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 اتی )مالیات بر درآمد و ارزش افزوده(ـن و مقررات مالیـقوانی

 پیشگفتار

باشد. آشنایی شهروندان، آگاهی از قوانین و مقررات برای عموم شهروندان و مأموران مجری قوانین از اهمیت زیادی برخوردار می

موجب اطالع از حقوق و تكالیف قانونی خود گردیده و امكان برخورداری از مزایای قانونی و سااایر تیااهیالت قانونی برای آنان 

 های كیفری خواهد بود.های مالی و مجازاتها از قبیل جریمهاز طرفی دیگر باعث كاهش هزینهگردد و فراهم می

مندی مردم، كاهش فرایندهای اجرایی و به تبع همچنین آگاهی مأموران مجری قانون، از مقررات مربوطه موجب افزایش رضااایت

 باشد.های اداری میآن كاهش هزینه

ین قوانین بخش حقوق عمومی در هر كشااوری بوده و به دلیل دامنه وساایع اجرایی و ت داد زیاد قوانین مالیاتی از جمله مهمتر

مشاامولین این مقررات، مزم اساات مندیان مالیاتی و مأموران مجری قوانین اطالع كامل،  اابی  و به موقع از قوانین م ااو  را 

 داشته باشند.

 موارد ذیل را به عنوان یک الزام رعایت نمایند.كلیه مودیان مالیاتی در ابتدای شروع ف الیت  تمامی 

 باشند:اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می

 كلیة مالكین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نیبت به اموال یا امالك خود واقع در ایران طبق مقررات با  دوم. -۱

 نماید.ایران یا خارج از ایران تب یل میهر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نیبت به كلیة درآمدهایی كه در  -۲

 كند.هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نیبت به كلیة درآمدهایی كه در ایران تب یل می -۳

 نماید.هر شخص حقوقی ایرانی نیبت به كلیة درآمدهایی كه در ایران یا خارج از ایران تب یل می  -۴

نماید و همچنین نیاابت به یا حقوقی( نیاابت به درآمدهایی كه در ایران تب اایل می هر شااخص ریر ایرانی عاعم از حقیقی -۵

های سااینمایی های فنی و یا واگذاری فیلمدرآمدهایی كه بابت واگذاری امتیازات یا سااایر حقوق خود و یا دادن ت لیمات و كمک

 كند.ایران تب یل میگردد( از عاید آنها می  عكه به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر

 نكته:

 های موضوع این قانون نییتند:اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات

 ها و منسیات دولتی؛وزارتخانه -۱

 شود.هایی كه بودجة آنها وسیلة دولت تأمین میدستگاه -۲

 هاشهرداری -۳

 (۱۳۹۴ینی عره( و مقام م ظم رهبری عالباقی بنیادها و نهادهای انقال  اسالمی دارای مجوز م افیت از طرف حضرت امام خم -۴

 مالیات بر درآمد امالك -ف ل اول

 ۵۲(مادة iع

های مقرر در این درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نیبت به امالك واقع در ایران پس از كیر م افیت

 باشد.قانون مشمول مالیات بردرآمد امالك می

 ۵۳(مادة iiع

شمول مالیات امالكی كه به اجاره واگذار میدرآمد  ست از كل مالم یر گردد عبارت ا امجاره، اعم از نقدی و ریر نقدی، پس از ك

 ها و استهالكات و ت هدات مالک نیبت به مورد اجاره.بییت و پنج در د بابت هزینه

 این ماده مباسبه خواهد شد. درآمد مشمول مالیات در مورد اجارة دست اول امالك مورد وقف یا حبس بر اساس

شمول مالیات وی  شد، درآمد م شمول مالیات خواهد بود. هرگاه موجر مالک نبا در رهن ت رف، راهن طبق مقررات این ف ل م

 التفاوت اجارة دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره.عبارت است از مابه



 

 

شخاصحكم این ماده در مورد خانه سازمانی مت لق به ا شود  های  شخیص  حقوقی در  ورتی كه مالیات آنها طبق دفاتر قانونی ت

 جاری نخواهد بود.

مبل سااكونت پدر یا مادر یا همیاار یا فرزند یا اجداد و همچنین مبل سااكونت افراد تبت تكفل مالک اجاری تلقی -۱تب اارة 

سناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت مینمی یكونی، مبل شود. دشود مگر اینكه به موجب ا ر  ورتی كه چند واحد م

سكونت مالک و یک واحد شد یک واحد برای  یكونی برای هر یک از افراد مذكور به انتخا    سكونت مالک و یا افراد مزبور با م

 مالک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود.

 شود.گیرد ریر اجاری تلقی میاین قانون قرار می ۲دة ها و منسیات موضوع ماامالكی كه مجاناً در اختیار سازمان -۲تب رة 

 شود.از نظر مالیات بردرآمد اجارة امالك هر واحد آپارتمان یک میتغل مبیو  می-۳تب رة 

شین-۴تب رة  شینآمت به اجاره واگذار میدر مورد امالكی كه با اثاثه یا ما شی از اجارة اثاثه و ما آمت نیز جزء شود، درآمد نا

 شود.مد ملک مبیو  و مشمول مالیات این ف ل میدرآ

شود، بر اساس ارزش م امالتی میتبدثاتی كه طبق قرارداد از طرف میتأجر در عین میتأجره به نفع موجر ایجاد می-۵تب رة 

 گردد.روز تبویل میتبدثه به موجر تقویم و پنجاه در د آن جزء درآمد مشمول مالیات اجارة سال تبویل مبیو  می

شود و همچنین مخارجی كه هایی كه به موجب قانون یا قرارداد به عهدة مالک است و از طرف میتأجر انجام میهزینه -۶تب رة 

به موجب قرارداد انجام آن از طرف میتأجر تقبل شده در  ورتی كه عرفاً به عهدة مالک باشد، به بهای روز انجام هزینه تقویم و 

 شود.قدی به جمع اجاره بهای سال انجام هزینه اضافه میامجاره ریر نبه عنوان مال

ستیجاری ملک را كالً یا جزئاً به اجاره واگذار نماید، مبلغ اجارة  -۷تب رة  شده در عر ة ا در  ورتی كه مالک اعیان احداث 

ماده مشمول مالیات خواهد  امجاره دریافتی كیر و مازاد طبق مقررات  در اینپرداختی بابت عر ه به نیبت مورد اجاره از مال

 بود.

در  ورتی كه مالک مبل سكونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بهاء مهلتی برای تخلیة ملک داده شود،  -۸تب رة 

سكونت انتقال دهنده می شرایط م امله مبیع در اختیار بایع در مدتی كه مبل  شرط مادام كه طبق  شش ماه و در بیع  شد تا  با

 شود.شود، مگر اینكه به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت میطی است، اجاری تلقی نمیشر

شركتوزارتخانه -۹تب رة  یات و  س ستگاهها، من سیلة دولت تأمین های دولتی و د یمتی از بودجة آنها به و هایی كه تمام یا ق

اند ا و منسیات وابیته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مكلفهها و شركتشود، نهادهای انقال  اسالمی، شهرداریمی

ضوع این ف ل را از مال یر و تا پایان ماه ب د به ادارة امور مالیاتی مبل وقوع ملک هایی كه پرداخت میامجارهمالیات مو كنند ك

 (۳۱/۴/۱۳۹۴پرداخت و رسید آن را به موجر تیلیم نمایند. عا الحی 

های سازندة میكن كه قبل از انتقال قط ی و طبق اسناد و مدارك مثبته به موجب ای میكونی مت لق به شركتواحده-۱۰تب رة 

شد، در مدت مذكور اجاری تلقی نمیگردد مادام كه در ت رف خریدار میقرارداد واگذار می شود و از لباظ مالیاتی با خریدار با

( این قانون به مأخذ تاریخ ت اارف ۵۹یات نقل و انتقال قط ی موضااوع مادة عمانند مالک رفتار خواهد شااد مشااروط بر اینكه مال

 پرداخت شده باشد.

