .در
این صورت مراحب باید با ذکر دالی کافا کتدب ًا به مؤدی ابالغ و پرونده برای رسیدگا و اظهارنیر
در مورد امکان رسیدگا به دفاحر  ،به هیأحا متشک ا سه نفر حسابرس منتخب رئیس ک سا مان
امور مالیاحا کشور مصول گردد.

* پس ا اجرای طرح جامع مالیاحا در ادارات امور مالیاحا (ظرف مدت سه سال ا حاریخ ابالغ
اصالحیه قانون مالیاحهای مستقیم) درآمد مشمول مالیات بر اسداس مدیزان سدوددها فعالیدت و
مقررات مربو

حعیین خواهد شد.

صورت فللا حا یک ماه و نیم پس ا پایان هر فل (قب ا سال  1331حا یک ماه پس ا پایان هر فدل ) طبدق
حرحیبات مورد نیر سا مان امور مالیاحدا کشور ا طریق سامانه الکترونیکا مؤدیان مالیاحا ارسال نمایند.
 )1پرداخت کنندگان حقوق ،هنگام هر پرداخت یا حخدلی

آن مکلفندد مالیدات متعلدق را طبدق مقدررات

مصاسبه،کسر و » حا پایان ماه بعد« ضمن حسلیم فهرستا متضمن نام و نشانا دریافت کنندگان حقوق و میزان آن
به اداره امور مالیاحا مص  ،پرداخت و در ماههای بعد فقط حغییرات را صورت دهند .حدسلیم فهرسدت حقدوق و
پرداخت مالیات ا طریق سامانه الکترونیکا انجام ماشود.
 )1اشخاص موضوع حبلره  3ماده ( 19اشخاص حقوقی و  ،)...در صورت پرداخت مال االجاره ،مالیددات مربدو
را در هر پرداخت ،کسر و حا پایدان ماه بعد به اداره امور مالیاحا مص وقوع ملک ،بدرردا د و رسدید آن را بده
موجر حسلیم نمایند (اگر ملک بلورت رهن حلرف (بدون پرداخت مال االجاره) واگدذار شدده باشدد ،کدسر و
پرداخت مالیات به حبع عدم پرداخت مال االجاره منتفا است).
 )7ا حاریخ  59313535با حوجه به حذف ماده ( )104قانون مالیات های مستقیم ،مؤدیان ملدزم بده کسدر و واریدز
مالیات حکلیفا موضوع این ماده نما باشند.
 )8حداکثر ظرف مدت چهار ماه شمسا پس ا پایان سال مالا ،اظهارنامه و حرا نامه و حساب سود و یان متکدا
به دفاحر و اسناد و مدارک خود را به همراه فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه
یا حعداد سهام و نشانا هر یک ا آن ها را ا طریق الکترونیکا به اداره امور مالیاحا کده مصد
شخ

فعالیدت اصدلا

حقوقا درآن واقع است حسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

 )3درصورت انصالل شخ

حقوقا ،مدیران حلفیه مکلفند ،ظرف مدت  1ماه ا حاریخ انصالل (ثبت انصدالل در

اداره ثبت شرکتها) اظهارنامه مالیاحا آخرین دوره عملیات شخ
نمایند.
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حقوقا را حسلیم و مالیات متعلق را پرداخدت

بر اساس ماده  272اصالحا ق.م.م و سایر مقررات مربو  ،برای عملکرد سال  ” 5931شدرکتهای پذیرفتده شدده یدا
متقاضا پذیرش در بورس اوراق بهادار“ و” شرکتها و مؤسسات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده  7اساسنامه قانون
سا مان حسابرسا ملوب  “ 1311ملزم به ارائه صورحهای مالا حسابرسا شده حوسط سا مان حسابرسا یا مؤسدسات
حسابرسا عضو جامعه حسابداران رسما ایران ما باشند.
عالوه بر موارد فوق ،اشخاص یر که شروع سال مالا آنها ا حاریخ  13313131و به بعد باشدد ندیز ملدزم بده ارائده
گزارش حسابرسا موضوع ماده  272ق.م.م ماباشند:

