








مالیات چیست ؟
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ار.....ودرمانی–بهداشتیخدماتواجتماعیتامینازعمومیبرخورداری،رایگان
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.گرفتخواهد



فرار مالیاتی چیست ؟

ت شوود را هر گونه اقدام غیرقانونی که باعث نمایش کمتر مالیات و یا عدم پرداخت مالیا
ال در سوبراساس تحقیقات شبکه عدالت مالیواتی . گویند( Tax evasion)فرار مالیاتی

هزار میلیارددالردر جهان بطرق مختلف و از جملوه جابجوا ی 23رقمی بالغ بر 2013
منوووووواب  مووووووالی در منووووووا   به ووووووت مالیوووووواتی 

(Tax Havan)یا منا   عاری از مقررات مالیاتی و(Off Shore) از پرداخت مالیات
.به دولتهای ذیربط فرار کرده اند

اتی در که اخیرا اف ا شده شدت فرار مالیو"اسناد پاناما ی "مدارک اف ا شده موسوم به
در . کردجهان را بار دیگر حتی در بین عالیترین رهبران و مقامات ک ورهای جهان اثبات

هزار میلیارد توموان 12یکی از شبکه هایی که سال گذشته در ایران ک ف شده  بیش از 
درک گردش بانکی داشته که در موضوع قاچاق مواد مخدرفعال بوده و صاحبان حساب م

.سیکل داشتند



رانمستقیم در ایسیر تاریخ نگاری قانون مالیاتهای 

1328قانون مالیات بردرآمد سال -1

1334اصالحیه قانون مالیات بردرآمد سال -2

1335اصالحیه قانون مالیات بردرآمد سال -3

1345قانون مالیاتهای مستقیم -4

1368/01/01قابل اجرا از 1366اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم -5

1371/02/07اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم -6

1380/11/27اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم-7

1394/04/30اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم -8



انواع سود

.می وددادهنمایشمالیصورتهایدرآنچهیاحسابداری(زیان)سود-1

،ادیافتصبنگاهواقعیعملکردبامقایسهدرکهسودی،اقتصادی(زیان)سود-2

.خواهدشدهویداعملیاتیحسابرسیدرعموماکهحاصل

؟!مالیاتیادارهتا یدموردزیانیاسودیعنی،مالیاتی(زیان)سود-3



تعاریف درآمد م مول مالیات و سود در قوانین 

درآمد م مول مالیات این فصل : قانون مالیاتهای مستقیم 94ماده -1

ه عبارت است از کل فروش کاال و خدمات باضافه سایر درآمدهای آنوان کو( م اغل) 

ربوط  بو  م مول مالیات فصول دیگر شناخته ن ده پس ازکسرهزینه ها و استهالکات م

مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهالکات 

وقی درآمد م مول مالیات در مورد اشخاص حق: قانون مالیاتهای مستقیم106ماده -2

ص آن به استثنای درآمدهایی که  ب  مقررات این قانون نحوه دیگری بورای ت وخی)

و (95)، (94)براساس میزان سووددهی فعووالیت و مقوررات موواد( مقرّر شده است

.قانون و تبوصره آن تعیین می شودایون (97)

سودخالص شرکت در هر سال موالی عبوارت اسوت از :  قانون تجارت 237ماده -3

درآمد حاصل در همان سال منهای کلیه هزینه ها و استهالکات و ذخیره ها



147ویژه گیهای هزینه قابل قبول از دیدگاه مالیات ماده

باشدمدارکبهمتکیمتعارفحدوددر-1

باشدمالییکدورهدرموسسهدرآمدتحصیلبهمربوطمنحصرا-2

.باشندیامسقف(148)مادهمفادنصابحدم مول-3

:ازاستعبارتهزینهحسابداریاستانداردهایباستناد

زیتمیکیامعینمقصودیکبهرسیدنخاطربهکهاقتصادیمنابعپولیاندازه

.دشووفدامصرفآیندهدراستنظردریااستشدهمصرفگذشتهدرکهمشخص



مالیاتی ایران آسیب شناسی نظام 

- ستانی ناکارآمدی دستگاه مالیات--فقدان جامعیت –نبود عدالت و انصاف مالیاتی 

 های ضعف در ضمانت-فقدان فرهنگ مالیات دهی -( ماده دوم)گستردگی معافیت ها 

در کشور فقدان شفافیت اطالعاتی و مالیاتی-محدودیت در پایه های مالیاتی -اجرائی 

ابهام و -قانوننگارش ناروشن انشای -برداشت سلیقه ای دستگاه مالیات ستانی -

نرخ -–( 169و 138-132-77ماده )پیچیدگی در قوانین، بخشنامه ها و آئین نامه ها 

بانکها و یکسان شرکتهای بزرگ، متوسط و کوچک فقدان یک رابطه اصولی فیمابین

سازمان مالیاتی 



،منت ور 1396فروردین 23/ آوریل12، که روز چهارشنبه "اوکسفام"بر اساس گزارش ویژه سازمان 

بیش از (OffShore)در به ت های مالیاتی شرکت عظیم آمریکا ی 50شد  میزان پول های پنهان شده 

شرکت بزرگ آمریکا ی، بیواری یوک شوبکه 50این . استنیمی از تولید ناخالص ملی ک ور فرانسه 

داختن در منا قی که به ت مالیاتی نامیده می شوند، از پر"اوُف ار"شرکت 1751غیرشفاف و پنهانی از 

از میلیارد دالر 1600مالیات بردرآمدهای واقعی خود به دولت آمریکا  فره می روند؛ آنها توانسته اند 

این گزارش درست  .درآمدهای خود را در این منا   که به به ت مالیاتی معروف شده اند پنهان سازند

ست و ن ان می یک هفته قبل از همایش بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در واشنگتن منت ر شده ا