( و همچنین انتقال حق واگذاری مبل به مأخذ وجوه %۵نقل و انتقال قط ی امالك به مأخذ ارزش م امالتی و به نرخ پنج در اادع

ل از طرف مالكان عین یا  اااحبان حق مشاامول مالیات ( در تاریخ انتقا%۲دریافتی مالک یا  اااحب حق و به نرخ دو در ااد ع

 باشد.می

سبه  -۱تب رة  شابه مبنای مبا شد، ارزش م امالتی نزدیكترین مبل م شده با چنانچه برای مورد م امله ارزش م امالتی ت یین ن

 مالیات خواهد بود.

شه یا  -۲تب رة  یب یا پی ست از حق ك شی از موق یت حق واگذاری مبل از نظر این قانون عبارت ا حق ت رف مبل یا حقوق نا

 تجاری مبل.

 ف ل سوم: مالیات بردرآمد حقوق



 

 

  
یلیم نیروی كار خود : ۸۲(مادة xxviع شخص دیگر عاعم از حقیقی یا حقوقی( در قبال ت شخص حقیقی در خدمت  درآمدی كه 

 كند مشمول مالیات بردرآمد حقوق است.می بابت اشتغال در ایران بر حیب مدت یا كار انجام یافته بطور نقد یا ریرنقد تب یل

شخاص مقیم ایران( از  -تب ره  سالمی ایران یا ا شور عاز طرف دولت جمهوری ا درآمد حقوقی كه در مدت مأموریت خارج از ك

 باشد.شود مشمول مالیات بردرآمد حقوق میمنابع ایرانی عاید شخص می

شمول مالیات حقوق عبار:  ۸۳(مادة xxviiع شغل درآمد م ست از حقوق عمقرری یا مزد، یا حقوق ا لی( و مزایای مربوط به  ت ا

 های مقرر در این قانون.اعم از میتمر و یا ریر میتمر قبل از وضع كیور و پس از كیر م افیت

 میلیون سامنه می باشد ۱۵۶مبلغ  ۹۵نكته مهم : میزان م افیت حقوق هر فرد در سال 

( این قانون مباسبه ۸۵اند مالیات مت لق را طبق مقررات مادة عپرداخت یا تخ یص آن مكلف پرداخت كنندگان حقوق هنگام هر

یر و  شانی دریافت كنندگان حقوق و میزان آن به ادارة امور مالیاتی  تا پایان ماه ب دو ك ضمن نام و ن ستی مت یلیم فهر ضمن ت

 های ب د فقط تغییرات را  ورت دهند.مبل پرداخت و در ماه

شخاص حقیقی ریر از كاركنان خود كه مشمول پرداخت كیورات بازنشیتگی یا بیمه پرداخت -تب ره  هایی كه كارفرمایان به ا

كنند، بدون التبقیق و حق پژوهش پرداخت میالتدریس، حقالمشاااوره، حق حضااور در جلیااات، حقباشااند، با عنوان حقنمی

باشد. كارفرمایان موظفند در موقع ( می%۱۰لیات مقطوع به نرخ ده در د ع( این قانون مشمول ما۸۴رعایت م افیت موضوع ماده ع

( این قانون با اعالم مشخ ات دریافت كنندگان ۸۶پرداخت یا تخ یص، مالیات مت لقه را كیر و ظرف مدت ت یین شده در ماده ع

شور به اداره امور مالیاتی سازمان امور مالیاتی ك سط  شده تو ینول  مطابق فرم نمونه اعالم  پرداخت كنند و در  ورت تخلف، م

 پرداخت مالیات و جرایم مت لق خواهند بود.

 درآمدهای حقوق بشرح زیر از پرداخت مالیات م اف است:

ضای مأموریت -۱ سا و اع ضای هیأترؤ سا و اع سی خارجی در ایران و رؤ سیا یبت های  های نمایندگی فوق ال ادة دول خارجی ن

ضای هیأتدرآمد حقوق دریافتی   به سا و اع شرط م املة متقابل و همچنین رؤ سازمان ملل از دولت متبوع خود ب های نمایندگی 

سازمان و منسیات مزبور در  ورتی كه تابع دولت  یبت به درآمد حقوق دریافتی از  متبد و منسیات تخ  ی آن در ایران ن

 جمهوری اسالمی ایران نباشند.

خارجی در ایران و همچنین كارمندان منسیات فرهنگی دول خارجی نیبت به درآمد  های كنیولیرؤسا و اعضای مأموریت -۲

 حقوق دریافتی از دول متبوع خود بشرط م املة متقابل.

های بالعوض فنی و اقت ادی و علمی و فرهنگی كارشناسان خارجی كه با موافقت دولت جمهوری اسالمی ایران از مبل كمک -۳

یات بین س یات بین المللی به ایران اعزام می دول خارجی و یا من س یبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا من شوند ن

 المللی مذكور.

سفارتخانه -۴ یولگریكارمندان مبلی  یبت به درآمد حقوق ها و نمایندگیها و كن سالمی ایران در خارج ن های دولت جمهوری ا

 دارای تاب یت دولت جمهوری اسالمی ایران نباشند بشرط م املة متقابل. دریافتی از دولت جمهوری اسالمی ایران در  ورتی كه

یتمری پرداختی به  -۵ یتمری و پایان خدمت و خیارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا م شیتگی و وظیفه و م حقوق بازن

 وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخ ی استفاده نشده.

 وط به شغل.هزینة سفر و فوق ال ادة میافرت مرب -۶

 (۲۷/۱۱/۱۳۸۰حذف شد.عا الحیه  -۷

های ارزان قیمت سازمانی در خارج از مبل كارگاه یا میكن واگذاری در مبل كارگاه یا كارخانه جهت استفادة كارگران و خانه -۸

 گیرد.كارخانه كه مورد استفاده كارگران قرار می

 و امثال آن.وجوه حا ل از بیمه بابت جبران خیارت بدنی و م الجه  -۹

 ( این قانون.۸۴عیدی سامنه یا پاداش آخر سال جم اً م ادل یک دوازدهم میزان م افیت مالیاتی موضوع ماده ع -۱۰



 

 

 شود.های خاص در اختیار مأموران كشوری گذارده میهای سازمانی كه با اجازة قانونی یا به موجب آیین نامهخانه -۱۱

م الجة كاركنان خود یا افراد تبت تكفل آنها میااتقیماً به وساایلة حقوق بگیر به پزشااک یا وجوهی كه كارفرما بابت هزینة  -۱۲

 بیمارستان به استناد اسناد و مدارك مثبته پرداخت كند.

