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پرسشوپاسخهایمالیاتی
سی وهفتمین همایش انجمن حسابداران خبره ی ایران به موضوع »اصالحیه ی قانون مالیات های 
مستقیم در عمل« اختصاص داشت. پیش از این مقاالت ارائه شده در همایش را برای اطالع آن دسته از 
خوانندگان که در آن شرکت نداشتند منتشر کردیم. بنا به درخواست برخی خوانندگان ماهنامه، در این 
شماره متن کامل پرسش و پاسخ هایی را که در انتهای همایش برگزار شد منتشر می کنیم و امیدواریم 
بدین ترتیب برخی ظرایف اصالحیه ی قانون مالیات ها در اجرا مشخص گردد. از محمدقاسم پناهی، 
محمد برزگری، حسین تاجمیر ریاحی و احمد زمانی، مدیران محترم سازمان امور مالیاتی برای حضور 
در این جلسه و پاسخ گویی به پرسش های مالیاتی شرکت کنندگان صمیمانه سپاسگزاریم. 

در آیين نامــه ی مربوطــه، قبــل از قانون 
ماليات های مستقيم مصوب 94/4/31 آمده 
که هر ســالی که تجدید ارزیابی انجام شد، 
در سال بعد این امکان وجود دارد که آن را 
به حساب افزایش سرمایه ببرد. پس تا پایان 
ســال 1395 زمان دارند که آن را به حساب 

افزایش سرمایه منتقل کنند. 

اگر بحث اســتفاده از ظرفيــت تبصره ی 2 ماده ی 
272 اســت، این ظرفيت در اختيار ســازمان مالياتی 
اســت. سازمان انتخاب می کند دقيقاً مثل یك مأمور 
که به عنوان حســابرس می رود حسابرســی شرکتی 
را انجام می دهد، می توانند از ظرفيت مؤسســات هم 
استفاده کنند. در سال 1383 هم چند شرکت از این بند قانونی، یعنی استفاده از ظرفيت شرکت های 

حسابرسی توسط سازمان مالياتی بهره برده اند. 

ورود یك ســرمایه به شــرکت کاماًل مشــخص 
اســت و در قالب عقود مشــارکتی انجام می شــود. 
پس ورود آن مشخص است و اسناد نشان می دهد. 
قاعدتاً قراردادهایی که با این مبالغ بســته می شــود 
بزرگ اســت و ورود از طریق سيستم بانکی انجام 

می شود.

طبق  شــرکتی  اگــر   •
مقررات قانونی در سال 1394 
تجدید ارزیابی کرده ولی قادر 
به ثبت آن تا پایان ســال نشده 

باشد تکلیف چیست؟

• آیــا ســازمان مالیاتی 
ماده ی  موضــوع  می توانــد 
272 را به مؤسســه حسابرسی که 

شرکت نیست واگذار نماید؟

• در تأمیــن مالی پروژه 
و طرح و ســرمایه در گردش 
موضــوع مــاده 138 مکرر، اگر 
چه  باشــد  درگردش  ســرمایه 

مدارکی الزم است؟

اصالحیهیقانون
مالیاتهایمستقیمدرعمل
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اگر نحوه ی محاســبه ی درآمد منظور اســت، بر 
اساس اســتاندارد 29 بحث امالك است که ملك 
یا پيش فروش شــده یا نشــده و بر اثر استانداردهای 
مربوطه درآمد باید شناســایی شــود. اما اگر از این 
نظر ســؤال دارند که کدام یك از این ساختمان ها 
را شــامل می شود پاسخ این است که کليه ی ساختمان ها را شامل می شود. در پيش بينی که انجام 
شــده واحدهایی را مورد هدف قرار داده ایم که پروانه ی ساخت شــان از 1395/1/1 به بعد اخذ 
می شود. آیين نامه ی ماده ی 77 تصویب کميسيون داخلی شده ولی هنوز به تصویب نهایی دولت 

نرسيده است.

از مزایای  شرکت های حمل و نقل صرفا 
موضوع ســرمایه گذاری می توانند استفاده 
کننــد. بند ث مــاده ی 132 به ظرفيت هایی 
که در بند های 1 و 2 اشاره شده می پردازد.

• معافیت موضوع ماده ی 
132 در مــورد شــرکت های 

حمل و نقل چه گونه است؟

 بله تبصره فقط به این 5 ماده می پردازد.

• آیا پرداختی بر حسب 
تبصره ی ذیل ماده ی 86 فقط 

محدود به همان 5 مورد است؟

شرکت های مخابرات در سنوات گذشته 
این مشکل را زیاد داشتند. مثاًل شرکت های 
بازنشســته  مخابــرات وقتی کارگرانشــان 
می شــدند و می رفتند، ســال به ســال بعد 
از بازنشســتگی مبلغی را بــه آنها پرداخت 
می کردند و این پرداخت از نگاه ســازمان 
مالياتــی هزینه ی قابل قبول نبــود. در نتيجه 
ایــن بحث در قانون اصالحی درج شــد تا 

بتوانند از این ظرفيت استفاده کنند. 

• منظور از پرداخت های 
بازنشستگان مؤسسه حداکثر تا 
ســقف یك دوازدهــم معافیت 

موضوع ماده 84 چیست؟

نحوه ی  و  چگونگــی   •
اشخاص  درآمد  محاســبه ی 
موضوع مــاده ی 77 را توضیح 

دهید.

 ما در قالب محاســبه ی درآمد اجاره، تمامی معافيت های بخش امالك را در نظر می گيریم. از جمله 
هميــن تبصره ی 11 ماده ی 53 که در مورد امالکی اســت که مالکان اســتيجاری بيــش از 3 واحد که با 
الگوی مصرف ســاخته می شــوند و بر آنها معافيت وجود دارد. در محاســبات جدید هم وجود خواهد 
داشت. معافيت ها در مورد ماليات موضوع ماده ی 54 مکرر قابل اجرا نيست. یعنی اگر کسی ملکش را اجاره داد، درآمد اجاره داشت، معافيتی است 

که قانون گذار برایش در نظر گرفته اما اگر این ملك را اجاره نداد از سال دوم نه تنها معافيتی اعمال نمی شود بلکه مالياتی هم باید پرداخت کند. 

 11 تبصره ی  درباره ی   •
ماده ی 53 توضیح دهید.
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معنی واهی را متوجه نمی شــوم. با توجه 
بــه اصــل تفکيــك شــخصيت و نظریه ی 
ســازمان حسابرسی موضوع شماره ی 59 و 
رأی شورای عالی مالياتی مواردی که زیان 
از طریق جاری شــرکا پوشش پيدا می کند 
را جزو درآمدها دانســته و مأموران مالياتی 
هم مکلف هســتند این مورد را اجرا کنند. 
واهی با توجه به اصل تفکيك شــخصيت 

دور از ذهن است. 

• چرا انتقال زیان انباشته 
به حساب جاری شرکا مشمول 
مالیات می شــود؟ زیرا بر فرض 
 درآمد ایــن درآمد تحقق یافته 

و واهی است. 