میلیارد دالر 135دهد که این شرکت های بزرگ، دولت آمریکا را هرساله از دریافت مالیاتی به میزان 

.محروم می کنند

میلیوارد دالر از درآمودهایش را در شورکت های 200در رأس این فهرست قرار دارد و "اَپِل"شرکت 

"Off Shore" میلیوارد دالر و 193٫6بوا رقوم "فوایزر"پنهان کرده است؛ البراتووار دارو سوازی

..میلیارد، در در ردیف دوم وسوم قرار دارند124با "میکروسافت"



95موضوع ماده از آ ین نامه مستخرجه 



ت و دفتری است که کلیه معوامال: دفتر روزنامه 
و رویداد های مالی و محاسباتی با رعایت اصول
وع ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجواری موضو

قانون تجارت اصول و ضووابط و اسوتانداردهای
ور دفتر مذک. حسابداری ، در آن ثبت می گردد 

( یزه مکوان) دستی یا ماشینی می تواند بصورت 
باشد 



درشدهثبتعملیاتکهاستدفتری:کلدفتر

کدیاسرفصلحسببرروزنامهدفاتریادفتر

میثبتآنمخصوصصفحاتدرحسابهاگذاری

وزیانوسودحسابتنظیمکهترتیبیبهشود

میمذکوردفتر.باشدامکانپذیرآنازترازنامه

دباش(مکانیزه)ماشینییادستیبصورتتواند



گروه بندی مؤدیان صاحبان مشاغل-فصل دوم

از صاحبان مشاغل براساس شاخص ها و معیارهایی -2ماده 
مد قبیل نوع و یا حجم  فعالیت، میزان دارایی ، سرمایه ، درآ
یل م مول مالیات و مالیات قطعی شده سنوات قبل به شرح ذ

:گروه بندی می شوند
گروه اول-1
گروه دوم-2
گروه سوم-3



شرح گروه 
ولیاصمجموع)شدهقطعیبرابرمالیاتدهیاقبلسالخدماتیاوکاالفروشمبلغ
لیاتیماسالشروعازقبلسالدیماهپایانتاریختاکهببعدو1391سالعملکرد(متتمم
.(باشدریالمیلیاردسیمبلغازبی ترهرکدامباشدشدهابالغ

اول 

ولیاصمجموع)شدهقطعیبرابرمالیاتدهیاقبلسالخدماتیاوکاالفروشمبلغ
لیاتیماسالشروعازقبلسالدیماهپایانتاریختاکهببعدو1391سالعملکرد(متتمم
.دباشریالمیلیاردسیتاومیلیارددهمبلغازبی ترهرکدامباشدشدهابالغ

دوم 

دمی ونمحسوبسومگروهجزءگیرندنمیقراردومواولهایگروهدرکهمودیانی سوم 

گروه بندی مودیان مالیاتی  

مبالغ تعیین شده مالک عمل می باشد% 50در مواردی که صرفا ارائه خدمات باشد -1تبصره 
در مشارکت  مدنی  جمع مبلغ فروش کاال و خدمات و یا درآمد مشمول مالیات قطعی -2تبصره 

.شده کلیه شرکاء مالک عمل می باشد
.مجموع مبلغ فروش کاال و خدمات سال قبل بر اساس فعالیت مودی دو سال قبل میباشد–3تبصره 



وق ، ذیل فارغ از حجم فعالیت موضوع بند الف فاشخاص 
از لحاظ انجام تکالیف موضوع این آیین نامه جزء 

.مؤدیان گروه اول محسوب می شوند

(واردکنندگان و صادرکنندگان) دارندگان کارت بازرگانی -1

و صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن که برای آنها جواز تاسیس-2

.پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط صادر شده یا می شود

صاحبان هتل های سه ستاره و باالتر-3

صاحبان بیمارستان ها ، زایشگاهها ،کلنیک های تخصصی-4

صاحبان مشاغل صرافی-5

فروشگاههای زنجیره ایی دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذی ربط-6



ایراندر نظام مالیاتی ( فاکتور)انواع صورتحساب 

م و اصالحیه آ ین .م.ق95آ ین نامه اجرایی ماده 8 ب  ماده 
ر بونامه مذکور مودیان مالیاتی مکلفند برای معوامالت خوود 

.نوع صورتحساب استفاده نمایندسه حسب مورد از 
تاریخ دارای سریالی چاپی یا ماشینی،: نوع اولصورتحساب . 1

قی  با ن انی د)و باید شامل م خصات کامل فروشنده و خریدار 
ه و کد پستی و کد اقتصادی و یا کد ملوی خریودار و فروشوند

ه اسوتفاد. )م خصات کاال و خدمت و مقدار و مبلوغ آن باشود
(.برای کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی گروه اول الزامی است



ایراندر نظام مالیاتی ( فاکتور)انواع صورتحساب 

ق صوندو)صرفاً در موارد استفاده از : نوع دومصورتحساب . 2
د دارای صادره می شود و بایتجهیزات م ابه یا ( مکانیزه فروش

عوات شماره سریال ماشینی، تاریخ و حداقل در بر گیرنده ا ال
کامل هویتی شامل نام، نام خانوادگی، شماره اقتصادی، ن انی

ده، و کد پستی فروشنده و م خصات کامل یا خدمات ارا ه شو
.مقدار و مبلغ آن باشد

ساب صنف م مول استفاده از این نوع صورتح29در حال حاضر 
.می باشند



ایراندر نظام مالیاتی ( فاکتور)انواع صورتحساب 

ه دارای ک( صورتحساب الکترونیکی: )نوع سومصورتحساب . 3
عوات شماره سریال ماشینی، تاریخ و حداقل در برگیرنده ا ال
ماره هویتی شامل نام و نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شو
دمات اقتصادی و ن انی کامل و کد پستی و م خصات کاال و خو