 ( این قانون.۸۴مزایای ریرنقدی پرداختی به كاركنان حداكثر م ادل دو دوازدهم م افیت موضوع مادة ع -۱۳

سنل نیروها -۱۴ ستخدامی وزارت درآمد حقوق پر شمومن قانون ا سالمی ایران اعم از نظامی و انتظامی، م یل  جمهوری ا ی م

 اطالعات و جانبازان انقال  اسالمی و جنگ تبمیلی وآزادگان.

 (۳۱/۴/۱۳۹۴عا الحی  ۹۲(مادة xxxviع

ریزی كشور دیریت و برنامه( مالیات حقوق كاركنان شارل در مناطق كمتر توس ه یافته طبق فهرست سازمان م%۵۰پنجاه در د ع

 شود.بخشوده می

 مالیات بردرآمد مشارل -ف ل چهارم

  
 ۹۳(مادة xxxviiع

سایر ف ل شارل یا به عناوین دیگر ریر از موارد مذكور در  شتغال به م شخص حقیقی از طریق ا های این قانون در درآمدی كه 

 باشد.شمول مالیات بر درآمد مشارل میهای مقرر در این قانون مایران تب یل كند پس از كیر م افیت

های مضاربه در  ورتی كه عامل های مدنیعاعم از اختیاری یا قهری( و همچنین درآمدهای ناشی از ف الیتدرآمد شركت -تب ره 

 باشد.عمضار ( یا  احب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این ف ل می

 ۹۴(مادة xxxviiiع

شمول مالیات  سایر درآمدهای آنان كه درآمد م ضافة  ست از كل فروش كام و خدمات به ا ضوع این ف ل عبارت ا مندیان مو

شناخته نشده پس از كیر هزینه ستهالكات مربوط طبق مقررات ف ل هزینهمشمول مالیات ف ول دیگر  های قابل قبول و ها و ا

 استهالكات.

 (۳۱/۴/۱۳۹۴عا الحی  ۹۵(مادة xxxixع

اند دفاتر و یا اسناد و مدارك حیب مورد را كه با رعایت ا ول و ضوابط مربوط از جمله وع این ف ل موظف احبان مشارل موض

جار تنظیم می جارت در خ ااوص ت قانون ت جاری موضااوع  فاتر ت به تنظیم د گردد برای تشااخیص ا ااول و ضااوابط مربوط 

 د.درآمدمشمولمالیات،نگهداریواظهارنامهمالیاتیخودرابراساسآنهاتنظیمكنن

های نگهداری آنها اعم از ماشااینی عمكانیزه( و دسااتی و نمونه نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسااناد و مدارك و روشآیین

شخیص  سیدگی و ت یب مورد برای مندیان مذكور و نیز نبوه ارائه آنها برای ر اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم ف الیت ح

شمول مالیات به مرا شش ماه از تاریخ مزمجع ذیدرآمد م سازمان امور ربط، حداكثر ظرف مدت  سط  شدن این قانون تو امجراء 

 رسد.شود و به ت ویب وزیر امور اقت ادی و دارایی میمالیاتی كشور تهیه می

 (۳۱/۴/۱۳۹۴عا الحی  ۹۷(مادة xliع   (۳۱/۴/۱۳۹۴حذف شد. عا الحی  ۹۶(مادة xlع

شخاص ح شمول مالیات ا یلیم اظهارنامه مالیاتی میدرآمد م ضوع این قانون كه مكلف به ت ستناد اظهارنامه قیقی مو شند به ا با

سازمان امور مالیاتی  شد، خواهد بود.  شده و مورد پذیرش قرار گرفته با مالیاتی مندی كه با رعایت مقرارت مربوط تنظیم و ارائه 

شور می ستواند اظهارنامهك شاخصهای مالیاتی دریافتی را بدون ر ساس م یارها و  های ت یین یدگی قبول و ت دادی از آنها را بر ا

 طور نمونه انتخا  و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.شده و یا به

مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری كند، سااازمان امور مالیاتی كشااور  در  ااورتی كه مندی از ارائه اظهارنامه

ه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس ف الیت و اطالعات اقت ادی كیب شده مندیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه نیبت به تهی

شخیص مالیات اقدام می سی روز از تاریخ ابالغ مالیات مت لق به موجب برگ ت كند. در  ورت اعتراض مندی چنانچه ظرف مدت 

مالیاتی مطابق با مقررات مربوط اقدام كند، اعتراض مندی طبق مقررات این قانون برگ تشخیص مالیات، نیبت به ارائه اظهارنامه 



 

 

سیدگی قرار می یلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر ها و اعمال مجازاتگیرد. این حكم مانع از ت لق جریمهمورد ر های عدم ت

 قانونی نییت.

 ه جاری است.( این قانون در اجرای این ماد۲۳۹حكم موضوع تب ره ماده ع

سال از ابالغ این قانون، بانک اطالعات مربوط به نظام  –تب ره  سه  ست حداكثر ظرف مدت  شور موظف ا سازمان امور مالیاتی ك

سر كشور میتقر و ف ال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی كه نظام جامع مالیاتی به  ورت  سرا جامع مالیاتی را در 

مجری ۱۳۸۰های میتقیم م و  سال ( قانون مالیات۲۷۱( و ع۱۵۴(، ع۱۵۳(، ع۱۵۲(، ع۹۸(، ع۹۷نیامده است، مواد عكامل به اجراء در

 خواهد بود.

 نكته مهم: چه كیانی ملزم به نگهداری دفاتر هیتند؟؟؟؟

 آئین نامه مربوطه:در ذیل آمده است

  قابل توجه اعضای مبترم حقیقی سازمان 

 ۲۰۰/۹۴/۱۱۸ا الحی به شماره  ۹۵نامه اجرایی موضوع ماده های میتقیم و آیینقانون مالیات ۹۴/۴/۳۱با توجه به ا الحیه مورخ 

 باشد:به شرح زیر می ۹۵مراتب چگونگی اخذ دفتر مشارلع درآمد و هزینه( برای عملكرد سال  ۹۴/۱۲/۹مورخ 

بندی ع و یا حجم ف الیت به شاارح زیر گروهها و م یارهایی از قبیل نونامه  اااحبان مشااارل براساااس شاااخصطبق این آیین

 شوند: می
  

 الف( حجم ف الیت: 
 شرح گروه

وع ا لی مجموع مبلغ فروش كام و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قط ی شدهعقبل از كیر م افیت( طبق آخرین برگ مالیات قط یعمجم اول

شتر و به ب د كه تا تاریخ  ۹۱و متمم( عملكرد  سی میلیارد ریال و بی شتر از مبلغ  شد، هركدام بی شده با سال مالیاتی ابالغ  شروع  سال قبل از  پایان دی ماه 

 باشد.

وع ا لی مجموع مبلغ فروش كام و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قط ی شدهعقبل از كیر م افیت( طبق آخرین برگ مالیات قط یعمجم دوم

سی میلیارد ۹۱عملكرد و متمم(  شتر از مبلغ ده میلیارد و تا  شد، هركدام بی شده با سال مالیاتی ابالغ  شروع  سال قبل از   و به ب د كه تا تاریخ پایان دی ماه 

 ریال باشد.