خيــر. اظهارنامه جای خودش را دارد. این فرم ها 
مربوط به این است که مشاغل را به سه گروه تقسيم 
کرده ایم. مشــاغل گروه اول که فروش یا 10 برابر 
درآمد قطعی تا پایان دی ماه هر سال شــان باالی سه 
ميليارد باشــد، گروه دوم یك ميليارد تا سه ميليارد 
و گروه ســوم زیر یك ميليارد. قرار شد گروه اول 
از دفاتر و اســناد و مدارك نگه دارند ولی گروه های دوم و سوم باید فرم های مربوط پيوست 1 
و 2 را تکميــل کنند و نيازی به دفتر ندارد. اما این موضوع جایگزین اظهارنامه نمی شــود و باید 
اظهارنامه را هم تحویل دهند. در طرح جامع مالياتی ما همه ی اظهارنامه ها را رسيدگی نخواهيم 
کرد. ریســك اظهارنامه ها بررسی می شود و بر اساس ریسك مؤدی خاصی را مورد هدف قرار 
می دهيم. آن مؤدی که ما قصد داشــته باشيم حسابرسی انجام دهيم باید اسناد و مدارك را به ما 

ارائه دهد. 

مشــاغل  صاحبان  آیا   •
موضــوع ماده 95 مشــمول 
به  مربوط  آیین نامــه ی  رعایت 
تســلیم فرم های 1 و 2 به جای 

اظهارنامه هستند؟

  قاعدتا با توجه به اینکه ماده ی 104 حذف شــده آن چيزی که در تبصره ماده 86 احصاء نشده است،
3 درصد بر آن اعمال نمی  شود. مالك ما برای اینکه در قراردادی 3 درصد را کسر بکنيم یا نکنيم بستگی 
به سند پرداخت دارد. اینکه قرارداد در چه تاریخی منعقد شده، در چه تاریخی صورت وضعيت فرستاده 
شــده، در چه تاریخی صورت وضعيت تأیيد شده، در چه تاریخی در دفاتر قرارداد را ثبت کرده اند و ... 
مهم نيست. از نگاه ماده 104 قبل اصالحيه، تاریخ پرداخت مالك است. یعنی آن تاریخی که در دفاتر، 
ســند پرداخت یعنی جایی که بانك بســتانکار است را ثبت می کنيم. اگر بدهی با طلب تهاتری پرداخت 
شــود هم مشــمول می شود. بحث اطالعاتی هم در ماده 169 مطرح است. در سؤال دیگر دوستان هم بود 
که »وقتی قرارداد را می بریم ادارات از ما تحویل نمی گيرند، در ماده 197 نوشته شده قرارداد، این جریمه چه می شود؟« این موضوع نگرانی ندارد. با 
توجه به این که ماده ی 104 حذف شده قاعدتا بحث 1 درصد جریمه موضوع ماده 197 موضوعيت نخواهد داشت. فقط جریمه ای که داریم در قالب 

ارائه اطالعات قراردادی در ماده 169 خواهد بود. 

 104 ماده ی  حسب  بر   •
قرارداد  در  شرکت ها  تکلیف 
و  حقیقی  اشــخاص  دوم  دسته 
حقوقی چه گونه است؟ آیا نباید 
3 درصــد یــا 10 درصد تبصره 

ماده 86 کسر شود؟

اگــر در دفترچــه ی ما )ســازمان امــور مالياتی 
کشــور( رقــم 100 واحد برای یك ملك باشــد و 
قرارداد چه عادی و چه رســمی کم تر از 80 باشــد 
100 مالك محاســبه اســت. اگــر در دفترچه رقم 
100 باشــد قرارداد چه عادی چه رسمی ارائه شود 
و باالی 80 مثاًل 81 باشــد، مالك همان 81 اســت. 
اگر ما اسناد و مدارکی به دست آوردیم که بيش تر 
بــود ماليات بقيه اش را می گيریــم. در بعضی موارد می گویند ما نه ماليات اجاره ای می دهيم و نه 
ماليــات اجاره ای می گيریم. بخش نامه ی 13530 مــورخ 84/7/27 این موارد را در قالب درآمد 
اتفاقی طبقه بندی کرده. به اســتثنای مواردی که مشمول اتفاقی می شود اگر شخصی که ملك را 
اجاره داده ادعا  کند که رقم کم تری اجاره داده و اجاره کمتر از 80 واحد اســت می تواند اسناد 

و مدارك را در مراجع حل اختالف ارائه کند تا بررسی شود. 

اصالحیه ی  به  توجه  با   •
قرارداد  ماده ی 54 چنانچــه 
با بیش  اجــاره ی محضــری و 
از 80 درصــد بــا ارقام جدول 
امالک مالیاتی اختالف داشــته 

باشد حکم چیست؟
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هر شــعبه ای می تواند یك شماره سریال 
مجزا داشــته باشــد. قرار نيست برای تعداد 
زیادی شــعبه فقط یك سریال چاپی مورد 
استفاده قرار بگيرد. هر شعبه ای می تواند به 
صورت مستقل برای خودش شماره سریال 

چاپی مجزا داشته باشد. 

• حســابداری شعب که 
دارای یك دفتر هســتند در 
پی صدور صورتحساب با رعایت 
 تسلســل شماره ســریال چاپی 

به چه صورت است؟

آن بخــش از اطالعاتــی کــه مربوط به 
عملکــرد 1395 به بعــد خواهد بــود اگر 
مشــمول کتمان درآمد باشد، قطعا با استناد 
به ماده ی 274 بــه عنوان جرم مالياتی تلقی 
و در قــوه قضایيه قابل پيگــرد خواهد بود. 
عــالوه بر اینکه ما ماليــات متعلقه و جرایم 

مربوطه را هم وصول خواهيم کرد. 

• آیا پــس از نگرش در 
حساب های بانکی و پی بردن 
به فعالیت های که به دولت ابراز 
نشــده جریمه و مجازاتی برای 

شخص در بردارد؟ 
بــا توجه به مبادی ورود اطالعات هر آنچه که به 
دست ما برســد ما به عنوان دستگاه مجری مکلفيم 
هم از زاویه ی مبارزه با پول شــویی و هم از زاویه ی 
مبارزه با فــرار مالياتی اقدام کنيــم. فرقی نمی کند 
متعلق به هيأت مدیره باشــد یا غيــر هيأت مدیره. در 

دستور العمل نکات متذکر شده است. 

• آیا برای ســال جدید به 
هنگام رسیدگی مالیاتی، حساب های 
رســیدگی  نیز  هیأت مدیره  اعضای 
می شــود یا فقط در صــورت وجود 

موارد مشکوک رسیدگی می شود؟

قطعا. چون چــك تراکنش بانکی در پی خواهد 
داشت. پس همه ی پرداخت هایی که از کانال چك 
انجام گيرد مشــمول تبصره ی 3 ماده  ی 147 خواهد 

بود. 