ارایه شده، مقدار و مبلغ بووده و از  ریو  سوامانه آنالیون 
ی معامالت صادره و دارای کد رهگیری سازمان امور مالیاتی م

.باشد



اصالح آ ین 1396/05/25مورخ 200/96/72بخ نامه 
95نامه موضوع ماده 

اموه صورتی که صاحبان م اغل گروه سوم موضوع آیوین ندر 
لیوات قانون مالیاتهای مستقیم، م مول اجرای قانون ما95ماده 

درصد 0٫5بر ارزش افزوده نباشند، برای معامالت خود تا سقف 
قوانون برگوزاری 3حد نصاب معامالت کوچک موضوع تبصره 

اد مف.مناقصات، الزامی به صدور صورت حساب نخواهند داشت
این حکم در موارد درخواست صدور صورت حسواب از سووی 
ع خریدار جاری نمی باشد، رعایت ساختار صورت حساب موضوو

.این ماده برای این گونه صورت حسابها الزامی نیست



استنادبهندمی باشمالیاتیاظهارنامهتسلیمبهمکلفکهقانوناینموضوعحقیقیاشخاصمالیاتمشمولدرآمد

.بودخواهدد،باشگرفتهقرارپذیرشموردوشدهارائهوتنظیممربوطمقرارترعایتباکهمؤدیمالیاتیاظهارنامه

برراآنهازاتعدادیوقبولرسیدگیبدونرادریافتیمالیاتیاظهارنامه هایمی تواندکشورمالیاتیامورسازمان

.دهدقراررسیدگیموردوانتخابنمونهطوربهیاوخودشدهتعیینشاخص هایومعیارهااساس

موراسازمانکند،خودداریمقرراتبامطابقوقانونیمهلتدرمالیاتیاظهارنامه ارائهازمؤدیکهصورتیدر

طرحازمؤدیاندهشکسباقتصادیاطالعاتوفعالیتاساسبرمالیاتیارزیابیبرگتنظیمبهنسبتکشورمالیاتی

چنانچهؤدیماعتراضصورتدر.می کنداقداممالیاتتشخیصبرگموجببهمتعلقمالیاتمطالبهومالیاتیجامع

مربوطرراتمقبامطابقمالیاتیاظهارنامهارائهبهنسبتمالیات،تشخیصبرگابالغتاریخازروزسیمدتظرف

ومه هاجریتعلقازمانعحکماین.می گیردقراررسیدگیموردقانوناینمقرراتطبقمؤدیاعتراضکند،اقدام

این(239)مادهتبصرهموضوعحکم.نیستقانونیمقررموعددرمالیاتیاظهارنامهتسلیمعدممجازات هایاعمال

.استجاریمادهایناجرایدرقانون

العاتاطبانکقانون،اینابالغازسالسهمدتظرفحداکثراستموظفکشورمالیاتیامورسازمان–تبصره

کهاتیمالیاموراداراتدرمدت،اینطیدر.نمایدفعالومستقرکشورسراسردررامالیاتیجامعنظامبهمربوط

(271)و(154)،(153)،(152)،(98)،(97)مواداست،درنیامدهاجراءبهکاملصورتبهمالیاتیجامعنظام

.بودخواهدمجری1380سالمصوبمستقیممالیات هایقانون

اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم97ماده 



قانون مالیات های مستقیم169ماده 

ر اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين  قنانون  نس حسنال اسنزم نناممان امنو
جام معنامزت مالیاتي  شور موظف بس ثبت نام در نظام مالیاتي مي شوند، مكلفند برای ان

خود صورتحساب صادر و شنااره اقتانادی خنود و  نرا معاملنس را در صورتحسناب ها، 
قراردادها و ناير اننناد مشنابس درو و رسرننت معنامزت خنود را بنس نناممان من  ور 

.ارائس  نند
ده ام سدم صدور صورتحساب يا سدم درو شااره اقتاادی خود و  را معاملس يا انتفا

ای شااره اقتاادی خود بنرای ديرنران و ينا اننتفاده ام شنااره اقتانادی ديرنران بنر
مبلغ مورد معاملنس %( 2)معامزت خود، حسال مورد مشاول جرياس ای معادل دو درصد 

هاچنی  سدم ارائس رسرننت معنامزت انجنام شنده بنس نناممان امنور مالیناتي. مي شود
%( 1) شور ام  ريق روش هايي  س تعیی  مي شود مشاول جرياس ای معادل يك درصد 

.معامزتي  س رسرنت آنسا ارائس نشده انت، مي باشد



قانون مالیات های مستقیم169ماده 

در صورتی که  رف معامالت اشخاص حقوقی و صاحبان م اغل ایون مواده، -1نبصره 

ل موضوع اشخاص حقیقی مصرف کننده نهایی کاال یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی م مو

.این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست( 81)ماده 

ا متناسب مصرف کننده نهایی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کاالها و خدمات ر

بوه با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کاالها و خدمان

.دیگران استفاده ننماید



انیزه صندوق مك)مؤديان مالیاتي موضوع اي  ماده موظفند ام نامانس صندوق رروش -2تباره 
و معادل هزينس های انجام شده بابت خريد، ناال. و تجسیزات مشابس انتفاده  نند( رروش

ر راه اندامی تجسیزات روق اسم ام نرم ارزاری و نخت ارزاری ام مالیات قطعي شده مؤديان مزبو
.در اولی  نال انتفاده و يا نال های بعد آن قابل  سر انت

ناممان امور مالیاتي موظف انت بس تدريج و بر اناس اولويت، اشخاص مشاول حكم اي 
نتشار تباره را تعیی   ند و تا شسريور ماه هر نال ام  ريق درو در يكي ام رومنامس های  ثیراال