 شوند. گیرند جزء گروه سوم مبیو  میهای اول و دوم قرار نمیمودیانی كه در گروه سوم

 باشد. مبالغ ت یین شده مالك عمل می %۵۰در مواردی كه  رفا ارائه خدمات باشد، -۱تب ره 

  ( نوع ف الیت:

 شوند.نامه جزء مودیان گروه اول مبیو  میاشخاص زیر فارغ از حجم ف الیت از لباظ انجام تكالیف موضوع این آیین

 دارندگان كارت بازرگانیع واردكنندگان و  ادركنندگان( -۱

 برداری از وزارتخانه ذیربطبرداران م ادن دارای جواز تاسیس و پروانه بهرهها و واحدهای تولیدی و بهره احبان كارخانه -۲

  احبان هتل های سه ستاره و بامتر -۳

 های تخ  یها، كلینیکها، زایشگاه احبان بیمارستان -۴

  احبان مشارل  رافی -۵

 ای مجوز ف الیت از وزارتخانه ذیربطای دارهای زنجیرهفروشگاه -۶

 ۸۹مشمولین مرحله سوم: اجرا از اول سال 

 میلیارد ریال یا بیشضتر باشد ۳ ۸۸یا  ۸۷كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی كه جمع فروش كام و خدمات آنها در سال 

یک سااال مالیاتی برای هر واحد های شااغلی خود را در اند اظهارنامة مالیاتی مربوط به ف الیتمندیان موضااوع این ف اال مكلف

تا آخر خردادماه سال   ای كه به وسیله سازمان امور مالیاتی كشور تهیه خواهد شد تنظیمشغلی یا برای هر مبل جداگانه طبق نمونه

 یند.( این قانون پرداخت نما۱۳۱به ادارة امور مالیاتی مبل شغل خود تیلیم و مالیات مت لق را به نرخ مذكور در مادة ع بعد



 

 

ها  هایی از آنانتواند برخیاز مشارل یا گروهسازمان امور مالیاتی كشورمی-تب ره  خدمات سااامنه آن كام و  كه میزان فروش  را 

ضوع ماده ع ضوع۸۴حداكثر ده برابر م افیت مو سناد و مدارك مو شی از تكالیف از قبیل نگهداری ا شد از انجام بخ  ( این قانون با

 ااورت مقطوع ت یین و و ااول نماید. در مواردی كه ارنامه مالیاتی م اف كند و مالیات مندیان مذكور رابهاین قانون و ارائه اظه

 شود.و ول می به ف الیت اشتغال داشته باشد مالیات مت لق نیبت به مدت اشتغال مباسبه و مندی كمتر از یک سال مالی

 تیلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.های مالیاتی حكم این تب ره مانع از رسیدگی به اظهارنامه

 ۱۰۱ماده 

درآمد سامنه مشمول مالیات مندیان موضوع این ف ل كه اظهارنامة مالیاتی خود را طبق مقررات این ف ل در موعد مقرر تیلیم 

( این ۱۳۱مذكور در مادة عهای ( این قانون از پرداخت مالیات م اف و مازاد آن به نرخ۸۴اند تا میزان م افیت موضااوع مادة عكرده

به ب د جاری  ۱۳۸۲قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تیلیم اظهارنامه برای استفاده از م افیت فوق نیبت به عملكرد سال 

 است.

ستفاده خواهند كرد و مبلغ م افیت بهدر مشاركت -۱تب ره  شركا حداكثر از دو م افیت ا  طورهای مدنی اعم از اختیاری و قهری 

میاوی بین آنان تقییم و باقی ماندة سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شركایی كه با هم رابطة زوجیت دارند 

گردد. در  ورت فوت احد از شركا وراث وی از لباظ استفاده از م افیت در حكم یک شریک تلقی و م افیت مقرر به زوج اعطا می

ستفاده نموده و این م افیت بهبه عنوان قائم مقام قانونی از م شرح فوق ا شاركت به  سهم متوفی در م یاوی  افیت مالیاتی  طور م

 بین آنان تقییم و از درآمد سهم هر كدام كیر خواهد شد.

در  ورتی كه هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با كیر فقط  -۲تب ره 

 .شود( این قانون می۱۳۱های مذكور در ماده عع این ماده مشمول مالیات به نرخیک م افیت موضو

 ف ل پنجم: مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی

شركت شی از ف الیتجمع درآمد  شخاص حقوقی كهها و درآمد نا سایر ا از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران   های انتفاعی 

ضع تب یل می یر م افیتزیانشود، پس از و ستثنای مواردی كه طبق مقررات های حا ل از منابع ریر م اف و ك های مقرر به ا

 ( خواهند بود.%۲۵باشد، مشمول مالیات به نرخ بییت و پنج در د عای میاین قانون دارای نرخ جداگانه

ش -۱تب رة  سیس ن سود تأ ییم  شخاص حقوقی ایرانی ریر تجاری كه به منظور تق اند، در  ورتی كه دارای ف الیت دهدر مورد ا

 شود.انتفاعی باشند، از مأخذ كل درآمد مشمول مالیات ف الیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده و ول می

( این ۱۱۳( و مادة ع۱۰۹( مادة ع۵اشخاص حقوقی خارجی و منسیات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمومن تب رة ع -۲تب رة 

هایی كه میتقیماً یا به وسیله نمایندگی نون از مأخذ كل درآمد مشمول مالیاتی كه از بهره برداری سرمایه در ایران یا از ف الیتقا

ش به، نماینده، كارگزار و امثال آن در ایران انجام می سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، از قبیل  دهند یا از واگذاری امتیازات و 

سینمایی از ایران تب یل میهای فنی یا واگذاری فیلمكمکدادن ت لیمات،  كنند به نرخ مذكور در این ماده مشمول مالیات های 

یا  خود تب یل  یبت به درآمدهایی كه به هر عنوان به ح یات مذكور در ایران ن س شخاص و من خواهند بود. نمایندگان ا

 باشند.یكنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات ممی

هایی كه قبالً پرداخت شده است با در موقع احتیا  مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیات -۳تب رة 

 رعایت مقررات مربوط از مالیات مت لق كیر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.

شخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ن -۴تب رة  سودا سهام  یبت به  شركتسهام یا  شركه دریافتی از  سرمایه پذیر مشمول ال های 

 مالیات دیگری نخواهند بود.

شمول  -۵تب رة  در مواردی كه به موجب قوانین م و  وجوهی تبت عناوین دیگری ریر از مالیات بردرآمد از مأخذ درآمد م

 جوه مزبور به نرخ مقرر مربوط مباسبه خواهد شد.مالیات اشخاص قابل و ول باشد، مالیات اشخاص پس از كیر و

های ت اونی سهامی عام مشمول بییت و های ت اونی مت ارف و شركتها و اتبادیهدرآمد مشمول مالیات ابرازی شركت -۶تب ره 

 باشد.( تخفیف از نرخ موضوع این ماده می%۲۵پنج در د ع



 

 

یبت به درآمد ابزاری ( افزایش درآمد ا%۱۰به ازای هر ده در د ع-۷تب ره  ضوع این ماده ن شخاص مو شمول مالیات ا برازی م

شته آنها، یک واحد در د و حداكثر تا پنج واحد در د از نرخ سال گذ شمول مالیات  سته میم شرط های مذكور كا شود. 