 اشخاص حقیقا و حقوقا بر اساس نوع فعالیت
 .1شعب و دفاحر نمایندگا شرکت های خارجا که در اجرای قانون اجا ه ثبت شعبه یا نماینددگا شدرکت هدای
خارجا ملوب  ،1371در ایران ثبت شدهاند.
 .2شرکتهای سهاما عام و شرکتهای حابعه و وابسته به آنها
 .3موسسات و نهادهای عموما غیر دولتا و شرکتها ،سا مانها و موسسات حابعه و وابسته به آنها

 اشخاص حقیقا یا حقوقا بر اساس حجم فعالیت
سایر اشخاص حقیقا و حقوقا ( شام شرکتهای سهاما خاص و سایر شدرکتها و همچنیدن موسدسات انتفداعا غیدر
حجاری ،شرکتها و موسسات حعاونا و احصادیه های آنها و اشخاص حقیقا که طبق مقررات مربو  ،مکلف به نگهداری
دفاحر قانونا ماباشند) که بر اساس آخرین اظهارنامه حسلیما خود ،جمع ک ناخال درآمد (فروش و یا خددمات
اعم ا عملیاحا و غیر عملیاحا) آنها بیش ا  10میلیارد ریال (در مورد شر کتهای پیمانکاری ،دریافتا بابت پیمانهدای
منعقد شده بیش ا  10میلیارد ریال) یا جمع دارایاهای آنها (جمع ستون بدهکار حرا نامه) بیش ا  80میلیارد ریال
باشد.
صورحهای مالا حسابرسا شده مذکور باید به همراه اظهارنامه مالیاحا یا حداکثر سه ماه پس ا انقضای مهلت حسلیم
اظهارنامه ارائه گردد .صورحهای مالا حسابرسا شده و م الب مذکور در گزارشهای حسابرسا و با رسا قانونا که
در چارچوب مقررات ق.م.م حنییم شده باشد ،ما حواند برای حشخی درآمد مشمول مالیات اشدخاص یداد شدده
حوسط ادارات مالیاحا مورد استفاده و استناد قرار گیرد.
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مراجع ح اختالف مالیاحا

هزینه های قاب قبول (در صورت قبولا دفاحر)
هزینه هایا برای حشخی

 در مواردی که مؤدی نسبت به برگ حشخی

درآمد مشمول مالیات ،قاب قبول خواهند بود که:

 -1در حدود متعارف ،متکا به مدارک باشند.
 -2منصلراً مربو به حصلی درآمد در دوره مالا مربو  ،با رعایت حد نلابهای مقرر قانونا باشند.
نکته :1هزینه های مربو به درآمدهایا که ا پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با ندرخ صدفر
بوده یا با نرخ مق وع مصاسبه ما شود ،به عنوان هزینه های قاب قبول مالیاحا شناخته نما شوند.

نکته :2ا حاریخ  59313535به بعد پذیرش هزینه های پرداختا قاب قبول مالیداحا موضدوع
ق.م.م که به شیوه حهاحری انجام نشود ،ا مبلغ 10میلیون ریال به باال منو بده پرداخدت یدا
حسویه وجه آن ا طریق سامانه بانکا ما باشد.
برخا ا هزینههای قاب قبول ،بر اساس ماده ( )148ق.م.م عبارحند ا :








مربو

دالی و اسناد و مدارک ابرا ی را در حعدی درآمد ،موثر حشخی
قرار گیرد ،مراحب پشت برگ حشخی

 هرگاه دالی و اسناد و مدارک ابرا ی در رد یا حعدی درآمد مندرج در برگ حدشخی

مربو

صفر جایگزین شده است .در این روش مؤدیان به کلیه حکالیف مالیاحا ،مشابه سایر مؤدیان عم

طبق بند (ت) ماده  132ق.م.م و حبدلره ( )1مداده ( )141مکدرر ق.م.م حدسلیم اظهارنامده مالیاحدا
(شام حرا نامه و حساب سود و یان طبق نمونه سا مان امور مالیداحا) و دفداحر و اسدناد و مددارک
موضوع ماده ( )31ق.م.م در موعد مقرر قانونا ،شر برخورداری ا نرخ صفر و هرگونده معافیدت و
مشوق مالیاحا برای اشخاص حقوقا (اعم ا فعاالن اقتلادی مناطق آ اد و یا سدایر منداطق کدشور )

