
 

 

  

 پروانه کسب(  دیصدوروتمد انیمتقاض ژهی)و
 ی قانون نظام صنف 12ماده  یینامه اجرا نییآ 14موضوع ماده 

 احکام تجارت وکسب وکار

 قوانین و مقررات مالیاتی) مالیات برارزش افزوده(
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 تعریف واژه های مهم و کاربردی در مبحث مالیاتی 
  

 مودی 

اشخاص حقیقی و حقوقی که در حوزه مالیاتی تشکیل پرونده یم دهند )ارباب رجوع به حوزه مالیاتی ( مودی  به  
 مالیاتی گفته یم شود. 

  

 ( کارشناس ارشد مالیاتی )ممیز

ین و حساس ترین پستهای سازماتی د   در خصوص    ر امور مالیاتی کشور یم باشد که در حیطه قانونییک از مهمتی
 تشخیص و وصول مالیات مسئولیت سنگینی را بر عهده دارد. 

  

 پرونده مالیاتی 

کای خود را جمع آوری   ، فعالیت، بانیک،سیستم حسابداری و شر هر مودی باید مدارک و مشخصات هوینی
نده مالیاتی  دارک در فاییل نزد حوزه نگهداری یم شود که پرو رده و به حوزه مالیاتی تحویل دهد. تمایم این مک

 نام دارد. 
  

 کالسه پرونده 

شماره ای است اختصایص به پرونده مالیاتی که توسط واحد مالیاتی بر روی آن درج گردیده و از جمله موارد   
 فرمایید.  سامانه های مالیاتی یم باشد لذا در درج آن دقتمهم جهت مراجعه و ثبت اطالعات در 

  

 ( واحد مالیاتی ) حوزه

خود مراجعه نماید که    هر مودی جهت انجام امور مالیاتی یم بایست به قسمت خاص در خصوص فعالیت
 واحد مالیاتی نامیده یم شود. 

  

 مالیات های مستقیم 

مالیاتی معلوم مالیات هاتی که پرداخت کننده مالیات )نام و مشخصات و نوع مالیات پرداخنی ( برای سازمان   
مالیات بر درآمد شامل مالیات بر درآمد امالک، مالیات  و مشخص باشد را مالیاتهای مستقیم یم گویند مانند  

ل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و  بر درآمد کشاورزی، مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغ
  مالیات بر درآمد اتفاقی است. 

 مالیاتهای غیر مستقیم 

نا   )نام و مشخصات و نوع مالیات پرداخنی ( برای سازمان مالیاتی  مالیات هاتی که پرداخت کننده مالیات 
 نوشابه و… مستقیم یم گویند مانند مالیات سیگار و   معلوم و نا مشخص باشد را مالیاتهای غت  

  

 مشمول 

ایط خ   ی مالیاتی  کلمه ای است که در این کتاب به مودیاتی اطالق یم شود که یط شر اص ملزم به رعایت قوانی 
 دند. از جمله مستقیم و غت  مستقیم یم گر 
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 مامور مالیاتی 

مالیاتی در     امور  انجام کلیه  مالیاتی اطالق یم شود که دارای صالحیت الزم جهت  امور  به کارکنان سازمان 
 مالیاتی باشد.   اداره

 

 مشاغل بردرآمد مالیات  مقررات و قانون با آشنایی

 :مشاغل درآمد بر اتمالی

  که به  افرادی سایر  و  تولیدی های کارگاه  ها، کارخانه  صاحبان ،)حرف  صاحبان( وران پیشه اصناف، کسبه،
 مشارکت  یا  انفرادی طور   به و  آزاد  مشاغل به اشتغال از  حاصل درآمد  بابت حقیقی  شصص صورت

 های  مالیات قانون های فصل یر اس در  مذکور  موارد  از  غت   دیگری عناوین به یا  دارند، فعالیت مدتی 

 . باشند  یم  مشاغل درآمد  بر  مالیات مشمول کنند،  تحصیل درآمدی ایران در  مستقیم
 

 ....   لسا عملکرد برای  مؤدیان تکالیف
وع تاری    خ از  ماه چهار  ظرف مکلفند  مشاغل صاحبان   محل مالیاتی  امور  اداره به کتبا   را  مراتب فعالیت، شر
 شغل

 .  نمایند  اقدام پرونده کیلشت به نسبت و  اعالم خود 

ونییک عملیات سامانه به مراجعه با  مکلفند  مشاغل صاحبان   www.tax.gov.irنشاتی  مالیات به  مؤدیان الکتی
ونییک نام ثبت به نسبت  ثبت مانجا  از  بایست پس یم  مؤدیان.  نمایند  اقدام اقتصادی شماره دریافت و  الکتی

ی ثبت نام ،  ، اول مرحله نام   را  خود  ثبت نام مراحل نهایت در  و  دریافت عبور   رمز  و  کاربری  نام کد رهگت 
ونییک خدمات تسهیالت مزایای از  تا  کامل نمایند، ونییک،  پرداخت نظت   الکتی ونییک   تسلیم الکتی الکتی
 . گردند   برخوردار ...  و  های مالیاتی  اظهارنامه

 اظهارنامه 

  خود ……..  سال عملکرد  شغیل های فعالیت به مربوط مالیاتی  اظهارنامه بایست یم  مشاغل حباناص تمایم 
ونییک، بصورت بعد ازآن  سال ماه خرداد  تا پایان را    اصالیح 131 ماده نرخ به  را  متعلق مالیات و  تسلیم الکتی
 . نمایند  پرداخت )م. م . ق(

دارای نرخ  ستثنای مواری که طبق مقررات این قانوننرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به ا   – 131*ماده 

ح زیر است :   جداگانه ای یم باشد به شر
ان پانصد میلیون ریال )  ی ریال ( درآمد مشمول مالیات ساالنه به نرخ پانزده درصد   500/ 000/ 000تا مت 