• منظــور قانون گذار در 
تبصــره ی 3 مــاده ی 147 آیا 
صدور چك در وجه شماره حساب 

ذی نفع منظور قانون گذار است؟

احــراز جرم وظيفه دســتگاه قضاســت. 
ســازمان مالياتی تشــخيص دهنده اســت و 
دادســتان انتظامی مالياتی مســئول پيگيری 

این امور در مراجع قضایی است. 

و  تعییــن  مســئول   •
کارشناسی فرار مالیاتی یا جرم 
دارایی  کارشــناس  عهده ی  بر 

است یا قاضی دادگاه ها؟ 

خير در حال حاضر هيچ سهمی وجود ندارد. 
• آیا برای تراکنش های 

مشکوک سهمی وجود دارد؟

هم در آیين نامه ی 169 مکرری که تا پایان ســال 
گذشــته معتبر بود )بــرای دو فصل بهار و تابســتان 
عملکرد ســال 1395 هــم مطابق با رویه ی گذشــته 
اطالعــات را دریافت می کنيم( و بــا توجه به بندی 
کــه در آیين نامه ی پيشــنهادی جدیــد خواهد بود 
و عن قریــب اقــدام خواهد شــد، دو یا ســه فاکتور 
تسهيل کننده ارسال اطالعات در ضوابط آمده است. 
سقف معامالتی اســت که معادل 10 درصد حساب 
معامالت کوچك دولتی بوده اند )برا ی سال جاری 
معامالت کوچــك دولتی به ميزان 20 ميليون تومان 
تعيين شــده اســت که مبلغ 10 درصد آن می شــود دو ميليون تومان. این عدد از ابتدا با 800 هزار 
تومان شروع شد.( در هر معامله و هر صورت حسابی زیر این سقف نياز نيست اطالعات به صورت 
مجزا به ســازمان مالياتی گزارش شود. این یك فاکتور تسهيل کننده است. مجموعه این معامالت 
تحت عنوان یك رکورد اطالعاتی قابليت ارســال دارند. در ماده ی 169 جاری که جایگزین 169 
مکرر خواهد شــد اساساً یك تسهيل قانونی پيش بينی شده که بحث مصرف کننده ی نهایی است. 
قانون مصرف کننده نهایی را شخصی تعریف کرده که کاال را برای خرید و فروش استفاده نخواهد 
کرد. در این مورد هم فروشــندگان نياز ندارند که مشــخصات هویتی فرد را دریافت کنند. لذا در 

زمان ارسال اطالعات همه ی این اطالعات به صورت تجميع ارسال خواهد شد. 

تعداد  در یك فصــل   •
فاکتور هــای صادر شــده در 
حــدود 300 فقــره بــوده که 
99 درصــد مبلغ آنهــا زیر 10 
میلیــون ریال اســت اما عمومًا 
برای دادن کد ملی ممانعت به 
فصلی  گزارش  می آورند.  عمل 
فــروش به صورت ریــز مقدور 

نمی باشد.  
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ســازمان مالياتــی یــك 
ســازمان در بدنه ی کشــور 
اســت. اتفاقــی کــه قــرار 
اســت در ایــن ســازمان به 
عنوان ســازمانی کــه رو به 
جلو حرکــت می کند بيفتد 
بحــث حسابرســی مبتنی بر 
ریسك اســت. ما در آینده 
مالياتــی کشــور در  نظــام 
زمانی که طرح جامع مالياتی 
به صورت کامل در سراسر 
شود  ســازی  پياده  کشــور 
وضعيت  از  راســتی آزمایی 
مالياتــی که امروز توســط 
حسابرسی مأمورهای مالياتی صورت می گيرد در وهله ی اول به صورت 
سيســتمی خواهد بود. یعنی آنچه که مؤدی در چارچوب اظهارنامه به ما 
ابراز می کند با اطالعاتی که از طریق اشــخاص، ســازمان ها و نهاد ها در 
قالب ماده ی 169 و 169 مکرر دریافت می کنيم، راستی آزمایی سيستمی 
می شــود. اگر ایــن اطالعات مندرج در اظهارنامه بــا ضریب احتمال 90 
– 95 درصــد با اطالعاتــی که در بانك های اطالعاتی ما موجود اســت 
هم خوانی داشته باشد، اظهارنامه ی مؤدی پذیرفته شده است یعنی مؤدی 
ما بــه عنوان مؤدی کم ریســك طبقه بندی شــده و از مدار حسابرســی 

خارج می شــود. پس صرفا ســازمان قصد دارد که به ســمت مؤدی های 
پر ریســك برود و آنها را مورد حسابرســی قرار دهد. شما بهتر می دانيد 
که حسابرســی هزینه بر و زمان بر است. پس سازمان مالياتی باید به سمت 
افزایــش تمکين برود. هر چه تمکيــن و خود اظهاری مؤدی افزایش پيدا 
کند، هزینه ی وصول ماليات کاهش و ســرعت آن افزایش پيدا می کند و 
قطعاً رضایت مندی هم افزایش پيدا می کند. این از مواردی اســت که به 
عنوان اهداف ســه گانه ی طرح جامع مالياتی پيش بينی شــده است لذا در 
موردی که مــؤدی می گوید طرف معامله حاضر نيســت اطالعات بدهد 
ســازمان مالياتی کاری نمی توانــد بکند. در بخــش کالن اگر مجموعه 
فعالين اقتصادی کمك نکنند، ســازمان در هدفی که دارد موفق نخواهد 
شــد. در آن صورت اول از همه خود شــما معترض خواهيد شــد چون 
بحث عدم رعایت عدالت در پرداخت ماليات ها پيش می آید. اگر همه به 
یکدیگر کمك نکنيم و ســازمان امور مالياتی در تجهيز پایگاه اطالعاتی 
خود تنها باشــد قطعاً ما موفق نخواهيم شد که به اهداف واالی اجتماعی 
دســت یابيم. بخش زیــادی از افراد طرف قرارداد که به شــما اطالعات 
نمی دهند، همان بخش پنهان اقتصاد ما هستند که آمارها ميزان این بخش 
را تا 40 درصد نشــان می دهد. باید همگی کمك کنيم تا اطالعات آنها 
را شــفاف کنيم و ماليــات دولت را بدهيم. تالش مجلس این اســت که 
نرخ ماليات اشــخاص حقوقی را کاهش دهد. چه زمانی این مهم محقق 
می شــود؟ زمانی که من بتوانم ماليات اشــخاص حقيقی و پایه های دیگر 
را تمام و کمال دریافت کنم و ســپس به ســمت کاهش ماليات اشخاص 

حقوقی بيایم. 

مشــکالت  از  یکــی   •
اشــخاص  تمامی  یــا  اکثــر 
فاکتور  نکــردن  قبول  حقوقی 
و صورتحســاب رسمی از طرف 
مشتریان و اشخاص حقیقی است 
و این گونه می گویند که اگر نام 
و مشخصات ما در صورت حساب 
قیــد گردد  فاکتور رســمی  و 
معامله  بــه  راضی  به هیچ وجــه 
اشــخاص حقوقی  یا  با شرکت 
این موضوع  برای  نمی شــوند. 
که تقریبًا شــامل همه اشخاص 

حقوقی می شود توضیح دهید.