سال جار سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به  یویه بدهی مالیاتی  شده از برخورداری از این تخفیف ت ی در مهلت اعالم 

 (.۳۱/۴/۱۳۹۴عالباقی م و   سوی سازمان امور مالیاتی است

شخاص حقوقی مكلف سناد و مدارك خود را حداكثر تا چهارماه ا سود و زیان متكی به دفاتر و ا یا   اند اظهارنامه و ترازنامه و ح

الشركه یا ت داد سهام و نشانی هر یک میزان سهم پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شركا و سهامداران و حیب مورد

یلیم و مالیات مت لق را پرداخت نمایند.  ست ت شخص حقوقی در آن واقع ا از آنها را به ادارة امور مالیاتی كه مبل ف الیت ا لی 

یلیم اظها سنوات ب د كافی خواهد بود. مبل ت ست تغییرات در  یلیم فهر ست مزبور، ت یلیم اولین فهر رنامه و پرداخت پس از ت

 باشند تهران است.مالیات اشخاص حقوقی خارجی و منسیات مقیم خارج از ایران كه در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی

 حكم این ماده در مورد كارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران م افیت نیز جاری خواهد بود.

ق مقررات این قانون نبوة دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مكلف اشخاص حقوقی نیبت به درآمدهایی كه طب -تب ره 

 بینی شده است نییتند.های مربوط پیشبه تیلیم اظهارنامة مالیاتی جداگانه كه در ف ل

ستثنای مواردی كه طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانهن شخاص حقیقی به ا شرح زیر ای میرخ مالیات بردرآمد ا شد ب با

 :است

 (%۱۵( ریال درآمد مشمول مالیات سامنه به نرخ پانزده در دع۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تا میزان پان د میلیون ع -۱

یبت به مازاد پان د میلیون ع -۲ سامنه به ۱۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال تا میزان یک میلیاردع۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ن شمول مالیات  ( ریال درآمد م

 (%۲۰نرخ بییت در دع

 (%۲۵( ریال درآمد مشمول مالیات سامنه به نرخ بییت و پنج در دع۱۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ارد عنیبت به مازاد یک میلی -۳

یبت به درآمد ابزاری %۱۰به ازای هر ده در د ع-۱تب ره  ضوع این ماده ن شخاص مو شمول مالیات ا ( افزایش درآمد ابزاری م

شته آنها، یک واحد در د و حداكثر تا پنج واحد در د از سال گذ شمول مالیات  سته مینرخ م شرط های مذكور كا شود. 

برخورداری از این تخفیف تیویه بدهی مالیاتی سال قبل و تیلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعالم شده از سوی سازمان 

 امور مالیاتی است.

 هافصل اول: معافیت

 ۱۳۲مادة 

شی از ف الیت شخاص حقوقی درآمد ابرازی نا ریردولتی در واحدهای تولیدی یا م دنی كه از تاریخ اجرای های تولیدی و م دنی ا

ستخراج و فروش من قد میربط برای آنها پروانه بهرههای ذیاین ماده از طرف وزارتخانه شود و همچنین برداری  ادر یا قرارداد ا

ستان شده كه از تارها، هتلدرآمدهای خدماتی بیمار شخاص یاد  شگری ا یخ مذكور از طرف مراجع قانونی ها و مراكز اقامتی گرد

سال و از تاریخ شروع بهره شودبرداری یا مجوز  ادر میربط برای آنها پروانه بهرهذی ستخراج یا ف الیت به مدت پنج  برداری یا ا

 باشد.در مناطق كمتر توس ه یافته به مدت ده سال با نرخ  فر مشمول مالیات می

سناد و مدارك منظور از مالیات با نرخ  فر ر -الف یلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، ا شمول آن مكلف به ت ست كه مندیان م شی ا و

حیابداری حیب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی كشور 

سازمان مذكور نیز مكلف به بررسی اظهارنامه و ت یین درآممی شند و  ساس میتندات، مدارك و با د مشمول مالیات مندیان، بر ا

 شود. اظهانامه مذكور است و پس از ت یین درآمد مشمول مالیات مندیان، مالیات آنها با نرخ  فر مباسبه می

ضوع این ماده كه دارای بیش از پنجاه نفر نیروی -  سایر مراكز مو كار  مالیات با نرخ  فر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و 

شارل خود را حداقل پنجاه در د ع سال قبل نیروی كار  یبت به  سال ن شند چنانچه در دوره م افیت، هر  ( افزایش %۵۰شارل با

شارل و همچنین افزایش اشتغال نیروی كار در  شود. ت داد نیروی كاردهند، به ازای هر سال افزایش كاركنان یک سال اضافه می

ست بیمه تأمین اجتماعی كاركنان مبقق هر واحد با تأیید وزارت ت اون سناد و مدارك مربوط به فهر ،كار و رفاه اجتماعی و ارائه ا



 

 

شند، می ستفاده كرده با شوق مالیاتی این بند ا سال ب د كه از م شود. در  ورت كاهش نیروی كار از حداقل افزایش مذكور در

سال كاهش، مطالبه و و ول می یت فی می شود. افرادی كهمالیات مت لق در  یته، بازخرید و م ش یو  بازن شوند كاهش مب

 گردد.نمی

های  ن تی یا دوره برخورداری مباسبه مالیات با نرخ  فر برای واحدهای اقت ادی مذكور موضوع این ماده واقع در شهرك -پ

شهرك ستقرار  سال و در  ورت ا در مناطق كمتر توس ه های  ن تی یا مناطق ویژه اقت ادی مناطق ویژه اقت ادی به مدت دو 

 یابد.یافته، به مدت سه سال افزایش می

شرط برخورداری از هرگونه م افیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی ف ال در مناطق آزاد و سایر مناطق كشور تیلیم  -ت

حیااا  سااود و زیان طبق اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی اساات. اظهارنامه مالیاتی اشااخاص حقوقی شااامل ترازنامه و 

 شود.ای است كه توسط سازمان امور مالیاتی تهیه مینمونه

های اقت ادی در واحدهای موضوع این ماده عالوه بر دوره حمایت از طریق مالیات گذاریبه منظور تشویق و افزایش سرمایه -ث

 گیرد:قرار می اطق به شرح زیر مورد حمایتگذاری در مناطق كمتر توس ه یافته و سایر منبا نرخ  فر حیب مورد، سرمایه

 در مناطق كمتر توس ه یافته: -۱ 

ماده تا زمانی كه جمع درآمد مشمول مالیات واحد به  های ب د از دوره مباسبه مالیات با نرخ  فر مذكور در  در اینمالیات سال

سبه می سد، با نرخ  فر مبا شده بر سرمایه ثبت و پرداخت  های مقرر در ماده د از آن، مالیات مت لقه با نرخشود و ب دو برابر 

 شود.های آن مباسبه و دریافت می( این قانون و تب ره۱۰۵ع

 در سایر مناطق: -۲

سال%۵۰پنجاه در د ع سبه مالیات مذكور در  در این ماده با نرخ  فر و پنجاه در د ع( مالیات  ( باقی %۵۰های ب د از دوره مبا

شود. این حكم تا زمانی كه های آن مباسبه و دریافت میهای میتقیم و تب ره( قانون مالیات۱۰۵در ماده ع های مقررمانده با نرخ