(15%) 

ان یک میلیار ریال درآمد مشمول مالیات ی ساالنه به نرخ بیست  نسبت به مازاد پانصد میلیون ریال تا مت 
 ( %20درصد )

 ( %25میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه به نرخ بیست و پنج درصد ) نسبت به مازاد یک

 

http://www.tax.gov.ir/
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ی  موضوع مشاغل صاحبان از  گروه  هر  برای مورد  حسب مشاغل صاحبان مالیاتی  اظهارنامه اجراتی  نامه  آئی 
و   کاال   فروش و  خرید  اطالعات هزینه و  درآمد  صورت  ا ی زیان و  سود  حساب و  ترازنامه شامل م. م. ق 95 ماده
 . است مربوط های هزینه و  کاال   فروش و  خرید  اطالعات( هزینه  و  درآمد  خالصه یا )  مربوط های هزینه

 

 صندوق مکانیزه فروش 
  بر  ایران، اسالیم  جمهوری توسعه پنجم ساله پنج برنامه قانون 121ماده  اجرای در  که  مشاغیل صاحبان
 و  فروش صندوق سامانه از  استفاده به ملزم  کشور،  مالیاتی  امور  سازمان اعالیم  های  تاولویاساس 

ات ی ی به مکلف کماکان  باشند، یم  مشابه تجهت   استفاده و  های نصب اولویت.  هستند  مذکور  سامانه بکارگت 
ونییک عملیات سامانه در  آن، اطالعات ارسال نحوه  و  فروشگایه سامانه از   مالیاتی  مؤدیان الکتی
  www.tax.gov.ir  س در  . دارد  قرار  مؤدیان دستی
 

 ج و  ب الف، گانه  سه بندهای مستقیم، های مالیات  قانون 1394/ 4/ 31مصوب   اصالحیه اساس بر  
 مشاغل صاحبان 1395سال  ابتدای از  و  است گردیده  حذف ها مستقیم، مالیات قانون 95ماده  موضوع

ح به خود  نوع فعالیت یا  و  حجم مبنای ر ب  : شوند  یم  بندی ذیل گروه جدول شر
 
 
 
 

 ومدارک  اسناد یا و دفاتر  نگهداری درخصوح مؤدیان تکالیف شرح  گروه 

 

 

 

 اول

مجموع مبلغ فروش کاال و خدمات سال قبل یا 
ده برابر درآمد مشمول مالیات قطیع شده* 
طبق آخرین برگ مالیات قطیع ** عملکرد  

به بعد که تا تاری    خ پایان دی ماه 1391ال س
وع سال مالیاتی ابالغ شده   سال قبل از شر

 باشد، هرکدام 
 بیشتی از مبلغ یس میلیارد ریال باشد. 

 
نگهداری دفاتر روزنامه و کل یا سایر دفاتر حسب  
مورد، متیک به اسناد و مدارک، با رعایت مقررات  

 نامه اجراتی مربوط6مندرج در ماده)
ی نوع  به ( آیی 

دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها  
  1394/ 4/ 31اصالیح مصوب  95موضوع ماده 

 قانون مالیات های مستقیم . 
مؤدیان برای ثبت و پلمب دفاتر روزنامه و کل باید  
وع سال مالیاتی (شمیس) با مراجعه به   قبل از شر

کت ها و موسسات  سامانه جامع ثبت شر
تجاری، درخواست  جهت دریافت دفاتر را    خود غت 

ثبت و مراحل الزم برای دریافت دفاتر پلمب شده  
را براساس دستورالعمل موجود در سامانه مذکور 

ی دریافت کنند.   یط و کد رهگت 

لحاظ  از  فعالیت  از حجم  فارغ  اشخاص ذیل 
انجام تکالیف جزء مؤدیان گروه اول محسوب  

 یم شوند : 
وا1  ) بازرگاتی  کارت  و (دارندگان  کنندگان  رد 

و (2صادرکنندگان(.   ها  کارخانه  صاحبان 
واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای  
جواز تاسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه 

ربط   و 3ذی  ستاره  سه  های  هتل  صاحبان   )
ها،  4باالتر   زایشگاه  ها،  بیمارستان  ( صاحبان 

http://www.tax.gov.ir/
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تخ مشاغل  5صیص  کلینیکهای  صاحبان   )
ه ای دارای مج( 6رصاقی  وز فروشگاههای زنجت 

 فعالیت از وزارتخانه ذی ربط . 

 
 

 دوم

 
 

مجموع مبلغ فروش کاال و خدمات سال قبل یا 
ده برابر درآمد مشمول مالیات قطیع شده* 
طبق آخرین برگ مالیات قطیع ** عملکرد  

ماه  به بعد که تا تاری    خ پایان دی  1391سال  
وع سال مالیاتی  ابالغ شده  سال قبل از شر

مبلغ ده میلیارد و تا باشد، هرکدام بیشتی از 
 یس میلیارد ریال باشد . 

نگهداری اسناد و مدارک معامالت از قبیل اسناد  
درآمدی فروش کاال یا ارائه خدمات و سایر  

درآمدها و اسناد خرید کاال، خدمات و داراتی و  
انجام شده به تفکیک و به سایر اسناد هزینه های 

برای ری    خ وقوع هریک از رویدادهای مایل ترتیب تا 
هرسال مالیاتی و تنظیم صورت درآمد و هزینه  

 ماهیانه و ساالنه خود در چارچوب فرم های زیر: 
 صورت درآمد و هزینه ماهیانه مؤدیان گروه دوم -
 صورت درآمد و هزینه ساالنه مؤدیان گروه دوم -

 

 سوم 

 
 

مؤدیاتی که در گروه های اول و دوم قرار 
ند جزء گروه سوم محسوب یم شوند ن  میگت 

نگهداری اسناد و مدارک مربوط به معامالت خود 
از قبیل اسناد درآمدی فروش کاال یا ارائه خدمات 
ی  و سایر درآمدها و اسناد خرید کاال و خدمات و نت 
اسناد هزینه انجام شده برای هر سال مالیاتی و 