بودجــه ی ســال  قانــون 
الحــاق   78 مــاده ی   1394
تنظيــم 2 به ســمتی می رود 
که همــه ی فعاالن اقتصادی 
در کشــور مشــمول پرداخت ماليات بشــوند منتها در یــك چارچوب 
مشــخص. حتی اصالحيه ی ماده ی 2 قانــون که در 1394/4/31 تصویب 
شــده در این مسير گام بر می دارد که تبعيضی بين فعالين اقتصادی وجود 
نداشــته باشــد. قانون بودجه ی ســال 1394 در مورد عملکرد آستان در 
1393 تعيين تکليف کرده یا در ماده ی 78 یك چارچوب هایی گذاشــته 
است. در اصالحيه ی جدید هم تمهيداتی نياز است تا به سمتی برویم که 
تمامی آستان قدس رضوی و شرکت های زیر مجموعه مشمول پرداخت 
ماليات بشــوند. برای عملکرد ســال 1393 کــه در 1394 باید اظهارنامه 
بدهند. سهام آستان در شرکت زیر مجموعه از نظر ما شرکت سرمایه پذیر 
اســت و بایــد محاســبات ماليات عــادی را انجام دهد کــه آن هم یك 

چارچوب دیگر نياز دارد. احتماالً بخواهند استرداد کنند یا به هر طریقی 
که خودشــان می دانند. بنابراین اگر من در شرکتی کار می کنم و آستان 
قدس رضوی برای عملکرد ســال 1393 ســهام دارش است، شرکت قبل 
از 1393 بابت این ســهام داری معافيت مــی داد ولی برای عملکرد 1393 
دیگر اجــازه ی معافيت نمی دهد. منتها آنها گفتند محاســبه ماليات را به 
صــورت جمعی خرجی انجام می دهيم. وظيفه ی جمعی خرجی بر عهده ی 
شما نيست و بر عهده ی سازمان مالياتی است. چون ردیف بودجه شان در 
ســال 1394 پيش بينی نشده بود، عماًل بحث استرداد جمعی خرجی کردن 
منتفی است و تمامی شــرکت هایی که سهام دار آستان قدس دارند برای 
عملکرد 1393 مکلف به پرداخت ماليات هســتند. برای سال 1394 چون 
ماده ی 78 وســط سال تصویب شــده در حال مشخص کردن چارچوب 
هســتيم، برای عملکرد 1395 هم با توجه به اصالحيه ی جدید چارچوب 
مشــخص و بخشنامه خواهد شد. این بحث نه فقط مربوط به آستان قدس 

رضوی که مربوط به همه شرکت های زیر مجموعه ی آستان هم هست. 

• آیــا آســتان قــدس 
مالیات  پرداخــت  از  رضوی 

معاف است؟
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در فــرودگاه امام در یك بخــش محدوده ای به 
نام منطقه ی آزاد تعریف شــده. هر کسی داخل آن 
منطقه فعاليت کند نهایتاً حکم مناطق آزاد را دارد و 
طبق دســتور العمل خاص مناطق آزاد با آن برخورد 
می شــود. در مناطق آزاد حکم این است که ماليات 
بر عملکرد بابت فعاليت در آن منطقه مشــمول ماليات عملکرد و حتی دارایی نيست. کسانی که 
در مناطــق آزاد فعاليــت می کنند اگر بين همدیگر مبادله ی کاال کنند مشــمول پرداخت ماليات 
بر ارزش افزوده نيســتند. اگر کار خدماتی در داخل منطقه انجام می دهند و مبادله ی خدماتی با 
یکدیگر داشته باشند هم مشمول پرداخت ماليات نيستند. اما هر چيزی که از مناطق آزاد بخواهد 
وارد ســرزمين اصلی بشود به عنوان واردات تلقی می شــود و حکم واردات و هم ورودی و هم 
ماليات بر ارزش افزوده به آن تعلق می گيرد. پس آن قسمت از فرودگاه امام که محصور شده هر 
کســی در آن فعاليت کند حکم مناطق آزاد دارد. حکم free shop هم اگر در منطقه ی آزاد 
باشد، همان عملکرد مناطق آزاد است و اگر خارج از منطقه ی آزاد است، حکم سرزمين اصلی 

دارد و هم شامل ماليات عملکرد است و هم ماليات بر ارزش افزوده. 

• آیــا فعالیت اقتصادی 
امــام خمینی  فــرودگاه  در 
مشمول مالیات عملکرد و مالیات 

ارزش افزوده می شود یا خیر؟

مــاده ی 27 قانون رفع موانع توليــد در این مورد 
تعيين تکليــف کرده اســت. به موجــب ماده ی 27 
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا 
بازار خارج از بورس را عماًل بابت افزایش ســرمایه 
از پرداخت حق تمبر معــاف کرده اند. اگر چنانچه 
مشــکلی در این زمينــه وجود دارد، می توانند به دفتر فنی و حسابرســی جنــاب آقای برزگری 
مراجعه کنند تا این موضوع از پرداخت ماليات معاف شود. واحد مالياتی حق دریافت تمبر بابت 

افزایش سرمایه ای ندارد و این قانون از 1394/3/15 الزم االجراست. 
نکته: قانون برنامه ی پنجم درباره ی معافيت کم تر توسعه یافته 20 ساله با توجه به بند ح تبصره ی 
6 قانون بودجه ســال 1395 قانون ماليات های مســتقيم و رفع موانع توليد در ســال 1395 اجرایی 

است. لذا ماده ی 159 قانون برنامه ی پنجم دیگر اجرایی نخواهد بود. 

شده  پذیرفته  شرکت    •
در بورس اوراق بهادار آیا به 
اســتناد ماده ی 27 مشمول حق 

تمبر است؟

در بحث ماليات بــر ارزش افزوده، معافيت 
بــرای فعال اقتصــادی مزیــت نيســت. برای 
مصرف کننــده مزیــت اســت چــون قيمت 
تمام شــده ی مصرف کننده کم تر می شود ولی 
بــرای فعال اقتصــادی چون نهــاده می خرد و 
کاالی معــاف توليد می کند، مزیت نيســت و 
باید به حساب قيمت تمام شده ببرد. اما در مورد 
تناقض، در الیحه ی ماليات بر ارزش افزوده که 
در کميسيون اقتصادی دولت در دست بررسی 
است، برای دو سه قشر رفتيم به سمتی که با نرخ 
صفر عمل کنيم. نرخ صفر این اســت که تمام 
ماليات هایــی که برای نهــاده ی توليد آن کاال 
پرداخت شده است باید استرداد شود. استرداد 
دو وجه دارد. اگر هم کاالی معاف توليد کند و 
هم کاالی غير معاف، از کاالی غير معاف یك 
ارزش افــزوده از مردم می گيــرد می تواند این 
استرداد را در درون خودش تهاتر کند. اگر نه، 
کاًل کاالی معاف توليد می کند به نوعی باید به 
حساب قيمت تمام شده برود. ولی در اصالحيه 
جدیــد گفته ایم که در کاالهایــی مثل دارو و 
ماشــين آالت این بخش را به حســاب قيمت 
تمام شــده نبرنــد و در یك حســاب جداگانه 
نگه دارند. ســازمان مالياتی را بدهکار کنند و 
در پایان فصل ما ماليات را بر می گردانيم. ولی 
با توجه به قانون فعلی باید به نوعی به حســاب 
قيمت تمام شــده برود و از آن ســو ما این را به 

عنوان هزینه قابل قبول قبول کرده ایم.