.و رومنامس رناي  شور اسزم و ام ابتدای رروردي  ماه نال بعد ام آن اساال ناايد
لزم ام مالیات ابزاری سالكرد مؤدياني  س تونط ناممان امور مالیاتي م%( 10)معادل ده درصد 

  نامس ، مشروط بس رسايت آيیبس انتفاده ام نامانس صندوق رروش و تجسیزات مشابس شده اند 
سدم اجرای حكم اي  تباره موجال . اجرايي مربوط، برای مدت دو نال اول بخشوده مي شود

.رروش مي باشد%( 2)تعلق جرياس ای بس میزان دو درصد 
 ثر نحوه انتفاده ام صندوق و چرونري ارائس ا زسات بس موجال آيی  نامس اجرايي انت  س حدا
ر و با ظرا مدت شش ماه ا تاريخ المم االجراء شدن اي  قانون تونط ناممان امور مالیاتي  شو

هاكاری ومارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناا ايران تسیس مي شود و بس تاويال هیأت
.وميران مي رند



آن و تعینی  ماناديق معنامزت ( 1)ترتیبات اجرايي احكام اي  ماده و تباره -3تباره 
بنس موجنال آيی  نامنس ای ( تعیی  حنداقل رقنم دنردش منالي منؤدی)مشاول و حد آنتانس 

انويال انت  س تونط ناممان امور مالیاتي  شور حدا ثر ظرا مدت شش ماه ام تاريخ ت
ادی و اي  قانون با پیشننساد نناممان امنور مالیناتي  شنور بنس تانويال ومينر امنور اقتان

.دارايي مي رند

داخنت نحوه رنیددي، مطالبس، حل اختزا و وصول جرائم م  ور و ترتیبات پر-4تباره 
آن  بق مقررات در هر دوره مالیاتي  بق مقررات اين  قنانون بنا رساينت مسلنت مقنرر در

.انجام مي شود( 157)ماده 



ومارت صنعت، معدن و تجارت موظف انت حدا ثر تا مدت شش ماه پن  ام-5تباره 
يني را المم االجراء شدن اي  قانون نامانس انجام معامزت ومارتخانس ها و دنتراه های اجرا
رني برای مديريت انجام  لیس مراحل مناقاات و مزايده ها راه اندامی  ند و امكان دنت

.ناممان امور مالیاتي را رراهم آورد( آنزي )بر خط 
قنانون بردنزاری مناقانات مانوب ( 1)مناده ( ب) لیس دنتراه های اجرايي موضوع بنند 

موظفند جحدا ثر ظرا مدت نس مناه پن  ام راه انندامی ننامانس من  ور 3/11/1383
.نانند لیس معامزت خود بس غیر ام معامزت محرمانس را ام  ريق اي  نامانس بس ثبت بر

( 3)مناده ( ب)بنند ( 1)تعیی  موارد مربنوط بنس محرماننس بنودن معنامزت مطنابق تبانره 
.انت7/8/1390قانون ارتقای نزمت نظام اداری و مقابلس با رساد ماوب 

قنانون ( مكنرر169)جراياي  س مؤديان بس واننطس سندم اجنرای احكنام مناده -6تباره 
مرتكننال شننده اند، مطننابق مقننررات اينن  منناده 1380مالیات هننای مسننتقیم ماننوب نننال 
.محانبس، مطالبس و وصول مي شود



169ماده ( 3)اصالحیه آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 

 سازمان امور مالیاتی ک وور و 1395/11/04مورخ 200/17710بر اساس پی نهاد شماره

موورخ 213355موافقت وزیر محترم اموور اقتصوادی و دارایوی  وی ناموه شوماره 

قوانون ( 169)مواده ( 3)، قسمت اخیر آیین نامه اجرایی موضوع تبصوره 1395/11/11

:به شرح ذیل اصالح و ابالغ می گردد1394/04/31مالیاتهای مستقیم اصالحی مصوب 

((صول سال نحوه ارسال فهرست معامالت توسط اشخاص موضوع این آ ین نامه برای کلیه ف

یاتی کماکان مطاب  مقررات و دستورالعمل های قبلی صادره توسط سازمان امور مال1395

.((ک ور خواهد بود

 آ ین نامه موصوف مهلت ارسال ا العات معامالت ( 10)ماده ( 3)همچنین در اجرای تبصره

.تمدیدی می گردد1396تا پایان فروردین سال 1395فصل پاییز سال 



تعاریف: فصل اول

:در این آ ین نامه، اصطالحات در معانی م روح زیر به کار می روند( 1ماده 

.سازمان امور مالیاتی ک ور: سازمان( الف

.و اصالحیه های بعدی آن1366قانون مالیات های مستقیم مصوب سال : قانون( ب

حقوقی کلیه اشخاصی که به موجب قوانین و مقررات مربوط به عنوان شخص: اشخاص حقوقی( ج

دستگاه های اجرایی. شناخته می شوند

قانون مدیریت خدمات ک وری ازنظر مقررات این آیین نامه شوخص حقووقی( 5) موضوع ماده 

.محسوب می شوند

.کلیه اشخاص حقیقی م مول فصل چهارم باب سوم قانون: صاحبان م اغل( د

اصالحی قانون مالیات های مستقیم169ماده ( 3) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 



ک وور، شماره منحصربه فردی است که توسط سازمان امور مالیاتی: شماره اقتصادی( ه
.حسب مورد به اشخاص حقوقی و صاحبان م اغل اختصاص داده می شود

اتی توسوط سامانه الکترونیکی است که برای ثبت نام مؤدیوان مالیو: سامانه ثبت نام( و
.سازمان ایجاد می شود

رر توسوط سامانه الکترونیکی است که به منظور انجام تکوالیف مقو: سامانه معامالت( ز
مان اشخاص م مول برای ارسال فهرست معامالت در اجرای این آیین نامه توسط سواز