وب  ظیم خالصه درآمد و هزینه ساالنه، در چارچتن
 ه سوم «فرم » خالصه درآمد و هزینه ساالنه گرو 

  اصیل و متمم یل** مجموع برگ های قب * درآمد مشمول مالیات قبل از کرس معافیت 

 

 

 

 : مؤدیان بندی گروه درخصوص مهم نکات

  های  فعالیت مورد  در  - الف
 
  در جدول مندرج مبالغ %50 کردن  لحاظ با   مؤدیان بندی گروه  خدماتی  رصفا

ی  ها  فعالیت مالیات این مشمول درآمد  برابر  (10به) مذکور  مبلغ ( %50است) بدییه. شود  یم  انجام باال   نت 
 . دارد  ترسی

کاء  شده قطیع مالیات مشمول درآمد  یا  و  خدمات و  کاال   فروش مبلغ جمع  مدتی  مشارکت در  - ب  کلیه شر
د   یم  قرار  عمل مالک  . گت 

 . باشد  یم  قبل سال در  مؤدی فعالیت براساس لقب سال خدمات و  کاال   فروش مبلغ مجموع - ج

ند،  یم  قرار  گروه  هر  در  که  مالیاتی  مؤدیان - د    در طبقات قانوتی  تکالیف انجام نظر  از  بعد، سال سه تا  گت 
ی   . گرفت   نخواهند  قرار  تر  پایی 

وع اول سال دو  در  - ها  ه  گرو در   فعالیت نوع براساس  که  مؤدیاتی  استثناء به مشاغل، صاحبان فعالیت شر
ند،  یم  قرار  اول  . خواهد بود  مؤدی انتصاب به مربوط، قانوتی  تکالیف انجام و  گروه  انتصاب گت 

ند،  یم  قرار  سوم یا  دوم های گروه  در  که  مشاغیل صاحبان - و   به مالیاتی نسبت هرسال  در  توانند  یم  گت 
 . بود  مربوط خواهند  مقررات رعایت به مکلف صورت این در . نمایند  اقدام باالتر  گروه  تکالیف انجام
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 مؤدیان 1395/ 1/ 1تاری    خ  از  مستقیم، های مالیات قانون اخت   اصالحیه  در  104 ماده حذف به توجه با 
  نیم مذکور  ماده موضوع تکلیقی  های مالیات پرداخت و   کرس   به ملزم ) و حقوقی  حقیقی  اشخاص اعم از (

 . باشند 
 

  مکلفند  افزوده، ارزش بر  مالیات قانون یاجرا مشمول مشاغل صاحبان و  اول گروه  مشاغل * صاحبان
 و  معامالت برای صورتحساب نمودن صادر  ضمن م،. م. ق 169ماده  3تبرصه موضوع مطابق  دستورالعمل
 فهرست مشابه، اسناد  سایر  و  ها  فرم صورتحسابها، تمایم  در  معامله، طرف و  خود  درج شماره اقتصادی

  سازمان نظر  مورد  ترتیبات مطابق فصل هر  پایان از  پس منی و  ماه یک تا  فصیل به صورت را  خود  معامالت
، امور   . نمایند  ارائه ذیربط اداره امور مالیاتی  به مالیاتی

 

  مقررات   طبق را  متعلق مالیات مکلفند  آن تخصیص یا  پرداخت هر   هنگام حقوق، کنندگان  * پرداخت
 و  حقوق کنندگان  دریافت نشاتی  و  نام متضمن فهرسنی  تسلیم ضمن » بعد  ماه  پایان تا  « و  و کرس  محاسبه
ان ی   سامانه طریق از  مالیات پرداخت و  فهرست ارسال. نمایند  پرداخت محل مالیاتی  امور  به اداره آن مت 

ونییک د   یم  انجام مالیاتی  سازمان امور  الکتی  . گت 

 
رسیم  نکارشناسا  وکال، پزشکان،  مانند )ذیصالح مراجع از  صادره مجوز  اساس بر  مشاغل صاحبان * چنانچه
ی، ی  دادگستی این  تمایم  برای باشند، داشته مجوز  همان برای فعالیت محل یک از  بیش( ...  و  مشاور  مهندسی 

  اصیل محل عنوان به مؤدی اعالم بر   بنا  ها  محل این از  ییک و  گرفته  صورت  نام ثبت یک فقط ها  محل
ی  مؤدی، انتصاب مدع صورت در )شد خواهد  منظور  شعبه عنوان به ها  محل سایر  و  فعالیت مشخص  تعیی 

 تمام  برای اظهارنامه یک رصفا  بایست یم  مؤدیان این (.  بود  خواهد  سازمان تشخیص به اصیل فعالیت محل
 . نمایند  تسلیم های فعالیت محل این

  نام ثبت یک به مکلف باشند، داشته شغیل فعالیت یک از  بیش محل یک در  مشاغل صاحبان * چنانچه
   . باشند  یم  محل آن برای اظهارنامه یک ارائه و  مذکور  محل یلشغ  های کلیه فعالیت  برای

  باشد، متعدد  های محل در  ( مشارکنی  یا  انفرادی از  اعم) مختلف های فعالیت  دارای مؤدی یک * چنانچه
 تا  را  مربوط مالیاتی  اظهارنامه و  نموده نام ثبت مجزا  صورت  به خود، فعالیت های محل از  یک هر  باید برای

 . نماید  تسلیم جداگانه بطور  مشارکنی  یا  انفرادی های قالب در  مورد  حسب رر شرسید مق