دارایا هایا ا قبی دارایا های ثابت مشهود و

قاب استهالک بوده و هزینه استهالک آنها جزء هزینه های قاب

قبول مالیاحا حلقا ما شود .برخا

ا نکات قاب حوجه در مصاسبه استهالک دارایاها به شرح ذی ماباشد:






افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی ،با رعایت استانداردهای حسابدداری،
مشمول پرداخت مالیات بردرآمد نیست و هزینه استهالک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عندوان
هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود.
در صورتی که براثر فروش مال قابل استهالک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین آالت ،زیاندی مدتدو ده
موسسه گردد ،زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش ( در صورت فروش)
یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است.
مخارج مربوط به تعمیر اساسی دارایی در زمان انجام هزینه به ارزش دفتری دارایی ،اضافه و در طدول
باقیمانده عمر مفید دارایی ،قابل استهالک خواهد بود .مخارج مربوط به تعمیر اساسی داراییهای ثابت که
پس از عمر مفید دارایی انجام میشود ،در سال انجام مخارج ،قابل استهالک است.
مبدأ محاسبه استهالک داراییها از ابتدای ماه بعد از بهره برداری میباشد.
هزینه تأسیس در سال تأسیس به میزان صد درصد قابل استهالک است.

5

0

در صورت پرداخت یا حرحیب پرداخت مالیات حوسط این گونه مؤدیان (ردیدف

معافیت ا  %40جرایم

 1فوق) ظرف مدت یک ماه ا حاریخ ابالغ برگ ق عا مالیات

متعلقه مقرر در ق.م.م

علا الصساب پرداختا بابت مالیات بر عملکرد در هر سال مالا قب ا سررسیدد
مقرر در ق.م.م



مالیات با نرخ صفر صرفاً شام درآمد ابرا ی به جز درآمدهای کتمان شده ماباشد.

اشخاص حقوقا با حوجه به نوع فعالیت خود حسب مورد ما حوانند ا معافیتهای مالیداحدا
ق.م .م که برخا ا آنها در جدول یر درج شده است ،استفاده نمایند .استفاده ا هر یک
ا معافیتهای یر منو
ردیف ماده قانونا
1
5

599

درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزید شرکت های تعاونی روستتتایتید عشتایترید
کشاورزید صیاداند کارگرید کارمندید دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیههای آنها

0

چنانچه قیمت تمام شده یک دارایی تحصیل یا ایجاد شده کمتر از ده درصد حد نصاب معامالت کوچدک
موضوع قانون برگزاری مناقصات در آن سال باشد ،در سال تحصیل یا ایجاد قابل استهالک خواهد بود.

2

593

دارایی هایی که قیمت تمام شده آنها بطور کامل مستهلک شده ،تا زمانیکه در مالکیت مؤسسه باشندباید
بهای تمام شده و میزان استهالک انباشته آنها به طور کامل در حسابها و دفاتر مؤسسه نشان داده شود.

6

515

روش های خط مستقیم ،مانده نزولی و تعداد تولید یا کارکرد ،برای محاسبه استهالک قابل قبول هستند.

دارایی نا مشهود ( یک دارایی قابل تشخیص غیر پولی و فاقد ماهیت عینی) با عمر مفید نا محددود ،بده
لحاظ مالیاتی قابل استهالک نمیباشد.

حوجه :اطالعات تکمیلی در خلوص مصاسبه استهالکات ،نصوه اعمال حغییرات و جداول مربو

www.intamedia.ir
4

قاب دریافت است.

ا

برخا ا درآمدهای معاف ا مالیات (و یا مالیات با نرخ صفر)

595

 591مکرر

هزینههای قبل از بهرهبرداری (به استثناء هزینههاییکه طبق استانداردهای حسابداری در بهای تمامشده
دارایی های استهالک پذیر قابل احتساب باشد) درسال انجام هزینه به حساب هزینه دوره مدندردور
میگردد.