و  مــاده ی 12  معافیت   •
همچنیــن تبصــره ی 2 و 5 از 
ماده ی 17 بر قانون مالیات بر ارزش 
درآمدهای  کاهش  باعث  افزوده 
برابر  شرکت های دارویی و چند 
شدن درآمدهای مالیاتی دولت و 
افزایش 9 درصد قیمت تمام شده و 
کاهش درآمد شرکت های دارویی 
شده اســت. آیا این یك تناقض 

آشکار با بحث معافیت ها نیست؟
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نمایندگی  مسئله ی شعب 
در  خارجــی  شــرکت های 
مــاده ی 107 ســابق بــود و 
در اصالحيــه ی جدیــد هم 
تکرار شــده است. اگر شعب نمایندگی شــرکت ها و بانك های خارجی 
که در ایران بدون داشــتن حق انجام معامله به امور بازاریابی و جمع آوری 
اطالعــات برای شــرکت مادر مشــغول اند، وجهی از شــرکت مادر برای 
پوشش هزینه ها بگيرند این وجه شامل پرداخت ماليات عملکرد نيست. در 
مورد ارزش افزوده این که مشمول هست یا نه بحث جدایی است. منتها در 
اصالحيه ی آیين نامه ی ماده ی 107 جدید به سمتی رفته ایم که تعيين درآمد 
مشــموليت را بر اساس تعيين ضریب بر  عهده ی هيأت وزیران گذاشته اند. 
یعنــی برای هــر فعاليتی ضریبی تعيين می کنند که با ضــرب آن در وجوه 

دریافتی درآمد مشــمول محاسبه شــود و این عدد ضرب در نرخ می شود 
تا ميزان ماليات محاســبه شــود. در ماده ی 107 جدید به سمتی رفته ایم که 
در مورد اشــخاص حقيقی و حقوقی که مقيم خارج از کشــور هستند اگر 
فعاليتی در ایران کنند، تقریباً از پيش مشخص باشد بابت هر فعاليتی چقدر 
باید ماليات بدهند. در ماده ی 107 قانون جدید به سمت یك ماليات مقطوع 
حرکت کرده ایم. بنابراین اگر شــرکت اصلی با کار فرمای ایرانی قرارداد 
امضا کند عماًل شــرکت شعب مشمول نيستند. پس شرکت خارجی مقيم 
خارج اگر شعبه ای در ایران داشته باشد که صرفاً کار اطالعاتی انجام دهد 
وحق انجام معامله نداشته باشد، مشمول ماليات نيست و اگر هم قراردادی با 
کارفرمای ایران می بندد به شرطی که قرارداد را شرکت اصلی و مادر انجام 
داده باشد، شعب از بابت آن قرارداد مشمول پرداخت ماليات نيست. مطابق 

با ماده ی 107 با آن نرخ مقطوع با او برخورد خواهد شد. 

• در خصوص معافیت شعب 
شــرکت های  نمایندگی های 

خارجی توضیح دهید.

در مــورد ماده ی 104 شــرایط قرارداد و 
ثبت و ... مهم نيست و فقط تاریخ پرداخت 
مهم است. دوستان ســؤال کرده اند که »در 
آن حســاب بر اســاس روش حســابداری 
یك طرف را بســتانکار زده ایم حساب های 
پرداختنــی اســت حــاال پــول پرداختی به 
پيمانــکاران جــزء پرداختها اســت. اگر به 
ســازمان مالياتــی هــم ميدادیــم باید فيش 
پرداخــت ماليات را به پيمانکاران ميدادیم.« 
پس فرقی نمی کند و پول را عودت می دهيم. 

• در مورد حذف ماده ی 
104 توضیح دهید. 

در ماده 281 صراحت دارد. اشــخاصی 
که شــروع ســال مالی شــان از 1394/1/1 
به بعد اســت در قالب صاحبان مشــاغل و 
اشــخاص حقوقی مشــمول قانــون جدید 

خواهند شد. 

• وضعیت شــرکت های 
بین سالی چیست؟ 

تبصــره ی 86 در ایــن مورد اســت که شــخص 
حقوق بگير نيست. شروع که می شود می گوید غير 
از کارکنان. پس اگر کســی به مفهوم عام کارکن 
جایــی بود، حقوق بگير می شــود و تبصره ی ماده ی 86 شــامل او نخواهد بــود و طبق مواد 84 و 
85 تکليف او مشــخص می شــود. سيســتم جدید را هم به نحوی تعبيه کرده ایم که یك معافيت 
بيش تــر قابل اعمال نيســت. یعنی اولين نفری که خود را به عنــوان کارفرما ثبت می کند معافيت 
بر حقوق بگير او اعمال می شــود و بر اســاس کد ملی معافيت به کس دیگری داده نخواهد شد. 
سيســتم حقوق هوشمند این کار را انجام می دهد. در خصوص نحوه ی ارائه ی ليست هم در این 
سيســتم حقوق یك فرم جداگانه تعبيه کرده ایم که می توانيد مراجعه کنيد و با ليســت جداگانه 
موارد تبصره را ارائه کنيد. ارسال هم جداگانه است. بحث این است که در این موارد از قاعده ی 
حقوق بيرون می رود. چون شخص، کارکن خود شرکت نيست و مشمول بازنشستگی و بيمه هم 
نخواهد بود. نرخ مقطوعی را برای یك ســری افراد در نظــر گرفته ایم که در قالب حقوق دیده 

نمی شود. 

 86 تبصره ی  مورد  در   •
توضیح دهید.

دليل پرســيدن این ســؤال ها این اســت که ما بر 
اساس یك دیدگاه ســنتی اقتصادی فکر می کنيم. 
در صورتی که نگاه قانون گذار این است که امروز 
باید سيســتم های اقتصادی به ســمت سيستم های مدرن برود. جایگاه شــرکا و پرداخت هزینه و 
دریافت درآمد و ... معنی ندارد، این که پول را دست کسی بدهيم که خرج کند و بعد خرجش 
را بدهد معنی ندارد. باید کليه ی مبالغ و مخارج شــرکت از طریق سيســتم های بانکی شرکت و 

هویدا باشد. بيرون بياید و دیده شود.