دیگر   محل چند  یا  یک در  فروشگاه یا  دفتی  ایجاد  آنها  فعالیت نوع که  تولیدی واحدهای و  ها  کارگاه  مورد  * در 
اصیل   محل عنوان به که  نشاتی  به نام ثبت یک مذکور  های محل کلیه  برای تواند  یم  مؤدی نماید، اقتضاء را 

 . نماید  ارائه فعالیت های محل این برای واحد  اظهارنامه یک و  داده انجام نماید، یم  اعالم فعالیت

در ) مؤدی یک عنوان به  باید  شوند، یم  اداره اختیاری یا  قهری از  اعم مدتی  مشارکت بصورت که  * مشاغیل
 مشاغل صاحبان. کنند   دریافت مدتی  مشارکت شناسه و  نموده نام ثبت مالیاتی  نظام در  ( مشارکت قالب

کاء کلیه  نیاز  مورد  اطالعات نام، ثبت  زمان در  مذکور مکلفند  یک هر  سهم نسبت و  شر  این. نمایند  اعالم را  شر
 . نمایند  تسلیم مشارکنی  اظهارنامه فرم  یک چارچوب در  را  خود  مالیاتی  اظهارنامه مؤدیان باید 

اکت، رابطه وجود  بدون یکسان، یا  متفاوت مشاغل با  مؤدی چند  * چنانچه   دارند، فعالیت محل یک در  شر
  را  خود  مالیاتی  اظهارنامه مقرر  رسید  ش  تا  و  نام ثبت مالیاتی  نظام در  مجزا  طور  به باید  مؤدیان از  هر یک

 . ارائه نماید 
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فعالیت   دیگری محل در  دیگر  بخیسر  در  و  داشته فعالیت محل یک در  سال از  بخیسر  در  که  * مؤدیاتی 
وع تاری    خ اصالح به نسبت نام، ثبت سامانه به مراجعه با  باید  ،اند  نموده  اقدام محل هر  فعالیت خاتمه  و  شر

 . نمایند  تسلیم اظهارنامه جداگانه بطور  محل، برای هر  و 

  در  فعالیت موضوع  به توجه با  قبال  و  داشته فعالیت یک از  بیش مکان یک در  که  مؤدیاتی  از   دسته * آن
   اصالحیه از  پیش مستقیم مالیاتهای قانون 95 ماده موضوع ج و  ب الف، بندهای از  بند  از یک بیش
  (2ماده) مفاد  به توجه با  مکلفند  بعد  به  و  1395 سنوات  عملکرد  برایده اندنمو  ثبت نام  1394/ 04/ 31
ی   تحت و  ویرایش را  خود  نام ثبت 1394/ 04/ 31 مصوب اصالحیه م. م. ق 95ماده  موضوع اجراتی  نامه آئی 
ند   قرار  جدید  سه گانه های بندی وهر گ  از  ییک   مقرر  شرسید  تا  را  خود  مالیاتی  اظهارنامه آن با  متناسب و  گت 

 نمایند .  تسلیم
 

 مشاغل  مالیات مشمول درآمد تعیین نحوه و رسیدگی

ی  1395 سالهای عملکرد  م برای. م. ق 97ماده  درتبرصه مقرر  مهلت اساس بر    درآمد مشمول به بعد تعیی 
د   یم  انجام ذیل های روش از  مالیات  : گت 

 اظهارنامه در  مندرج مالیات مشمول درآمد  قبویل یا  و  دفاتر  قبویل با  - الف

 مشمول درآمد )  اول  گروه  مشاغل صاحبان مورد  در ( مؤدی سوی از  شده ارائه دفاتر  قبویل صورت در 

ح به مالیات،  : شود  یم  محاسبه ذیل شر

 مالیات  مشمول خدمات ( = درآمد  و  کاال   فروش+  درآمدها  سایر  ) -قبول(  قابل های هزینه+  استهالکات(

 الرأس عیل طریق از  - ب

 . شد  خواهد  تشخیص الرأس عیل صورت به مشاغل صاحبان درآمد  زیر، موارد  در 

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

مدارک حساب   یا  و  دفاتر  ارائه از  مربوط مالیاتی  امور  اداره کتن    درخواست به مؤدی که  صورتی  در  - 2 - ب
 . نماید  خودداری خود، کار   محل در 

درآمد   محاسبه برای ابرازی مدارک و  اسناد  و  دفاتر  که  صورتی  در  اول، گروه  مؤدیان مورد  در  - 3 - ب
، امور  ارهدا نظر  به مالیات، مشمول   قابل غت   مالیاتی

 
رعایت  عدم علت به یا  شود، داده تشخیص رسیدگ

ی  و  قانوتی  موازین  . نشود  واقع قبول مورد  مربوط نامه آئی 

ی  - ج  م . م. ق  100 ماده تبرصه اجرای در  مقطوع مالیات تعیی 

از آنان   هاتی  گروه  یا  مشاغل از  بریحی  تواند  یم  کشور   مالیاتی  امور  سازمان م،. م . ق 100 ماده تبرصه با  مطابق
ان که  را  ی   قانون مالیاتهای 44  ماده موضوع معافیت برابر  ده حداکت   آنها  ساالنه خدمات و  کاال   فروش مت 

قبیل  از  تکالیف از  بخیسر  انجام از  باشد ) ریال 180،000،000 مبلغ  1396 سال عملکرد  برای(  مستقیم
مالیات  و  کند   معاف مالیاتی  اظهارنامه ارائه  و  مستقیم مالیاتهای قانون موضوع  مدارک و  اسناد  نگهداری
ی  مقطوع  به صورت را  مذکور  مؤدیان  مایل به سال یک از  کمتی   مؤدی که  مواردی در .  نماید  وصول و  تعیی 
 حکم این. شود  یم  وصول و  محاسبه اشتغال مدت به نسبت متعلق مالیات باشد  داشته اشتغال فعالیت
  مانع از 