شود، ادامه می شده  سرمایه ثبت و پرداخت  شمول مالیات واحد، م ادل  ( مالیات %۱۰۰یابد و ب د از آن،  ددر د عجمع درآمد م

 شود.های آن مباسبه و دریافت میو تب ره ( این قانون۱۰۵های مقرر در ماده عمت لقه با نرخ

 باشند.( این بند برخوردار می۲( و ع۱درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی ریردولتی، از مشوق مالیاتی جزءهای ع

شده سیس  ضوع این ماده كه قبل از این ا الحیه تأ شخاص حقوقی ریردولتی مو سرمایها شوق اند، در  ورت  گذاری مجدد از م

 توانند استفاده كنند.این ماده می

ربط به منظور تأسیس، توس ه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذكور برای ایجاد گذاری كه با مجوز مراجع قانونی ذیهرگونه سرمایه

 شود، مشمول حكم این بند است.های ثابت به استثنای زمین هزینه میدارایی

گذاری اشااخاص حقوقی ریردولتی در واحدهای حمل و نقل، رمایهاسااتثنای زمین مذكور در انتهای بند عث( در مورد ساا -ج

ستان شده از مراجع ذیها، هتلبیمار شده در مجوزهای قانونی  ادر  شگری  رفاً به میزان ت یین   الح، ها و مراكز اقامتی گرد

 باشد.جاری نمی

شوق مال -چ شخاص مذكور كه از م شده ا سرمایه ثبت و پرداخت  سرمایه در  ورت كاهش میزان  یاتی این ماده برای افزایش 

 شود.های آن مطالبه و و ول میاستفاده كرده باشند، مالیات مت لق و جریمه

گذاری و گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایهگذاری انجام شده موضوع این ماده با مشاركت سرمایهدر  ورتی كه سرمایه -ح

گذاری خارجی به میزان ده در د ( مشاركت سرمایه%۵باشد به ازای هر پنج در د عهای اقت ادی و فنی ایران انجام شده كمک

 شود.( اضافه می%۵۰( به مشوق این ماده به نیبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداكثر تا پنجاه در د ع%۱۰ع

مب ومت با نشان م تبر اقدام های خارجی كه با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نیبت به تولید شركت -خ

( از مب ومت تولیدی را  ادر نمایند از تاریخ ان قاد قرارداد همكاری با واحد تولید %۲۰كنند در  ورتی كه حداقل بییت در د ع

شمول حكم این ماده بوده و در  ورت اتمام دوره مذكور، ا سبه مالیات با نرخ  فر واحد تولیدی مذكور م ز ایرانی در دوره مبا



 

 

( تخفیف در نرخ مالیاتی نیبت به درآمد ابرازی حا ل از فروش مب ومت تولیدی در مدت مذكور در این ماده %۵۰پنجاه در د ع

 باشند.برخوردار می

شوق -د یت نرخ  فر مالیاتی و م ش اع یك دوبی یتقر در  شامل درآمد واحدهای تولیدی و م دنی م ضوع این ماده  های مو

ستان  ستانكیلومتری مركز ا سایر ا سی كیلومتری مراكز  ستان ا فهان و  شهرهای دارای تهران و پنجاه كیلومتری مركز ا ها و 

 شود.بیش از سی دهزار نفر جم یت بر اساس آخرین سرشماری نفوس و میكن نمی

هر حال از امتیاز این ربط و م اونت علمی و فناوری رئیس جمهور در های ذیواحدهای تولیدی فناوری اطالعات با تأیید وزارتخانه

های  ن تی باشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و م دنی میتقر در كلیه مناطق ویژه اقت ادی و شهركماده برخوردار می

های میتقر در ش اع یك دوبییت كیلومتری مركز استان تهران با نرخ  فر مباسبه استثنای مناطق ویژه اقت ادی و شهركبه

 باشند.های مالیاتی موضوع این ماده برخوردار میقشود و از مشومی

گیرند، های  ن تی یا واحدهای تولیدی كه در مبدوده دو یا چند استان یا شهر قرار میدرخ وص مناطق ویژه اقت ادی و شهرك

های رك وزارتخانهای است كه حداكثر سه ماه پس از ت ویب این قانون با پیشنهاد مشتنامهمالك ت یین مبدوده به موجب آیین

ریزی كشور و سازمان حفاظت مبیط زییت تهیه و به  ن ت، م دن و تجارت و امور اقت ادی و داریی، سازمان مدیریت و برنامه

 رسد.وزیران می ت ویب هیأت

سه ماهه اول در هر برنامه پنجیاله، -ذ شهرستان، بخش و دهیتان در  ستان،  شامل ا توسط فهرست مناطق كمتر توس ه یافته 

شاخصسازمان مدیریت و برنامه شور با همكاری وزارت امور اقت ادی و دارایی با لباظ  سرمایهریزی ك گذاری های نرخ بیكاری و 

ست برنامه قبلی م تبر میشود و به ت ویب هیأت وزیران میدر تولید تهیه می ست جدید، فهر سد و تا ابالغ فهر شد. تاریخ ر با

 یافته است. های مناطق كمتر توس هربط، مناط اعتبار برای احتیا  مشوقجع قانونی ذیمرا شروع ف الیت با تأیید

ربط اخذ كرده باشند برداری از مراجع قانونی ذیكلیه تأسییات ایرانگردی و جهانگردی كه قبل از اجرای این ماده پروانه بهره -ر

باشند. ( مالیات بر درآمد ابرازی م اف می%۵۰در د عاخت پنجاهامجراء شدن این ماده از پردتا مدت شش سال پس از تاریخ مزم

 حكم این بند نیبت به درآمد حا ل از اعزام گردشگر به خارج از كشور مجری نییت.

شگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی%۱۰۰ ددر د ع -ز شگران ( درآمد ابرازی دفاتر گرد ربط كه از مبل جذ  گرد

 باشد.م زائر به عربیتان، عراق و سوریه تب یل شده باشد با نرخ  فر مالیاتی مشمول مالیات میخارجی یا اعزا

باشد. این حكم در مورد كلیه مالیات با نرخ  فر موضوع این قانون  رفاً شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای كتمان شده می -ژ

 وانین مجری است.احكام مالیاتی با نرخ  فر منظور در این قانون و سایر ق

شخاص حقوقی خ و ی و ت اونی در واحدهای تولیدی و  ن تی دارای پروانه م ادل هزینه -س شی ا های تبقیقاتی و پژوه

ها یا مراكز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قط ی ربط كه در قالب قرارداد من قده با دانشگاههای ذیبرداری از وزارتخانهبهره

شور انجام  هایاز وزارتخانه شه جامع علمی ك شكی كه در چهارچو  نق شت، درمان و آموزش پز علوم، تبقیقات و فناوری و بهدا

ها و یا مراكز تبقیقاتی مربوطه برسد و شود، مشروط بر اینكه گزارش پیشرفت سامنه آن به ت ویب شورای پژوهشی دانشگاهمی

( ریال نباشااد، حداكثر به ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ دنی آنها كمتر از پنج میلیارد عهای تولیدی و مناخالص درآمد ابرازی حا اال از ف الیت

شود. م ادل مبلغ منظور شده به حیا  مالیات اشخاص ( مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذكور بخشوده می%۱۰میزان ده در د ع

 مذكور، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.