.ایجاد می شود
اال و هرگونه فعالیت اعم از تجاری و غیرتجاری است که منجر به خریود کو: معامالت( ح

خدمات و دارایی یا تحصیل درآمد درازای فروش کاال و دارایی یا ارا ه خدمت بورای
.اشخاص حقوقی و صاحبان م اغل موضوع قانون می شود

اال و گزارشی است حاوی اقالم ا العات مربوط به خریدوفروش ک: فهرست معامالت( ط
.خدمت

قوانون 95مطاب  فرم های تعریف شده در آ ین نامه اجرا وی مواده : صورتحساب( ی
.می باشد



ه بوه ثبت ا العات هویتی، مکانی و مجوزهای فعالیت مودیان در سوامان: ثبت نام( ک

.منظور صدور شماره اقتصادی

از خوود شخص حقیقی است که کاال و خدمات را متناسب با نیو: مصرف کننده نها ی( ل

ن برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کاالها و خدمات بوه دیگورا

.استفاده ننماید

ان م اغل شماره شناسایی است که توسط سازمان برای صاحب: شناسه م ارکت مدنی( م

.شودکه به صورت م ارکت مدنی اداره می شوند، تخصیص داده می( اشخاص حقیقی)

ز کارتی است حداقل شامل نام مؤدی و شماره اقتصوادی وی کوه ا: کارت اقتصادی( ن

 رف سازمان صادر و حسب مورد در اختیار اشخاص حقوقی و صاحبان م واغل قورار 

.داده می شود

ات شماره منحصربه فردی است که  ب  مقورر: شماره اختصاصی اشخاص خارجی( س

.موضوعه به اتباع خارجی تخصیص داده می شود



ثبت نام در نظام مالیاتی: فصل دوم

و اشخاص حقوقی و صاحبان م اغل موضوع قانون مکلف اند با رعایوت ضووابط( 2ماده 

نام در نظوام مقررات این آیین نامه و به ترتیبی که سازمان اعالن می نماید، نسبت به ثبت

.مالیاتی ک ور اقدام نمایند

انجوام شوده اسوت، 1394فراخوان های قبلی ثبت نام سازمان که تا پایان سال -تبصره

.کماکان معتبر می باشد

ی هور صاحبان م اغل مکلف به ثبت نام، می بایست برای هر واحد شغلی یا بورا( 3ماده 

.محل، جداگانه در نظام مالیاتی ثبت نام نمایند

ف چنانچه صاحبان م اغل موضوع این آیین نامه بر اساس مجوز صادره از  ور-1تبصره 

مامی این مراج  ذی صالح، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای ت

ها، به محل ها فقط یک ثبت نام صورت خواهد گرفت و بنا بر اعالم مؤدی یکی از این محل

در . عنوان محل اصلی فعالیت م خص و سایر محل ها به عنوان شعبه منظور خواهود شود

.ودصورت عدم انتخاب مؤدی، تعیین محل اصلی فعالیت به ت خیص سازمان خواهد ب



چنانچه صاحبان م اغل موضوع این آیین نامه در یک محول بویش از یوک-2تبصره 
ی شوغلی محول فعالیت شغلی داشته باشند، مکلف به یک ثبت نام برای کلیه فعالیت ها

.مذکور می باشند
یوا در مورد کارگاه ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر-3تبصره 

محل های فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید، مؤدی می تواند برای کلیه
د، انجوام و مذکور یک ثبت نام به ن انی که به عنوان محل اصلی فعالیت اعالم می نمای

در . دیک فقره اظهارنامه برای کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت های خود تسلیم نمایو
.ل می شوداین صورت برای مؤدی مزبور یک پرونده به ن انی که اعالم می نماید، ت کی

ند، م اغلی که به صورت م ارکت مدنی اعم از قهری یا اختیاری اداره می شو( 4ماده 
ر مکلف صاحبان م اغل مذکو. به عنوان یک مؤدی در نظام مالیاتی ثبت نام خواهند شد

عوالم اند در زمان ثبت نام، ا العات موردنیاز کلیه شرکا و نسبت سهم هور شوریک را ا
.نمایند
] لی فعالیوتم مولین ثبت نام مکلف اند هرگونه تغییرات ازجمله، انحالل، تعطی( 5ماده 

الیوت انفورادی بوه ، تغییر نام، تغییر شغل، تغییرشانی، تبدیل فع( [تعلی )دا م یا موقت 
داکثر ظرف و یا سایر موارد را ح( اختیاری یا قهری)م ارکتی و یا بالعکس، تغییر شرکا 

.مدت دو ماه از تاریخ انجام یا وقوع تغییرات به سازمان اعالم نمایند



اتی، سازمان موظف است پس از تکمیل فرآیند ثبت نام مؤدیان در نظوام مالیو( 6ماده 

.برای آن ها شماره اقتصادی تخصیص و کارت اقتصادی صادر نماید

رای صاحبان م اغل و اشخاص حقوقی م مول ثبت نام مکلف اند مادامی که بو( 7ماده 

لی، آن ها شماره اقتصادی جدید صادر ن ده است، حسب مورد از شماره ملی، شناسه م

.شناسه م ارکت مدنی و شماره اختصاصی اشخاص خارجی استفاده نمایند

صوادی اشخاص حقوقی که قبالً در نظام مالیاتی ثبت نام کورده و شوماره اقت-تبصره 

ی دوازده رقمی خود را دریافت نموده اند، می توانند تا زمان دریافت شوماره اقتصواد

.جدید از شماره اقتصادی مذکور در معامالت خود استفاده نمایند



نحوه صدور صورتحساب و استفاده از شماره اقتصادی: فصل سوم

 و اشخاص حقوقی و صاحبان م اغل موضوع قانون مکلف اند برای فروش کواال( 8ماده 

عرضه خدمات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصوادی خوود و خریودار را بور روی 