 
 . بود  نخواهد  مقرر  موعد  در  شده تسلیم اتی مالیهای  اظهارنامه  به رسیدگ

ان رجوع، ارباب تکریم منظور  به و  فوق قانون اجرای در  ی صاحبان  برای 1396 سال عملکرد  مالیات مت 
ایط دارای  که  سوم مشاغل گروه عملکرد   قطیع مالیات به نسبت درصد   5  افزایش با  باشند، الذکر  فوق شر

ی  مقطوع به صورت  1395سال    تا  حداکت   ندارند، یکجا  پرداخت امکان که  مودیاتی   برای آن مبلغ و  تعیی 
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ی  بهره برای.  گردد   تقسیط یم  ماه (4) تسلیم   مهلت در  را  خود  تقاضای باید  مودیان تسهیالت، این از  گت 
ونییک اظهارنامه تسلیم سامانه در  مربوط طریق بخش از  اظهارنامه   امور سازمان  به( www.tax.gov.ir)  الکتی
 نمایند.  اعالم کشور   مالیاتی 

 

 معافیت مالیاتی 

و   اند  کرده  تسلیم مقرر  موعد  در  را  خود  مالیاتی  اظهارنامه که  مشاغل صاحبان مالیات مشمول ساالنه درآمد 
ان تا  اند، نموده ارائه  را   95 ماده  موضوع مدارک و  اسناد  یا  و  دفاتر  مورد  حسب ی بر درآمد  مالیات فیتمعا مت 
 به نرخ آن مازاد  و  معاف مالیات پرداخت ریال ( از  180،000،000  مبلغ  1396 سال عملکرد  )برایحقوق 
   بود.   خواهد  مالیات م مشمول. م. ق 1394/ 04/ 31   مورخ اصالیح   131 ماده

 ارنامه،اظه تسلیم عدم 1395 سال ابتدای از  م. م. ق 1394/ 04/ 31  مورخ  اصالحیه براساس : 1 نکته 
 یا  و  دفاتر 
 . باشد  یم  مذکور  مالیاتی  معافیت از  محرومیت موجب مربوط  مدارک و  اسناد 

، های  مشارکت در  :  2 نکته کا  مدتی طور  به معافیت  مبلغ و  خواهندکرد  استفاده معافیت دو  از  حداکت   ء  شر
ی  مساوی یک هر  سهم مانده باقی  و  تقسیم آنان بی   . بود  خواهد  مالیات مشمول جداگانه شر

کاتی  :  3 نکته
یک یک حکم در  معافیت از  استفاده لحاظ به دارند  زوجیت رابطه که  شر و  شوند  یم  تلقی  شر

د   یم  تعلق زوج به معافیت یک تنها   . گت 

 

 مراجع حل اختالف مالیاتی 

ض شده ابالغ مالیات تشخیص برگ به نسبت مؤدی که  مواردی در    از  روز  ظرف یس تواند  یم  باشد، معتی
  ابالغ، تاری    خ

 
  اسناد  و  دالیل ارائه  و با  مالیاتی مراجعه امور  اداره به خود  االختیار  تام وکیل وسیله به یا  شخصا

   مدارک، و 
 
  تقاضای کتبا

 
  را  ابرازی مدارک  و  اسناد  و  دالیل مسول مربوط که  صورتی  در .  نماید  مجدد  رسیدگ

د   قرار  مؤدی مورد قبول او  نظر  و  دهد  تشخیص موثر  درآمد، تعدیل در    تشخیص برگ پشت مراتب ،گت 
ان لحاظ از  امر  پرونده و  و مؤدی رسیده مربوط مسول امضای به  و  منعکس ی  مالیات مشمول درآمد  مت 
 . شود  یم  تلقی  مختومه

 

 پرونده نگردد، مؤثر واقع تشخیص برگ در  مندرج درآمد  تعدیل یا  رد  در  ابرازی مدارک و  اسناد  و  دالیل هرگاه
یت آراء، با  هیأت رأی و  گردید   خواهد  رجاعا مالیاتی  اختالف حل هیأت به   مگر . است االجرا  الزم و  قطیع اکت 

اض مورد  مؤدی، یا  مربوط مالیاتی  طرف مأموران از  رأی ابالغ تاری    خ از  روز  20مدت  ظرف اینکه   کتن    اعتی
د   قرار    پرونده جهت صورت این در  که  گت 

 
  خواهد  محول نظر  تجدید  مالیاتی  اختالف حل هیأت به رسیدگ

  به نسبت و  پرداخت مقرر  مهلت همان در  را  قبول مورد  مالیات مقدار  است مکلف مرحله مؤدی این در . شد 
اض  مازاد بر آن  . نماید  تسلیم را  خود  اعتی

 

 مالیات بر ارزش افزوده چیست ؟

ود، شکشور دریافت یم  مالیاتی نظام  که در هاتی مالیات در چند سال اخت  به انواع مالیات بر ارزش افزوده
است که خریدار هنگام خرید کاال یا خدمات، باید به فروشنده   مالیاتی  مالیات بر ارزش افزوده، اضافه شد. 

دازد و فروشنده کاال و خدمات، این فروشنده کاال  کند. های معینی به دولت پرداخت یم را در زمان  مالیات بتر

http://www.tax.gov.ir/
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ی از   مالیات ارزش افزوده دهید،رایه یم بهای کاال یا خدماتی که ایا خدمات، هنگام فروش، عالوه بر  را نت 
 کند. خریدار دریافت یم 

 تعریف ارزش افزوده: 

ی ارزش مجموع کاالها و خدمات عرضه شده با مجموع ارزش کاال یا   منظور از ارزش افزوده تفاوت بی 
خدمات   چنانچه مجموع مبلغ کاال و خدمات خریداری شده در یک دوره مالیاتی یم باشد. به عنوان مثال 