ستورال مل اجرای شور به ت ویب وزرای امور اقت ادی و دارایی،  ن ت، م دن و د سازمان امور مالیاتی ك شنهاد  ی این بند با پی

 رسد.تجارت، علوم، تبقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی می

 ۱۳۹۵این ماده از ابتدای سال  های مالیاتی و مباسبه با نرخ  فر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذكور دركلیه م افیت -۱تب ره 

 شود.اجراء می



 

 

سط وزارتخانهآیین -۲تب ره  شش ماه پس از ابالغ قانون تو ضوع این ماده و بندهای آن حداكثر ظرف مدت  های نامه اجرایی مو

سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می هیأت وزیران شود و به ت ویب امور اقت ادی و دارایی و  ن ت، م دن و تجارت با همكاری 

 رسد.می

 مالیات بر ارزش افزوده چییت؟

مالیات بر ارزش افزوده مالیات ریر میااتقیمی اساات كه بر ارزش افزوده ت لق می گیرد. این مالیات در طول فرآیند تولید كام و  

حله، دریافت و طی روال خدمات تا زمان فروش كام یا ارائه خدمات به مشااتری نهائی، از ارزش افزوده های ایجاد شااده در هر مر

خا اای به حیااا  دولت واریز می شااود. مبلغ این نوع مالیات در نهایت توسااط آخرین مشااتری به همراه بهای كام یا خدمات 

 پرداخت می شود.

 فراخوان های ارزش افزوده:

 چه كیانی مشمول ارزش افزوده می باشند

یه  اااادر     الف( كلیه وارد كنندگان؛   ۸۷فراخوان مرحله اول: تاریخ اجرا از اول مهرماه   ( كل

 كنندگان؛ 

 سه میلیارد ریال یا بیشتر بوده است؛ ۱۳۸۶ج( كلیه ف امن اقت ادی كه مجموع فروش كامها و ارائه خدمات آنها در سال  

سال   یت ، ی۱۳۸۷د( كلیه ف امن اقت ادی كه مجموع فروش كامها و ارائه خدمات آنها در پنج ماهه آرازین  ک میلیارد و دوی

 پنجاه میلیون ریال یا بیشتر بوده است

 ۱۳۸۸مرحله دوم : تاریخ اجرا از مهرماه 

كلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی،  رفنظر از میزان ف الیت، كه مشمول مرحله اول ثبت  مشمولین مرحله دوم ثبت نام و اجرا

( ۹۶شااارل به ف الیت در هر یک از موضااوعات مندرج در بند عالف( ماده ع اند،نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده بوده

قانون مالیات بر ارزش افزوده( به شرح زیر، مشمول مرحله دوم  ۱۲های م اف موضوع ماده میتقیم عبجز ف الیت هایقانون مالیات

 باشندثبت نام و اجرای این نظام مالیاتی می

  شود؛ی ذیربط  ادر شده یا میبرداری از وزارتخانهی بهرهای آنها جواز تأسیس و پروانهها و واحدهای تولیدی كه بركارخانه

 ارائه دهندگان خدمات حیابرسی، حیابداری و دفترداری و همچنین خدمات مالی؛ برداران م ادن؛بهره

 حیابداران رسمی شارل و موسیات حیابرسی عضو جام ه حیابداران رسمی ایران؛ .

ای اعم از سااخت افزاری، نرم ارائه دهندگان انواع خدمات انفورماتیک، رایانه .ای؛دگان خدمات مدیریتی و مشاااورهارائه دهن .

  افزاری و طراحی سییتم؛

های مالی، نمایندگان توزیع های بزرگ، واسااطهها، فروشااگاهبنكداران، عمده فروش .های سااه سااتاره و بامتر؛ها و هتلمتل -۷

های تجاری و  ن تی، اعم از داخلی و خارجی؛نمایندگان موسیه  -۹  وارداتی و  احبان انبارها؛ كامهای داخلی و
  

ستثناء واحدهایی  -۱۰ یات حمل و نقل موتوری و باربری دارای مجوز از مراجع ذیربط، زمینی، دریایی و هوایی باربری عبه ا س من

منساایااات تبلیغاتی و  -۱۲ نسیات مهندسی و مهندسی مشاور؛م -۱۱ كه  رفاً به امر حمل و نقل میافر اشتغال دارند(؛

 بازاریابی

 نرخ مالیات بر ارزش افزوده:

نرخ مالیات بر ارزش افزوده هر سال، توسط دولت ت یین می شود و مبلغ آن از ضر  نرخ اعالم شده در بهای كام و یا خدمات به  

شت ست می آید و به همراه بهای كام و یا خدمات از م ستهای كلی دولت نرخ ری د سیا ضر باتوجه به  دریافت می گردد.درحال حا

 ارزش افزوده به قرار زیر بوده است:

 عوارض می باشد  %۵/۱مالیات و %۵/۱كه  %۳مجموع  ۸۹تا پایان سال  ۸۷ از مهر

 عوارض /۳مالیات و /۷اضافه گردیده است  %۱هر سال  ۹۰از سال 



 

 

می باشااد شااخ اای كه كامیی به ارزش  %۹كه  ۱۳۹۴لیات و عوارض ارزش افزوده سااال به عنوان مثال با در نظر گرفتن نرخ ما

ریال مالیات بر ارزش  ۹۰۰۰۰۰ریال قیمت كام و ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال بپردازد. این مبلغ شااامل  ۱۰۹۰۰۰۰۰خریداری می كند باید ۱۰۰۰۰۰۰۰

 افزوده می باشد.

سال   سال نرخ مالیات در  شد كه در  شامل مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می با و نرخ عوارض  %۶م ادل  ۱۳۹۴این نوع مالیات 

شده و مالیات و عوارض بر ارزش افزوده به نام مالیات ارزش افزوده نامیده می  %۳م ادل  شد ع همچنان كه در جام ه عرف  می با

 .شود 

 وده از اولین مرحله تا پرداخت توسط خریدار نهایی:رخه مالیات بر ارزش افزچ

شركت   ستای دریافت مالیات ارزش افزوده از خریداران نهایی كام یا خدمات، برای افراد و یا  قانون مالیات بر ارزش افزوده در را

شخص ن شند وظایفی م ضه كننده های اولیه كام و یا ارائه كننده خدمات می با سطه بین عر موده كه عدم انجام آنها هایی كه وا

 مشمول جرائم سنگینی می باشد.

یكی از این وظایف دریافت مالیات از خریدار و پرداخت آن به خزانه دولت می باشااد و وظیفه دیگر آن ها گزارش مبالغ خرید و  

در فرم خا ی به نام اظهارنامه روز ب د از پایان هر ف ل می باشد.این گزارش  ۱۵تا  فروش انجام شده و مقدار ارزش افزوده آن ها، 

 مالیات بر ارزش افزوده ارسال می شود كه در قیمت های ب دی درباره آن توضی  داده می شود.