.صورتحساب ها، قراردادها و سایر اسناد م ابه درج نمایند

تی چنانچه خریدار کاال، خدمت و یا دارایی مکلف به ثبت نام در نظوام مالیوا–1تبصره 

وع مواده نباشد و یا ازجمله اشخاص حقیقی مصرف کننده نهایی و یا اشخاص حقیقی موض

و فعالیت های ک اورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبورعسل)قانون ( 81)

جار پرورش  یور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مرات  و جنگل ها، باغات اشو

اب باشد، الزامی به درج شماره اقتصوادی خریودار در صورتحسو( از هر قبیل و نخیالت

.صادره نخواهد بود



آ ین ناموه ( 8)مودیانی که از صورتحساب نوع اول، دوم و سوم موضوع ماده –2تبصره 

1396/02/12م مورخ /50967و اصالحی شماره1394/12/04مورخ  230761شماره

موی قانون فروش کاال یا ارا ه خدمات خود به مصرف کننده نها ی اسوتفاده( 95)ماده 

نمایند ، می توانند ا العات این قبیول صورتحسوابها را بوه صوورت مجمووع ارسوال 

(1396/05/11مورخ 200/96/513بخ نامه اصالحی ماره .)نمایند

1396ارسال ا العات تجمیعی در سال 



تکالیف مؤدیان در خصوص ارسال فهرست معامالت: فصل چهارم
:اشخاص زیر م مول ارسال فهرست معامالت می باشند( 9ماده 
کلیه اشخاص حقوقی؛( الف
2صاحبان م اغلی که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول موضووع مواده ( ب

قانون محسوب می شوند؛( 95)آیین نامه اجرایی ماده 
صاحبان م اغل م مول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده؛( ج

صویب وزیر اشخاص موضوع این ماده با پی نهاد سازمان امور مالیاتی ک ور و ت–تبصره 
.امور اقتصادی و دارایی قابل تغییر خواهند بود

این آیین نامه مکلف اند فهرست معامالت خوود را ( 9)اشخاص م مول ماده ( 10ماده 
معامالت فهرست. مطاب  اقالم ا العاتی مندرج در سامانه معامالت تهیه و ارسال نمایند

ل بوه تهیه و تا یک ماه و نیم پس از پایان هور فصو( فصلی)حداکثر در مقا   سه ماهه 
رسال و یا به صورت الکترونیکی از  ری  درگاه اینترنتی سازمان برای سامانه معامالت ا

 وه صورت لوح ف رده در قالب ا العات درخواستی سازمان به اداره امور مالیواتی ارا
ی چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خالل یکی از فصول سوال شمسو. شود

به . مایندباشد، این اشخاص مکلف اند برای آن فصل دو فهرست معامله تنظیم و ارسال ن
از ابتدای نحوی که از ابتدای فصل تا پایان سال مالی خود یک فهرست معامله و همچنین

.سال مالی تا پایان آن فصل نیز یک فهرست معامالت دیگر ارسال نمایند



ت سازمان می تواند تمام یا برخی از اشخاص م مول را مکلف نمایند کوه فهرسو-1تبصره 
سوامانه معامالت خود را به تفکیک هر صورتحساب، از  ری  درگاه اینترنتی سازمان بورای

.معامالت ارسال نمایند
الغ چنانچه معامالت انجام شده به صورت ارزی صورت پذیرفته باشود، بایود مبو-2تبصره 

ه در و معادل ریالی معامله انجام شد( نرخ ارز مورد معامله)ارزی، نوع ارز، نرخ برابری ارز 
.ودصورتحساب ها و اسناد درآمدی صادره و همچنین در فهرست معامالت ارسالی، قید ش

اب  سازمان می تواند حسب ضرورت جهت تسهیل در ارسال فهرست معامالت و مط-3تبصره 
ات را با ماهیت ا العات، با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی بازه زمانی دریافت ا الع

.افزایش و یا روش دریافت ا العات را تغییر دهد
م مولین ارسال فهرست معامالت در موارد خرید کاال، خودمت و یوا دارایوی از ( 11ماده 

فعالیت های ک اورزی، دامپوروری، داموداری، )قانون ( 81) اشخاص حقیقی موضوع ماده
رات  پرورش ماهی و زنبورعسل و پرورش  یور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای م

ام در نظام و یا از اشخاصی که مکلف به ثبت ن( و جنگل ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیالت
سوالی مالیاتی نیستند، الزامی به درج شماره اقتصادی فروشونده در فهرسوت معوامالت ار

. نخواهند داشت و می توانند این گونه خریدها را به صورت مجموع اعالم نمایند
ارسال ا العات واردات و صادرات کاال و خدمات می باید با درج شماره کوتوا  –12ماده 

ب اظهارنامه گمرکی و کد گمرک ترخیص کننده و شماره اختصاصی اشخاص خوارجی حسو
.مورد صورت پذیرد



موارد عدم شمول ارسال فهرست معامالت: فصل پنجم
:موارد زیر م مول ارسال فهرست معامالت نمی باشند-13ماده 
خریدوفروش و سود و کارمزد اوراق بهادار؛-
خریدوفروش سهام و سهم ال رکه و ح  تقدم سهام یا سهم ال رکه؛-
عه سود و کارمزد و جریمه های بانک ها، صندوق تعاون، صندوق های حمایت از توسو-

ه؛بخش ک اورزی، مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و صندوق های قرض الحسن
سود سهام و سهم ال رکه؛-
ح  عضویت اعضاء مجام  حرفه ای، احزاب و انجمن ها و ت وکل هوای غیردولتوی -

دارای مجوز از مراج  ذی صالح؛
کمک ها، جوایز و هدایای بالعوض؛-
اء مالیات به استثن)مبالغی که تحت عناوین جریمه یا خسارت، انواع عوارض و مالیات -