یال و مجموع خرید کاال و ر  500/ 000/ 000 عرضه شده توسط یک واحد اقتصادی در یک دوره مالیاتی 
  ریال باشد، مبلغ ارزش افزوده دوره مذکور  400/ 000/ 000خدمات آن در همان دوره مالیاتی 

ی دو رقم ذکر شده حا 100/ 000/ 000  صل یم شود. ریال یم باشد که از تفاوت بی 
 

 چیست؟   افزوده  ارزش در یمالیات دوره 

افزوده خود را انجام یم دهد؛  مالیات بر ارزش های زماتی سه ماهه، محاسبهطبق قانون فروشنده در بازه 
روز   15دریافنی کرس و مانده را حداکت  تا  مالیات ارزش افزوده پرداخنی را از مالیات بر ارزش افزوده یعنی 

قانون مالیات بر ارزش  10بر اساس ماده  دولت واریز یم کند. پایان هر سه ماهه، به حساب خزانه پس از 
ح زیر تقسیم یم شود:   افزوده، هر سال شمیس به چهار دوره مالیاتی سه ماه به شر

 روز  93دوره اول : فصل بهار به مدت 
 روز  93دوره دوم: فصل تابستان به مدت 

ی به مد  روز  90ت دوره سوم: فصل پایت 
 روز در سال های کبیسه  90روز در سال های عادی و  89به مدت دوره چهارم: فصل زمستان 

  

روز پس از پایان هر دوره مالیاتی   15مودیان مالیات ارزش افزوده موظفند اظهارنامه ارزش افزوده خود را تا 
  مالیاتی  امور  سازمان توسط شده اعالم روش مطابق  www.evat.ir از طریق سایت ارزش افزوده به آدرس

روده اف ارزش اظهارنامه ارسال الزمه. نمایند  اقدام  شده مشخص مالیات پرداخت به نسبت و  نند ک  ارسال
 ثبت نام در سیستم مالیات بر ارزش افزوده و دریافت رمز ورود و نام کاربری جهت ورود به سایت یم باشد. 

 

 هستند؟   کسانی چه افزوده ارزش بر مالیات مودیان

ر ارزش افزوده، اشخایص که به عرضه کاال و خدمات و واردات و صادرات  قانون مالیات ب 8بر اساس ماده 
آن ها اقدام یم کنند به عنوان مودی مالیات بر ارزش افزوده شناخته شده و موظف به رعایت و اجرای 

 قانون مالیات بر ارزش افزوده یم باشند. 

 

 98افزوده سال نرخ مالیات بر ارزش  

شود. این نرخ، درصدی از مبلغ خالص ر ساله از سوی دولت مشخص یم مالیات بر ارزش افزوده، ه نرخ
تا  مالیات بر ارزش افزوده باتوجه به تمدید اجرای آزماییسر قانون صورتحساب فروش کاال یا خدمات است. 

کاال و خدمات عمویم در  زش افزودهمالیات بر ار  ، نرخ98 زمان الزم االجراء شدن قانون جدید در سال
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همانند سال    ،98 در سال مالیات بر ارزش افزوده نرخ  اینکه توضیح. است درصد  9  ماکانک 1398 سال
ی نخواهد کرد.  9گذشته معادل  مالیات بر ارزش  درصد 9یادآور یم شود،  درصد است و تغیت 

 است.  ارزش افزوده عوارضدرصد   3و  مالیات درصد 6مطابق قانون شامل  افزوده

 

 ارزش افزوده: وظایف مودیان مالیات بر 

ی  امور  سازمان هاي فراخوان در  مندرج ضوابط طبق افزوده ارزش بر  مالیات سیستم در  نام ثبت-1 
 و  مالياتی

ایط مطابق و   www.evat.ir سایت طریق از  نام  ثبت  انجام. افزوده ارزش در  نام ثبت گوایه  دریافت   و  شر
 . شود  یم  انجام شده مشخص مالیاتی  امور  سازمان توسط که  خایص روال
صدور صورتحساب در قبال عرضه كاال و خدمات مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده با رعایت موارد -2

 و نمونه اعالم شده توسط سازمان امور مالیاتی 
 . آنان به  خدمات یا  کاال   عرضه  زمان در  خدمات یا  کاال   خریداران از  ماليات دریافت-3 
 نی به فروشندگان یا اراده دهنگان خدمات پرداخت مالیات کاالها یا خدمات دریاف -4
ثبت و نگهداري اسناد و مدارك مربوط به ارزش افزوده از جمله فاکتورها و رسیدهای مالیاتی به مدت ده  -5

 سال بعد از سال مایلی مربوطه. 
ي رمهاي مربوط ، ماشينهاي صندوق و يا ساير وسايل و روشهابه کار بردن دفاتر ، صورتحسابها و ساير ف-6

 یمی گردد. 
ی ی تعيی 

 نگهداري حساب كه از طرف سازمان امور مالياتی
7- .  تسليم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در زمان قانوتی

ی سه ماهه حداكت  ظرف مدت پانزده روز ا-8
ی در پايان دوره هاي مالياتی

ز تاري    خ  انجام تسويه حساب مالياتی

 . ی
 انقضاء ارسال اظهارنامه هر دوره مالياتی

 

 ئم عدم انجام تکالیف قانونی توسط مودیان مالیات بر ارزش افزوده: جرا

ی  افزوده ارزش بر  مالیات قانون 23  و  22 ماده در  که  افزوده ارزش مالیات به مربوط جرائم    از  شده، تعیی 
ی  جمله ح به و  بوده کشور   مالیاتی  سیستم در  شده گرفته  نظر  در  جرائم ترین سنگی   : است زیر  شر

  تاری    خ تا  متعلق مالیات %75 معادل افزوده ارزش بر  مالیات سیستم در  مقرر  مهلت در  نام ثبت عدم-1 
 مورد حسب بر  مودی شناساتی  یا  نام ثبت