تبصره ی  خصوص  در   •
3 ماده ی 147 توضیح دهید.
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در آیين نامــه ی مــاده ی 134 صراحتــاً 
ذکر شده مدارس پيش دبســتانی، ابتدایی، 
راهنمایی و متوســطه می توانند از این ماده 

استفاده کنند.

مــاده 134  معافیــت   •
تدریس  آموزشگاه های  شامل 

حسابداری هم می شود یا خیر؟

چــون طــرح جامــع مالياتی در شــرف 
اجرا اســت. بــا مــاده ی 169 و 169 مکرر 
بانك هــای اطالعاتــی تکميل شــد و فرار 
مالياتی بــه زودی کاهش محسوســی پيدا 
خواهد کرد. هيچ گاه نمی تــوان ادعا کرد 
که به صفر می رســد ولی قطعاً کاهش پيدا 

خواهد کرد.

چــرا بــا ایــن همه   •
همایش هایــی کــه در مورد 
هنوز  می شــود  برگزار  مالیات 

فرار مالیاتی وجود دارد؟

تکاليــف را قانــون بــر عهــده مأموران 
مالياتی و حسابداران و حسابرسان و افرادی 
گذاشــته کــه در 276 نام برده اســت. این 
افراد اعالم کننده هستند. ولی مستند کردن 
اطالعات به وســيله ی خود سازمان مالياتی 
به عمل خواهد آمد. تصميم نهایی و صدور 
رأی با محاکم قضایی اســت که در قانون 
پيش بينی شــده و حتی دادگاه و دادسرای 
ویــژه جرایم مالياتی هم در قانون پيش بينی 

شده است. 

مالیاتــی کجا  جــرم   •
احراز و اثبات می شود؟ 

در قانون قبل، بعد از گذشــت 5 ســال به قبل بر 
نمی گشتيم. از ســال 1395 این موضوع کم رنگ تر 
شــده است. مثال در 1410 به این نتيجه می رسيم که 
بر اســاس الزامات اطالعات مشخص می شود در ســال 1395 درآمدی به دست آمده است. لذا 
توصيه اســت که از این فضا خارج شــوید و وارد فضای جدیدی شــوید کــه قانون گذار تببين 
می کند و در این فضای جدید کسی موفق است که اطالعاتش شفاف است و کسی که اطالعات 

شفاف ندارد خودش ضربه می خورد.

ماده ی  در خصــوص   •
277 توضیح دهید.

بحث این تبصره، معامالتی اســت که باالتر از 5 
ميليون تومان صورت می گيرد. در فاکتور معامالت 
باال، طبيعی است که باید مسير سيستم بانکی را طی 
کند. دوستان اطالع دادند که اخيراً بانك ها برای اشخاص حقوقی با یك شرایطی کارت پرداخت 
با رقم هایی مشــخص صادر می کنند. یعنی به نام خود شرکت کارت را تا 50 ميليون تومان شارژ 
می کنند و پرداخــت می کنند. می توان از این کارت ها گرفت و در اختيار تنخواه گردان گذارد. 
خيلی از مشکالت با این کارت ها حل می شود. شاید در بعضی مسائل مثاًل پروژه های پيمانکاری 
که مأمور از یك روستا خرید می کند، امکان آن نباشد که بانکی باشد و فروشنده حسابی ندارد. 
به خاطر پيش بينی این مشــکل ما ســقف را 15 ميليون تومان تعيين کرده بودیم ولی در مجلس 
ایــن رقم به 5 ميليون تومان کاهش پيدا کرد. قبــول داریم که در برخی موارد محدودیت ایجاد 
می شــود. راهکار دیگری که در حال فکر کردن درباره آن هستيم این است که آیا می توانيم از 
طرق عاملين تنخواه گردان تا اندازه ای این مشکل را حل کنيم. ما باید به سمت مسيری برویم که 

همه ی معامالت نقدی را تبدیل کنيم به معامالت اعتباری از طریق سيستم بانکی. 

• تبصــره ی 3 مــاده ی 
147 را توضیح دهید.

قانون بــرای اجرا نيــاز به بخش نامه نــدارد. آن 
جایــی که در قانون ابهامی باشــد ســازمان مالياتی 
بخش نامــه ای می دهد ولــی اجرای قانــون نيازمند 

بخش نامه نيست. 

• آیا 138 مکــرر نیاز به 
بخش نامه دارد؟ کسی رعایت 

نمی کند. 
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این گونه نيســت. ما ســه بخش نامه در زمينه ی پذیرش هزینه ی بانکی با شــرایطی خاص داریم بسته به 
اینکه از طریق سيســتم ســازمان ســرمایه گذاری یا از طریق تسهيالت باشــد. معموالً وقتی من تسهيالت 
می گيرم و کارمزد پرداخت می کنم، کارمزد را درآمد برای طرف خارجی در نظر می گيرم. قطعاً طرف 
مقابل هم برای ایرانی به عنوان هزینه می پذیرد. در این راستا بخش نامه ای هست که به شکلی که در سؤال 

مطرح شد نيست و قابل پذیرش است. 

امور  ســازمان  چــرا   •
مالیاتی هزینــه ی بهره و نرخ 
تسعیر ارز وام های خارجی را به 

هیچ وجه نمی پذیرد.

عرض کردیم که یکی از مجوز های قانونی برای 
دریافــت اطالعات تبصره ی ماده ی 231 قانون بوده 
کــه پيش از این ها و از ســال 1366 بــه بعد در این 
سازمان بوده و ســازمان هم در برهه هایی بيش تر و 
در برهه هایی کمتر از این مسئله استفاده کرده است. 
هيچ منعی برای رســيدگی به تراکنش های قبل از 1395 وجود ندارد. اساســاً این تراکنش ها هم 

نوعی اطالعات است و هيچ فرقی با ما باقی اطالعات ندارد.

بانکی  اطالعات  گفتید   •
سال 1382 را هم دارید ولی 
این قانون از ســال 1395 الزم 

االجراست.

اگــر تراکنش هــا هــم نبــود، مميز ممکــن بود 
جــای دیگری اشــتباه کنــد. مراجع حــل اختالف 
ایجاد شــده اند )از مميز کل محترم مالياتی در 38، 
هيأت های حل اختالف 244 و 247 و 257 و شورای 
مالياتی و 251 مکرر( که رسيدگی کنند به اشتباهاتی که در مرحله ی تشخيص اتفاق افتاده است. 
اگر اطالعات اشــتباهی باشد قابل رسيدگی است. ذکر شده به خصوص در صنعت طال و فوالد 
ميزان ســود را در نمی آورند. بحث بر سر این است که فعال اقتصادی در این صنعت اگر درآمد 
خود را کتمان نکرده باشــد، ما به ازای واریزی ها به حســابش که به عنوان درآمد تلقی می شود. 
بهای تمام شــده ای وجود دارد که قطعاً در دفاترش باید ثبت شــده باشــد. مشکل جایی حادث 
می شود که بخش بزرگی از این درآمدها کتمان می شود. جایی که کتمان شد، قانون تکليف را 
مشخص کرده: قرینه و ضریب. حاال ضریب باال است یا پایين به هر حال کميسيون تعيين ضرایب 

آن ها را تعيين کرده و مأمور مالياتی هم مکلف است از این ضرایب استفاده کند.