د ح  ثبت، ح  تمبر، حقوق گمرکی و مووار( و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده
م ابه، به دستگاه های اجرا ی پرداخت می گردد؛

تقیم؛حقوق و دستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مالیات های مس-
ای ساختمان محل فعالیت و آبونموان هو( شار )وجوه پرداختی بابت ح  نگهداری -

.پرداختی



سایر مقررات-فصل ش م 

% 5تا  میزان ( اعم از خریدیا فروش کاال یا خدمت ) در خصوص معامالتی که -14ماده 

قانون برگزاری مناقصات می ( 3) مبلغ حدنصاب معامالت کوچک موضوع تبصره یک ماده 

می توانند فهرست معامالت مذکوررا به صورت مجموع ارسواتل( 9)باشند ، م مولین ماده 

ب بوا فرآیند ارسال و دریافت ا العات معامالتی که محرمانه می باشد، متناس-15ماده 

افقوت وضعیت ارسال کننده و ماهیت ا العات، با هماهنگی دستگاه اجرایی ذی ربط و مو

.سازمان تعیین خواهد شد

مکورر (169) مواده( 5) اشخاصی که در چارچوب آ ین نامه موضوع تبصره -16ماده 

ات در قانون نسبت به ارسال ا العات معامالت اقدام می نمایند، ارسال مجدد همان ا الع

.راستای مندرجات این آ ین نامه یا دستورالعملهای مرتبط ضرورت ندارد



:در موارد ذیل شماره اقتصادی با ل می گردد-17ماده 

فوت اشخاص حقیقی؛-

اعالم اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی؛-

صوفیه و انحالل اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و اعالم خوتم ت-

سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز فعالیت؛

.صدور حکم مراج  قضایی مبنی بر ابطال شماره اقتصادی-

م مول عدم انجام تکالیف مقرر در این آ ین نامه و دستورالعمل های مرتبط-18ماده 

اهود این حکم مان  اجرای دیگر قوانین موضووعه نخو. جرا م مقرر در قانون می باشد

.بود



ار آ ین نامه مذکور مهلت ارسال فهرست معامالت فصل بهو10ماده 3در اجرای تبصره 

تمدید ( 136آبان ماه 15) تا پایان مهلت ارسال ا العات معامالت فصل تابستان 1396

(1396/05/11مورخ 200/96/513بخ نامه ) می ود



جرا م: فصل هفتم
قانون م مول جریموه هوای (169) عدم انجام هر یک از تکالیف مقرر در ماده-19ماده 

جرا م مذکور با رعایت مهلت مقرر در ماده . مقرر در ماده مذکور به شرح زیر می باشد
.قانون قابل مطالبه خواهد بود( 157) 

محاسبه جریمهماخذ
نرخ 

جریمه شرح تخلف ردیف

مبلغ مورد معامله 2% فروش کاال یا ارا ه خدمتعدم صدور صورتحساب 1

مبلغ مورد معامله 2% عدم درج شماره اقتصادی خود 2

مبلغ مورد معامله 2% ه اقتصادی  رف معاملهعدم درج شمار 3

مبلغ مورد معامله 2% از شماره اقتصادی خود برای معامالت دیگراناستفاده 4

مبلغ مورد معامله 2% خوداستفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معامالت 5

آن که فهرستمبلغ معامالتی
ها ارا ه ن ده است 1%

ای عدم ارا ه فهرست معامالت انجام شده به سازمان  ب  روش ه
تعیین شده 6



ر در در صورت انجام تخلفات موضوع ردیف های یک الی سه جدول فوق الوذک-تبصره 

مبلغ همان معامله خواهود % 2هر معامله، جریمه قابل محاسبه و مطالبه حداکثر معادل 

.بود

قوانون مالیوات هوای مسوتقیم مصووب 169ماده ( 3)این آ ین نامه در اجرای تبصره 

11مواده و 19به پی نهاد سازمان امور مالیاتی ک ور در هفوت فصول و 1394/04/31

الزم االجووووورا 1395/01/01تبصوووووره تصوووووویب و مقوووووررات آن از 

ای فصول نحوه ارسال فهرست معامالت توسط اشخاص موضوع این آیین نامه بر. می باشد

ط کماکان مطاب  مقررات و دستورالعملهای قبلی صادره توسو1395بهار و تابستان سال 

.سازمان امور مالیاتی ک ور خواهد بود



فصلی نمودن ویرایش اطالعات صورت معامالت و عملیاتی 169ویرایش اطالعات ماده 
1393/10/22د مورخ /2912/225مودیان شماره 

م و با هدف تسهیل .م.مکرر ق169احتراماً ، در راستای اجرای دستورالعمل اجرا ی ماده 

رت گرفته فرآیند ویرایش ا العات صورت معامالت فصلی مودیان و بر اساس هماهنگی صو

با معاونت محترم مالیات های مسوتقیم و دفتور محتورم ا العوات مالیواتی، از تواریخ

ملیوات نسخه جدید سامانه صورت معامالت فصلی روی سامانه اینترنتوی ع1392/10/22

در این نسوخه . قرار داده شده استwww.TAX.gov.irالکترونیک مودیان به ن انی  

اده از استف. مودی امکان ویرایش ا العات معامالت ثبت شده قبلی خود را خواهند داشت

دیوانی مو. این امکان به ازای هر رکورد صورت معامالت تنها یک بار امکان پذیر می باشد

ه پایگاه که به صورت آفالین ا العات ارسال نموده اند و ا العات ای ان توسط اداره کل ب

ور در ا العاتی واریز گردیده است، هم می توانند با وارد نمودن نام کاربری و کلموه عبو