 متعلق مالیات برابر  یک معادل  صورتحساب صدور  عدم-2

ی  متعلقه مالیات تفاوت برابر  یک معادل صورتحساب در  قیمت درست درج عدم-3   و  صحیح مبلغ بی 
 اشتباه

  معادل مالیاتی  امور  سازمان توسط شده اعالم نمونه طبق صورتحساب اطالعات و  مشخصات درج عدم-4
 متعلق  مالیات 25%

 متعلق مالیات %50 معادل مورد  حسب بر  بعد  به شناساتی  یا  نام ثبت تاری    خ از  اظهارنامه ارائه عدم-5
 متعلق مالیات %25 معادل مدارک و  اسناد  و  دفاتر  ارائه عدم-6
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  ازای به نشده پرداخت مالیات %2 معادل مقرر  موعد  در  متعلق های مالیات پرداخت در  تاخت   جریمه-7
 ماه  هر 

 

 انواع اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده: 

 (افزوده ارزش بر  ماليات قانون 38 ماده الف بند  و  16 ماده موضوع)  عادي اظهارنامه-1

 سوخت  ويژه اظهارنامه-2
 دخانيات  ويژه اظهارنامه-3
ی  عوارض اظهارنامه-4

 
 آاليندگ

 خودرو گذاري  شماره اظهارنامه-5

 
 

 جداول : 

الف ( واحدهای صنفی مشمول مالیات برارزش افزوده )دراتحادیه های شهرستان بوشهر(براساس آخرین فهرست سازمان  

 امورمالیاتی کشور 

 رسته  اتحاديه  ردیف 

 ی خرده فروشی پروفیل آهن  ابزار و يراق و مصالح ساختماني  (1

 عمده فروشی انواع آجر  ابزار و يراق و مصالح ساختماني  (2

 خرده فروشي آهن آالت بجزفوالد ابزار و يراق و مصالح ساختماني  (3

 مراسم تاالر برگزاري جشن و  اغذيه فروشان و هتلداران   (4

 خدمات آژانس سیاحتي و زيارتي طبقه بندي نشده در جاي ديگر اغذيه فروشان و هتلداران   (5

 رستوران و چلوكبابي و سالن غذاخوري  فروشان و هتلداران  اغذيه  (6

 سفره خانه سنتی  اغذيه فروشان و هتلداران   (7

 عمده فروشي تخم مرغ  اغذيه فروشان و هتلداران   (8

 عمده فروشي مرغ و ماكیان  هتلداران اغذيه فروشان و   (9

 هتل  اغذيه فروشان و هتلداران   (10

 ن هتل آپارتما اغذيه فروشان و هتلداران   (11

 باغ تاالر اغذيه فروشان و هتلداران   (12

 عمده فروشی گوشت قرمز اغذيه فروشان و هتلداران   (13

14)  
  وفروشندگان لوازم یدکی  تعمیركاران

 اتومبیل 
 عمده فروشي ضايعات فلزات 
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 رسته  اتحاديه  ردیف 

15)  
  وفروشندگان لوازم یدکی  تعمیركاران

 اتومبیل 
 نمايندگي فروش خودروهاي سبك و سنگین داخلي و خارجي

 بازي هاي رايانه اي  يانه اي خدمات را  (16

 تولید ماشین آالت اداري و رايانه خدمات رايانه اي   (17

 خدمات مشاوره اي سیستم ها و نرم افزارهاي كامپیوتري  خدمات رايانه اي   (18

 اندازي نرم افزار و ساير فعالیتهاي مرتبط به آنخدمات نصب و راه  خدمات رايانه اي   (19

 كافي نت خدمات رايانه اي   (20

 عمده فروشي دخانیات  ربار و لبنیات فروشانخوا  (21

 ( 1عمده فروشي مواد و محصوالت غذايي بصورت نمايندگي و پخش آن) خواربارولبنیات فروشان  (22

 ( 2غذايي بصورت نمايندگي و پخش آن)عمده فروشي مواد و محصوالت  خواربارولبنیات فروشان  (23

 خدمات چاپ  عکاسان و چاپخانه داران   (24

 عمده فروشي عینك، شیشه و قاب عینك  انه داران عکاسان و چاپخ  (25

 عمده فروشي پوشاك زنانه  فروشندگان پوشاك و خرازان   (26

 عمده فروشي پوشاك مردانه  فروشندگان پوشاك و خرازان   (27

 عمده فروشي لباس نوزاد و بچه گانه خرازان فروشندگان پوشاك و   (28

 ت پزشكي ، جراحي ، بیمارستاني و كفشهاي طبي عمده فروشي لوازم و تجهیزا  فروشندگان پوشاك و خرازان   (29

 عمده فروشي لوازم ورزشي  فروشندگان پوشاك و خرازان   (30

 عمده فروشي مواد آرايشي و بهداشتي  فروشندگان پوشاك و خرازان   (31

 خدمات مربوط به تهیه وتوزيع آگهي هاي تبلیغاتي  فروشندگان لوازم التحرير و كتاب فروشان   (32

 عمده فروشی لوازم الکتریکی، روشنایی، صنعتی، فشار قوی  لكتريكي و الكترونیكي فروشندگان لوازم ا  (33

 عمده فروشی لوازم الکتریکی ساختمان  فروشندگان لوازم الكتريكي و الكترونیكي   (34

 عمده فروشی میزوصندلی اداری  فروشندگان لوازم خانگي   (35

 عمده فروشي انواع میوه و مركبات فروشندگان میوه و تربار   (36

 خرده فروشي طال و جواهرات  فروشندگان و سازندگان طال و جواهر و ساعت   (37

 وشیرینی خشک عمده فروشی نقل ، نبات ، آبنبات ، گز ، شکالت  قنادان و بستني ساز و بستني فروش   (38

 عمده فروشي لوازم قنادي  قنادان و بستني ساز و بستني فروش   (39

 ، فروش و حق العمل كاري انواع خودرو هاي سبك خريد مشاورین امالک ونمایشگاه داران اتومبیل   (40