به رعایت شرایط مندرج در ماده قانونا مربو

ماباشد.

درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتتتید درآمتدهتای
خدماتی بیمارستانهاد هتلها و مراکز اقامتی گردشگری

0

درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعید آموزشگاههای فتنتی و حترفته ای آزادد
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی و مهد کودک در مناطق کمتر تتوستعته یتافتتته و
روستاها و درآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی
معادل حداقل سود عقود مشارکتی برای فراهم کنندگان آورده نقدی جهت تامین مالی پتروهه—
طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی
موقوفاتد نذوراتد پذیرهد کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نتقتدی امتاکتن متتتبترکتهد
کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی جمعیت هالل احمترد صتنتدوق هتای پتا انتداز
بازنشستگی و سازمانهای بیمهد فعالیتهای مذهبید خیریه و عام المنفه
 % 133درآمد حاصل از صادرات خدمات و کاالهای غیر نفتتی و محصوالت بخش کشتاورزی
و  % 53صادرات مواد خام

7

515

درآمد کارگاههای فرش دستباف و صنایع دستی و شرکتهای تعاونی و اتحادیههای تولیدی مربوط

8

519

 % 13مالیات بر درآمد حاصل از فروش کاالها در بتورس کتاال و  % 13متالتیتات بتر درآمتد
شرکتهایی که سهام آنها در بورسهای داخلی یا خارجی و  % 2مالیات بر درآمد شرکتهتایتی کته
سهام آنها در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شدهاند

511

سود دریافتی از سپردههاد اوراق مشارکتد اوراق قرضه دولتی و خزانه

9

جایزه ای معادل  %1مبلغ
پرداختا به ا ای هر ماه
حا سررسید مقرر

5

موضوع

ردیف

1

پرداخت مالیات پس ا سر رسید مقرر

5

عدم حسلیم اظهارنامه

0

ماباشد.

591

وبگاه سا مان امور مالیاحا کشور به نشانا

نموده

و سا مان امور مالیاحا پس ا حعیین درآمد مشمول مالیات ،مالیات را با نرخ صفر مصاسبه ماکند.

سایر عوام و بدون حوجه به حغییر قیمت ها ،ار ش آن حقلی ما یابد و همچنین هزینههای حأسیس،





نسبت به پرداخت یا حرحیب پرداخت آن اقدام نمایند.

قبول ،به ماده  148ق.م.م ،آئین نامه ها و بخشنامه های

ا حاریخ  59313535رویکرد معافیت های مالیاحا حغییر یافته و در اغلب موارد معافیت ها با مالیات به نرخ



متعلقه مقرر در ق.م.م

جرایم مالیاحا

معافیت های مالیاحا

مراجعه شود.

معافیت ا  %80جرایم

مالیاحا صادره را قبول یا با اداره امور مالیاحا حوافق نمایدندد و

یا مؤدی ،مورد اعتراض کتبا قرار گیرد .در این صورت پرونده جهت رسیدگا به هیأت حد

اختالف مالیاحا حجدید نیر مصول خواهد شد .در این مرحله مؤدی مکلف است مقدار مالیدات مدورد

مخارج سوخت ،برق ،روشنایا ،آب ،مخابرات و ارحباطات.

آن قسمت ا دارایا های استهالک پذیر ( شام



مدارک خود اقدام نمودهاند در موارد مذکور در ماده  233ق.م .م ،هدرگداه

مؤثدر واقدع

نگردد ،پرونده به هیأت ح اختالف مالیاحا ارجاع خواهد گردید و رأی هیأت با اکثریت آراء ق عدا

کرایه مص مؤسسه ،اجاره بهای ماشین آالت و ادوات مرحبط در صورحا که اجاری باشد.

مخارج حم و نق و هزینه های ایاب و ذهاب ،پذیرایا و انبارداری.

1

حرا نامه و حساب سود و یان و حسب مورد ،ارائه به موقع دفاحر و اسدنداد و
برگ حشخی

قبول را در همان مهلت مقرر ،پرداخت و نسبت به ما اد بر آن ،اعتراض خود را حسلیم نماید.