در ا ل این افراد در زمان خرید كام، مالیات ارزش افزوده را از طرف خریداران ب دی پرداخت می كنند و در هنگام فروش مجددا  

 ت می كنند. این روال تا زمان تبویل كام یا ارائه خدمات به م رف كننده نهایی ادامه می یابد.آن را از خریدار دیگر دریاف

شتغال دارد و هیچ خریدی انجام نمی دهد . قیمت فروش كامی   شركت الف فقط به تولید و فروش یک نوع كام ا فرض می كنیم 

شركت نیز  شركت یک عدد از این ۲۰۰۰۰۰۰این  شد. این  شد و و در زمان فروش  ریال می با نوع كام را به توزیع كننده   می فرو

ریال ارزش افزوده می باشااد از خریدار دریافت می كند و  ۱۸۰۰۰۰ریال قیمت كام و  ۲۰۰۰۰۰۰ریال كه شااامل  ۲۱۸۰۰۰۰كام مبلغ 

به عبارت دیگر وظیفه خود را در ریال به خزانه دولت واریز می كند ع ۱۸۰۰۰۰ریال را نزد خود نگه داشااته و مبلغ  ۲۰۰۰۰۰۰مبلغ 

 قبال اداره دارایی انجام می دهد(.

ریال به شااخص پ كه م اارف كننده نهایی می باشااد می فروشااد و  ۳۰۰۰۰۰۰توزیع كننده   نیز كامی مذكور را به قیمت  

 فزوده می باشد.ریال ارزش ا ۲۷۰۰۰۰ریال قیمت كام و  ۳۰۰۰۰۰۰ریال از وی دریافت می كند كه شامل  ۳۲۷۰۰۰۰  مبلغ

در این مرحله توزیع كننده   مبلغ ارزش افزوده ای را كه در مرحله قبل به فروشاانده پرداخت كرده از مبلغ دریافتی از خریدار  

 كیر می نماید و باقیمانده را به خزانه دولت واریز می كند:

 ۳۰۰۰۰۰۰%*  ۹ =   ۲۷۰۰۰۰          مالیات ارزش افزوده دریافتی بابت فروش               

 ۲۰۰۰۰۰۰*  %۹  = ۱۸۰۰۰۰              مالیات ارزش افزوده دریافتی بابت خرید             

 ۹۰۰۰۰       مبلغی كه باید توسط توزیع كننده   به خزانه دولت واریز شود:

ریال مالیات ارزش افزوده  ۲۷۰۰۰۰ریال ارزش به وجود آمده به همراه  ۳۰۰۰۰۰۰همانطور كه مثال فوق مشخص شد در نهایت مبلغ   

  پس از طی چند مرحله توسط خریدار نهایی پرداخت شد:

 ریال ۳۰۰۰۰۰۰                                                قیمت خرید كام          

 ۳۰۰۰۰۰۰* %۹=  ۲۷۰۰۰۰                                        مالیات بر ارزش افزوده          

    ۳۲۷۰۰۰۰                         مبلغ پرداخت شده توسط خریدار          

 ثبت حیابداری ارزش افزوده:

 جهت انجام ثبت های حیابداری مربوط به ارزش افزوده، باید سرف ل های زیر ایجاد شود: 

سرف ل كل   "مالیات بر ارزش افزوده خرید"سرف ل م ین با عنوان - جهت ثبت ارزش  "  های دریافتنیسایر حیا"در زیر 

 افزوده در زمان خرید عچون مبالغی كه بابت خرید پرداخت می كنیم جز مطالبات ما می باشد(



 

 

سرف ل كل  "مالیات بر ارزش افزوده فروش"سرف ل م ین  - جهت ثبت ارزش افزوده  "سایر حیا  های پرداختنی"در زیر 

 افت می كنیم جز بدهی های ما می باشد(در زمان فروش عچون مبالغی كه بابت فروش دری

یاد آور می شود می توان در طول سال از یكی از سرف ل های فوق عترجیبا سرف ل مالیات بر ارزش افزوده فروش( نیز استفاده 

 كرد و در پایان سال در  ورت اختالف با ماهیت حیا ، مانده را به حیا  دیگر منتقل كرد.

 های زیر در دفاتر هر یک از شركت ها انجام می شود: فوق ثبت  با توجه به مثال  

 شركت الف: 

 در زمان فروش كام: 

 در زمان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فروش:

 كننده  :توزیع   

 در زمان خرید:

 در زمان فروش:

 افزوده: در زمان پرداخت مالیات بر ارزش

  
ان قانون، عالوه مندیان  -۲۲ماده  ااتی در  ورت انجام ندادن تكالیف مقرر در این قانون و یا در  ورت تخلف از مقررات ای مالی

  ای به شرح زیر خواهند بود:بر پرداخت مالیات مت لق و جریمه تأخیر، مشمول جریمه

 تاریخ ثبت نام یا شناسایی حیب مورد؛ ( مالیات مت لق تا%۷۵عدم ثبت نام مندیان در مهلت مقرر م ادل هفتاد و پنج در د ع -۱

  عدم  دور  ورتبیا  م ادل یک برابر مالیات مت لق؛ -۲

  عدم درج  بی  قیمت در  ورتبیا  م ادل یک برابر مابه التفاوت مالیات مت لق؛ -۳

 بیتانكار بدهكار شرح

 حیا  های دریافتنی تجاری –حیا  های و اسناد دریافتنی تجاری  

 فروش –فروش و درآمد                     

 ارزش افزوده فروشمالیات بر  –سایر حیا  های پرداختنی                     
  

۲۱۸۰۰۰۰ 
  
  
  
  

  
۲۰۰۰۰۰۰ 

۱۸۰۰۰۰ 
  

 بیتانكار بدهكار شرح

 مالیات بر ارزش افزوده فروش –سایر حیا  های پرداختنی  

 بانک های ریالی –موجودی نقد و بانک                    
۱۸۰۰۰۰ 

  

  
۱۸۰۰۰۰ 

 بیتانكار بدهكار شرح

 خرید 

 مالیات بر ارزش افزوده خرید –سایر حیا  های دریافتنی  

 تجاری   حیا  های پرداختنی –حیا  ها و اسناد پرداختنی تجاری              
  

۲۰۰۰۰۰۰ 

۱۸۰۰۰۰  
  
  

  
  

۲۱۸۰۰۰۰  
  

 بیتانكار بدهكار شرح

 مالیات بر ارزش افزوده فروش –سایر حیا  های پرداختنی  

 مالیات بر ارزش افزوده خرید –سایر حیا  های دریافتنی                   

 بانک های ریالی –موجودی نقد و بانک                   

۳۲۷۰۰۰۰ 

 
  

۳۰۰۰۰۰۰ 

۲۷۰۰۰۰ 



 

 

  لق؛( مالیات مت %۲۵وپنج در د ععدم درج و تكمیل اطالعات  ورتبیا  طبق نمونه اعالم شده م ادل بییت -۴

  ( مالیات مت لق؛%۵۰عدم تیلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به ب د حیب مورد، م ادل پنجاه در د ع -۵

  ( مالیات مت لق.%۲۵عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارك حیب مورد م ادل بییت و پنج در د ع -۶

( درماه، %۲ای به میزان دو در د عواعد مقرر، موجب ت لق جریمهتأخیر در پرداخت مالیااتهای موضوع ایان قانون در م -۲۳ماده 

 و مدت تأخیر خواهد بود.  نیبت به مالیات پرداخت نشده

 