 مشاوره امالك و مستغالت  مشاورین امالک ونمایشگاه داران اتومبیل   (41

 فروش مواد معدني ) عمده فروشي ( دفتر  موزايیك سازان و بلوك سازان   (42

 خدمات باربري پیك موتوري  موسسات حمل ونقل بارومسافر  (43

 باربري مصالح ساختماني خدمات موسسات حمل ونقل بارومسافر  (44
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 رسته  اتحاديه  ردیف 

 خدمات باربري و حمل و نقل زمیني كاال بجز راه آهن موسسات حمل ونقل بارومسافر  (45

 پستی خصوصی )تیپاکس( خدمات  موسسات حمل ونقل بارومسافر  (46

 خدمات تاكسي بار  موسسات حمل ونقل بارومسافر  (47

 دفتر حمل و نقل كاالي شهري  موسسات حمل ونقل بارومسافر  (48

 دفتر حمل و نقل مواد غذايي و يخچالي  سات حمل ونقل بارومسافرموس   (49

 دفتر خدمات حمل و نقل بین المللي  موسسات حمل ونقل بارومسافر  (50

 دفتر خدمات حمل و نقل بین شهري  ونقل بارومسافرموسسات حمل   (51

 

 



 

 1399.مهرماه شهراتاق اصناف مرکزاستان بو 13

  – 240.10188مه شماره  ب( رسته های صنفی مشمول نصب سامانه فروش)دراتحادیه های شهرستان بوشهر( موضوع نا

 سازمان امورمالیاتی کشور  98.06.10

 کد رسته  اتحادیه 

 552123 آش و حلیم پزی  اغذیه فروشان و هتلداران   

 552116 باغ تاالر  اغذیه فروشان و هتلداران   

 552212 پیتزا فروشی  اغذیه فروشان و هتلداران   

 552112 راسمتاالر برگزاری جشن و م  اغذیه فروشان و هتلداران   

 552609/1 تهیه غذا ترک  اغذیه فروشان و هتلداران   

 552420 جگرکی )جگر، دل و قلوه(  اغذیه فروشان و هتلداران   

 552125 جوجه سرا اغذیه فروشان و هتلداران   

 552312 چایخانه و قهوه خانه سنتی   اغذیه فروشان و هتلداران   

 552111 همانان در منازل و ادارات و مجالسییه غذا، غذارسانی و پذیرایی از مخدمات ته اغذیه فروشان و هتلداران   

 552311 دیزی پزی )عرضه قلیان ممنوع(  اغذیه فروشان و هتلداران   

 552113 رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوری  اغذیه فروشان و هتلداران   

 552211 ساندویچ فروشی  اغذیه فروشان و هتلداران   

 552114 سفره خانه سنتی)عرضه قلیان ممنوع است(  فروشان و هتلداران    اغذیه

 552603 سمبوسه پزی  اغذیه فروشان و هتلداران   

 552411 طباخی )کله، پاچه، سیراب و شیردان پزی(  اغذیه فروشان و هتلداران   

 552216 د( فروش ساندویچ و پیتزا و مرغ سوخاری و ... )فست فو اغذیه فروشان و هتلداران   

 552122 کبابی  اغذیه فروشان و هتلداران   

 552609/5 مرغ بریان  اغذیه فروشان و هتلداران   

 552214 مرغ سوخاری  اغذیه فروشان و هتلداران   

 551210 مسافرخانه و مهمانپذیر اغذیه فروشان و هتلداران   

 551113 مهمانخانه و مهمانسرا  اغذیه فروشان و هتلداران   

 551111 هتل  یه فروشان و هتلداران   اغذ

 551112 هتل آپارتمان  اغذیه فروشان و هتلداران   

 930212 پیرایشگری مردانه  آرایشگران و پیرایشگران مردانه 
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 کد رسته  اتحادیه 

 930214 اپیالسیون  آرایشگران وپیرایشگران زنانه 

 930211 آرایشگری زنانه   آرایشگران وپیرایشگران زنانه 

 930215 واپیالسیونآرایشگری  زنانه  آرایشگران وپیرایشگران

 930216 تاتو)آرایش دائم(  آرایشگران وپیرایشگران زنانه 

 924911 بازی های رایانه ای  خدمات رایانه ای وماشینهای اداری 

 642112 کافی نت   خدمات رایانه ای وماشینهای اداری 

 523621 خرده فروشی نوشت افزار  فروشندگان لوازم التحریروکتاب فروشان

  وفروشندگان لوازم یدکی  تعمیرکاران

 اتومبیل 
 504011 فروش موتور سیکلت و لوازم یدکی آن

 512610 عمده فروشی انواع میوه و مرکبات  فروشندگان میوه وتربار 

 522224 خرده فروشی خرما  فروشندگان میوه وتربار 

 522102 خرده فروشی انواع میوه وصیفی جات فروشندگان میوه وتربار 

 522101 خرده فروشی سبزی  فروشندگان میوه وتربار 

 522221 آجیل و خشکبار فروشی)خرده(  قنادان و بستنی ساز و بستنی فروش 

 552512 بستنی فروشی  قنادان و بستنی ساز و بستنی فروش 

 152005 تولیدوفروش آبمیوه،بستنی وفالوده قنادان و بستنی ساز و بستنی فروش 

 552324 قهوه سرا و بستنی فروش  سازقنادان و بستنی 

 552323 کافی شاپ قنادان و بستنی ساز و بستنی فروش 

 501011 خرید و فروش و حق العمل کاری انواع خودروهای سنگین   مشاورین امالک و نمایشگاه داران اتومبیل 

 501011 مشاور اتومبیل   مشاورین امالک و نمایشگاه داران اتومبیل 

 702010 مشاور امالک   مایشگاه داران اتومبیل امالک و نمشاورین 

 