همیــن  اســاس  بــر   •
ممیز  است  ممکن  تراکنش ها 

اشتباه تشخیص بدهد. 

مــا پذیرفتيم که تســليم اظهارنامه به پســت هم 
به منزلــه ی تســليم بــه اداره ی مالياتــی اســت ولی 
مشــروط بر اینکه این اظهارنامه به دســت ما برسد. 
اگر نرســد قصور از ناحيه ی اداره ی پســت بوده و 
مــؤدی می تواند ضرر های وارده را از طریق اقامه ی 
دعوی عليه اداره ی پســت انجام دهد. اما اظهار نامه 

باید حتماً به سازمان مالياتی برسد.

از  را  اظهارنامــه  اگر   •
و  کنیم  ارســال  پست  طریق 
مفقود  را  اظهارنامه  این  پســت 
کند و دست حوزه نرسد تکلیف 

چیست؟

در پارك هــای فناوری صرفاً ســه نوع 
فعاليت معاف اســت: مهندســی، پژوهشی 
و فناوری. فعاليــت حتماً باید داخل پارك 
باشد. فعاليت، معافيت مناطق آزاد را دارد. 
مجــوز هــم از ریيــس پــارك می گيرند. 
امــا شــرکت های دانش بنيان مجــوز را از 
معاونت علمــی ریيس جمهوری می گيرند. 
در عملکرد 1392، 40 تا از این شــرکت ها 
بوده، در عملکرد 1393 ، 1200 تا شرکت. 
این که شــرکتی اســم خــود را دانش بنيان 
بگــذارد از نظر ســازمان مالياتــی معافيت 
نــدارد، آن شــرکتی معافيــت دارد کــه 
معاونت علمــی ریيس جمهوری اســم آن 
را و فهرســت توليد کاال و خدماتش را به 

عنوان شرکت دانش بنيان به ما اعالم کند.

مالیــات  وضعیــت   •
و  دانش بنیــان  شــرکت های 
پارک های علم و فن آوری چیست؟
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برای رفع اطالعات اشــتباه، فرایند و دســتورالعمل داریم و مأمور  های مالياتی ما مکلفند بر اســاس آن 
فرایند اقدام کنند. انتهای این ماجرا این اســت که اگر حتی نشود احراز کرد که یك فقره اطالعيه اشتباه 
اســت و مؤدی صبر کرده یا نکرده، باز هم دفتر حسابرسی بخشنامه ای را در سال 1393 صادر کردند که 
نهایتا هيأت های 3 نفره به واســطه ی یك مورد عدم ثبت دفاتر مؤدی قرار نيســت دفاتر مؤدی را مردود 
کنند. راه حل آن است که آن تکه درآمد کتمان شده خارج شود، ضریب اعمال شود و برگردد به دفاتر 

رسيدگی شود.
در مورد ارزش افزوده بانکرینگ ســوخت و کاالیی که صادر می کنند یا بخش پاالیش صادر کننده اســت یا بانکرینگ صادر کننده است. در این 
زمينه وزیر نفت یك دستورالعمل 12 بندی دارد که ما در حال انطباق نظام مالياتی با آن دستورالعمل 12 بندی هستيم. احتمال دارد این دستورالعمل 

در هيأت دولت مصوب شود. بنابراین شرایط خود را با آن انطباق می دهيم.

اساس  بر  مالیاتی  ممیز   •
سامانه ی جستجو گر مالیاتی از 
می کند  مالیات  مطالبه ی  مؤدی 
در حالیکه ممکن است اطالعات 

سامانه اشتباه باشد. 

دوســتان عزیز قانون را برای یك سطح 
خاص نمی نویســند. الزامــات قانونی برای 
عموم مردم اســت. پس فرقــی نمی کند در 
یــك فاکتور صــادر کند یا هــزار فاکتور. 
مکلف است همه ی فاکتورها را صادر کند.

صــدور  عــدم   •
جریمه  درصد   2 صورتحساب 
دارد. بــرای ســند کارگزاری 
بورس این کار سخت است که 
برای تعداد زیادی از مشتری ها 
کارگــزاری  درآمــد  بابــت 

صورت حساب صادر کند.

قســمت اخير ماده ی 97 این اجازه را به 
ســازمان مالياتی داده که رفتار تشــخيص 
مالياتــی تا 3 ســال بــر اســاس روش های 
گذشــته اعمال شــود. پس کمــاکان ماده 
106 حاکم اســت. بند 1 و 2 و 3 ماده 97 با 
ضرایب و قرائن به قوت خود باقی است تا 
این که طرح جامع مالياتی به صورت کامل 

اجرا و پياده سازی شود.

به  رســیدگی  نقشه ی   •
بر  مالیــات  تشــخیص  مبانی 
عملکرد در سال 1395 چه گونه 

خواهد بود؟

تفاوت ماده ی 104 این بود که کارفرما 
در زمان پرداخت مکلف به کسر بود نه در 
زمان تخصيص. پس اگر مبالغ را پرداخت 
کرده و 3 درصد را کســر هــم کرده ولی 
از فرجه تا ماه بعد اســتفاده کرده و ماه بعد 
فروردین باشد، مکلف به پرداخت است و 
در غير این صورت با جریمه مطالبه خواهد 

شد. 

• کارفرما ســال گذشته 
کســر کرده ولــی پرداخت 
نکرده اکنــون با حذف ماده ی 

104 تکلیف چیست؟

شــرکت های قبل از بهره برداری دو حالت دارند: 
یا این واحــد توليدی برای توليــد کاالی غير معاف 
احداث می شود که در این صورت بله. شرکت هایی 
که برای ما احراز شــود کاالی آینده شان غير معاف 
اســت، مثل یك مــؤدی ثبت نام می کننــد و ماليات 
نهاده هایی که پرداخت کرده اند در هر فصل ، در اظهارنامه ابراز می کنند و می توانند درخواســت 
استرداد ماليات کنند. اگر چه در الیحه ی جدید دیدیم که کل ماشين آالت از زمان فروش توسط 
فروشنده مشمول پرداخت نشود و اگر هم نهاده ای به آن تعلق بگيرد بتوانند ماليات آن را مسترد کنند. 
امروز ماشــين آالتی که از خارج از کشور وارد می شوند و مشابه توليد داخلی آن نيست به موجب 
دستورالعمل وزیر امور اقتصاد و دارایی در گمرك ماليات نمی گيریم. فقط تضمين می گيریم. بعداً 

اگر نصب شد و در مسير کاالی غير معاف قرار گرفت آن تضمين را هم بر می گردانيم. 