به عملیات و دارایا مؤسسه.

و حساب سود و یان و پرداخت یا حرحیب پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یدا

امر ا لصاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه حلقا ماگردد.

نامشهود ،سرمایه گذاری بلند مدت و دارایا یستا مولد) که براثر به کارگیری یا گذشت مان یا



 ،منعکس و به امضاء مس ول مربو

و ال م االجرا است .مگر اینکه ظرف مدت  20رو ا حداریخ ابدالغ رأی ،ا طدرف مدأموران مالیاحدا

مصاسبه استهالک دارایاها



دهد و نیر او مورد قبدول مدؤدی
و مؤدی رسیده و و پروندده

حشویقات مالیاحا

مؤدیانا که به حکالیف قانونا خود راجع به حسلیم به موقع اظهارنامه یا حرا نامده

ارائه دالی و اسناد و مدارک ،کتباً حقاضای رسیدگا مجدد نماید .در صدورحا کده مدس ول مربدو ،

قیمت خرید کاالی فروخته شده و یا قیمت مواد ملرفا در کاال و خدمات فروخته شده.

برای اطالع ا مشروح هزینه های قاب

مالیات ابالغ شده معترض باشد ،ما حواند ظدرف مددت

موضوع

ردیف

سا رو ا حاریخ ابالغ ،شخل ًا یا به وسیله وکی حام االختیار خود به اداره امور مالیداحا مراجعده و بدا

هزینههای استخداما متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخداما و به شرح بند ( )2ماده (  )148ق.م.م.

وجوه پرداختا بابت انواع بیمه مربو

حشویقات مالیاحا

0
2
6
7

جریمه متعلقه

جریمه متعلقه

حا پایان سال 5931

ا حاریخ 59313535

به ازاء هر ماه  %5/2مالیات

به ازاء هر ماه  %5/2مالیات

 %03مالیات متعلق

 %03مالیات متعلق
) غیر قابل بخشودگی(

) غیر قابل بخشودگی(

کتمان درآمد یا اظهار هزینههای غیر واقدعدا
در اظهارنامه حسلیما

 %03مالیات متعلق به درآمد
کتمان شده یا هزینه غیر واقعی
) غیر قابل بخشودگی(
 %53مالیات برای هریک از

عدم ارائه دفاحر

موارد مذکور

 %53مالیات برای هریک از موارد
مذکور

رد دفاحر قانونا

 %13مالیات متعلق

—

 %5حقوق پرداختی

 %5حقوق پرداختی

عدم حسلیم حرا نامه و حساب سود و یدان یدا

عدم حسلیم فهرست دریافت کنندگان حقدوق
ظرف مهلت مقرر
عدم ارسال صورت یا فهرست یا قراردادهدای
پیمانکاری ( ماده  104ق.م.م)

 %1مبلغ کل قرارداد

عدم پرداخت مالیات حقوق و مالیات حکلیفدا

8

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

( موضوع حبلره  3ماده  ،19حبلره  2ماده103

 %53مالیات پرداخت نشده

و ماده  107ظرف مهلت مقرر

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

عدم پرداخت مالیات حکلیفا موضدوع مداده

9

 104ق .م .م ( پدیدش ا

اصدالحدیده مدورخ

 %53مالیات پرداخت نشده

—

 ) 1334304331ظرف مهلت مقرر
عدم صدور صورحصساب یا عدم درج شدمداره

13

اقتلادی خود و طرف معامله ،یا استدفداده ا
شماره اقتلادی خود برای معامالت دیگران یا

 %5مبلغ مورد معامله

 %5مبلغ مورد معامله

شماره اقتلادی دیگران برای معامالت خود
عدم ارائه فهرست معامالت اندجدام شدده و

11

قراردادها در سامانه مربو

در مهلت مدقدرر

 %1مبلغ معامالت

 %1مبلغ معامالت

(موضوع ماده  113ق.م.م)

15

عدم ارائه گزارش حسابرسا مالا مدوضدوع

-

ماده 272در مهلت مقرر

6

 %53مالیات متعلق