• شرکت هایی که قبل از 
می توانند  هستند  بهره برداری 
افزوده را پس  بر ارزش  مالیات 

در بنــد 8 مــاده ی 104 آیين نامــه آمده بگیرند یا خیر؟
آن هایی که مشــمول تکليفی هستند و کم 
نکرده انــد، با توجه به حــذف 104 لزومی 

ندارد. 
فقــط مــاده ی 107 مدنظر باشــد و اگر 
مربــوط به قرارداد خارجی بــود ماده 107 

پابرجا خواهد بود.

حذف  بــه  توجه  بــا   •
ماده ی 104 شــرایط پذیرش 

هزینه های تبلیغاتی چیست؟
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بایــد برویم خــود قــرارداد را ببينيم که 
در چه قالبی بســته می شــود؟ آیا شــرکت 
جدید ایجاد می شــود؟ سرمایه گذار ایرانی 
یا خارجی اســت یا نه صرفا یك مشارکت 
قرار اســت ثبت شــود؟ با توجه به قرارداد 

می توان پاسخ داد. 

• وضعیت شــرکت های 
جوینت ونچر شبیه پژو و ایران 

خودرو چه گونه است؟

با توجه به قانون هدفمند کردن تبصره ی 
2 ماده ی 12 معافيتی در نظر گرفته شــده و 
بحث جبران بهای تمام شــده هم هست که 
حکم حاکم اســت و اگر هم خارج از آن 
باشــد باید بحث ماده ی 127 را ببينيم. پس 

معاف است.

• چرا یارانه ی پرداختی 
دولت مشمول است؟

 ایــن بحث در قالب مــاده ی 149 دیده 
شــده و تقریبــاً هــم جــداول آن تکميل 
است. سعی کردیم به سمت استاندارد های 
حســابداری برویم و تمــام ریزه کاری های 
استاندارد را در نظر بگيریم. این مسئله برای 

عملکرد 1395 حتما اعالم خواهد شد.

• بــا حــذف ماده های 
استهالک  تکلیف   151 و   150

دارایی ها چیست؟

بحث تســعير ارز از ســنوات قبل مشمول ماليات 
بوده با توجه به این که زیان تسعير ارز را ما با توجه به 
بنــد 24 ماده 148 می پذیرفتيم و هزینه قابل قبول بود. 
اصوال ما صادرات کاال و خدمات را به موجب قانون 
برنامه ی پنجم و به موجب ماده ی 141 از پرداخت ماليات معاف می دانيم. اما درباره ی نحوه ی ثبت 
قيمت تمام شــده ارز هایی که به دســت می آید بخش نامه ای دادیم. اگر کاالیی که صادر می کنيد 
10000 واحد دالر کاال است وقتی پول به داخل کشور بر می گردد در دفاتر ثبت می شود و نهایتاً 
می توانيد به قيمت بازار و صرافی آزاد ثبت کنيد. آن وقت قيمت فروش کاالی صادراتی مشخص 
می شــود و منهای قيمت تمام شده ســود هم از پرداخت ماليات معاف است. منتها اگر 10000 دالر 
را تا پایان ســال نگه دارید امکان دارد قيمت دالر از 3400 تومان 100 تومان زیاد یا کم شــود. آن 
100 تومان افزایش از نظر ما درآمد اســت و 100 تومان کاهش هم هزینه اســت. این دو مورد را 
ما می پذیریم. ولی اخيراً در مجلس مطرح اســت و جزو احکام توســعه ای آورده اند که بتوانند این 
را معاف کنند. اگر تصویب شــود این یك تکه هم معاف می شود. منتها به نظر می رسد اگر آن را 

تصویب کنند، نوعی تبعيض است نسبت به کسانی که از مسير های دیگر تبدیل ارز می کنند.

وضعیــت تســعیر ارز   •
حاصل از صــادرات چه گونه 

است؟

ماده ی 131 در واقع اصالح نرخ برای صاحبان مشاغل است. هم طبقات گسترش پيدا کرده است و هم 
نرخ تعدیل شــده است. قباًل تا 3 ميليون تومان 15 درصد بود در اصالحيه تا 50 ميليون تومان 15 درصد. 
قباًل از 15 درصد تا 35 درصد می رســيد اما در اصالحيه از 15 درصد تا 25 درصد اســت. اما به اســتناد 
ماده ی 281 که تاریخ اجرای قانون را مشخص می کند اصالح نرخ ماده ی 131 به عملکرد 1394 مشاغل 
را هم تســری می دهيم ولی جایگاهش ماده ی 281 اســت که می گوید: تاریخ اجرای این قانون به استثنای مواردی که در همين قانون ترتيب دیگری 
بر آن مقرر شــده اســت، در ابتدای سال 1395 است لکن کليه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که سال مالی آنها از 1394/1/1 
و بعد از آن شــروع می شــود از لحاظ تسليم اظهارنامه، ترتيب رسيدگی و مقررات ماده ی 272 نرخ مالياتی مشمول احکام این قانون می باشند. در این 
مورد قانون ســه حکم کرده: گفته نرخ تعدیل شــده قانونی را بدهيد. پس 131 بر می گردد به عملکرد 1394. نکته ی بعدی از لحاظ تســليم اظهارنامه 
اســت. چون تســليم حساب های مشاغل از تيرماه به خردادماه تغيير کرده صاحبان مشــاغل هم باید از نظر تسليم اظهارنامه تا پایان خردادماه اظهارنامه 
را تســليم کنند. حکم بعدی 272 اســت. ما برای عملکرد سال 1394 دیگر بحث ماده ی 272 )گزارش حسابرسی مالياتی ( نخواهيم داشت اما 272 به 
شــکلی دیگر اجرا می شــود. ضمن این که تبصره ی ماده ی 272 حفظ شده و ســازمان می تواند کار ارجاع بدهد. دیگر مؤدی نمی تواند برای عملکرد 
1394 کار ارجاع بدهد. عملکرد 1393 هم که تمام شده است. برای 1394 مؤدی نمی تواند کار حسابرسی مالياتی را به حسابداران رسمی ارجاع دهد 

ولی سازمان اختيار خود را حفظ کرده و در چارچوب طرح برون سپاری می تواند از ظرفيت های حسابداران رسمی استفاده کند.  

 131 مــاده ی  اصالح   •
بــرای عملکــرد 1394 اجرا 

می شود یا 1395؟

فعال قانونی برای این مورد وجود ندارد و 
می توان آن را به تبصره ی ماده ی 148 برد و 
از وزیر مجوز گرفت. من به آقای برزگری 
این موضوع را محول می کنم که به صورت 

اختصاصی مشکل آن را حل کنند.

• با توجه به این که دولت 
دیون خود به پیمانکاران را با 
تحویل اوراق مشارکت به آن ها 
تسویه حساب می کند آیا هزینه ی 
ناچار جهت  به  اوراق که  تنزیل 
تبدیل کردن به وجه نقد تأمین 
می شود در هزینه های قابل قبول 

مالیات است یا خیر؟