.نسخه آنالین سامانه، ا العات خود را م اهده و ویرایش نمایند



سواب  ا العات اولیوه و کلیوه ویورایش هوای موودی در سیسوتم ثبوت و نگهوداری 

ت الزم بوه ذکور اسو. می گردد و برای کادر مالیاتی قابل دسترسی و م اهده می باشد

.مودیان محدود به ویرایش ا العات یک رکورد یا حذف آن می باشد

مافی هم چنین شایان ذکر است امکان ویرایش ا العات جهت ادارات مالیاتی همچنان و ک

اداره الساب  وجود دارد و مودیان با ارا ه درخواست کتبی و  ی فرآیند مربوط توسوط

. ماینودامور مالیاتی می توانند نسبت به ویرایش ا العات خود توسط ادارات کل اقدام ن

ی که در این ارتباط حیطه دسترسی های ادارات کل در ویرایش ا العات از دسترسی های

.مودیان مالیاتی دارند، بی تر می باشد

ربط ا والع خواه مند است ترتیبی اتخاذ فرما ید تا مراتب به کلیه واحدهای مالیاتی ذی

.رسانی گردد



تغییر در اقالم گزارش خرید–

تغییر در اقالم گزارش فروش–

تغییر در اقالم گزارش پرداخت قرارداد–

ایجاد گزارش جدید دریافت قرارداد–

ایجاد گزارش جدید صادرات–

ایجاد گزارش جدید واردات–

ایجاد گزارش جدید ح  العمل کاری–

ایجاد گزارش جدید حمل و نقل بار–

ایجاد گزارش جدید حمل و نقل مسافر–

ایجاد گزارش جدید بیمه–

ایجاد گزارش جدید قرارداد اجاره–

اجرایی 1396تاکید می گردد نسخه های نرم افزار برخط و غیر بر خط، مطابق با این تغییرات از ابتدای سال 

و پیش از آن، کماکان با 1395و در اختیار مودیان محترم قرار داده خواهد شد و دریافت اطالعات سال 

.مقررات و قالب های قبلی به قوت خود باقیست

1396تغییرات صورت معامالت غصلی از ابتدای سال 



خاص به ثبت نام در نظام اقتصادی شوامل اشومکلفین غیر -1
ادی بوه حقیقی غیر فعال اقتصادی و اشخاص حقیقی فعال اقتص

یم، عنوان مثال در روستایی که به فعالیوت بافوت فورش، گلو
یی جاجیم، گبه و سایر م اغل و فعالیت هوای خوانگی روسوتا

.اشتغال دارند می باشند
در معامالتی که با ارز انجام می شود درج مختصات ارزی-2

ری، خواسته شده در گزارش فصلی از جمله نوع ارز، نرخ براب
.معادل ریالی و سایر موارد مرتبط الزامی است

برای ارسوال ا العوات واردات و صوادرات در سوامانه -3
ننده ا العات فصلی، درج شماره کوتا  و کد گمرک ترخیص ک

.الزامی می باشد

راهنمائیهای کاربردی گزارش معامالت فصلی



هر رکورد ا العاتی که در سامانه صورت معوامالت فصولی ارسوال-4
ن رکورد گردیده است فقط امکان یکبار ویرایش توسط ارسال کننده هما

ه کول را دارد و در صورت از بین رفتن یکبار امکان ویرایش باید به ادار
ننده ا العات و خدمات مالیاتی اداره کل امور مالیاتی مربوط به ارسال ک

.ا العات مراجعه شود
اص برای ارسال ا العات مربوط به خرید و فروش یا قرارداد با اشخ-5

:خارجی می بایست که فراگیر اتباع خارجی دریافت نمود
اگر شخص خارجی در ایران دارای اقاموت یوا دارای نماینودگی ( الف

ه در باشد، دریافت کد فراگیر اتباع خارجی از محل در نظر گرفتوه شود
.سامانه عملیات الکترونیک سازمان امکان پذیر می باشد

د، اگر شخص خارجی در ایران دارای اقامت یا دارای نمایندگی نباش( ب
امکوان irsherkat.ssaa.irدریافت کد فراگیر اتباع خارجی از آدرس 

.پذیر می باشد

راهنمائیهای کاربردی گزارش معامالت فصلی



م هر جا که عبارت .م.اصالحیه جدید ق( 169)ماده ( 3)در آ ین نامه اجرا ی موضوع تبصره -6

ورت کد اقتصادی وجود دارد، مترادف با شناسه ملی و شماره ملی می باشد که حسب مورد در ص

ن ها موجود بودن هر کدام از آن ها، ارسال ا العات در سامانه صورت معامالت اصلی به وسیله آ

.امکان پذیر می باشد

م مربوط .م.ق( 169)ماده ( 3)آ ین نامه اجرایی تبصره ( 13)مادهبه غیر از مواردی که در -7

ملوه به ارسال فهرست معامالت فصلی به عنوان موارد معاف ذکر گردیده اند، بقیوه مووارد از ج

ه اجورای اجاره امالک پرداختی و معامالت نقل و انتقال حسب مورد می بایست توسط مکلفین بو

.موضوع در سامانه مزبور ارسال ا العات شوند

نه مودیان م مول اجرای موضوع که خرید، فروش ، قرارداد و یا سایر موارد مندرج در ساما-8

فکیوک صورت معامالت فصلی را انجام داده باشند می بایست ا العات هر یک را حسب مورد به ت

اشوند در غیر اینصورت بابت هر یک از موارد که تکلیف مربوط را انجوام نوداده ب. ارسال نمایند

.م مول جرایم مقرر خواهند گردید

راهنمائیهای کاربردی گزارش معامالت فصلی



مقانون مالیاتهای مستقی(  169)جرا م ماده 
مبنای جریمه

بعد 
اصالحیه قبل اصالحیه موضوع ردیف

مبلغ مورد معامله 2% 10% عدم صدور صورتحساب فروش کاال یا ارائه خدمت 1

مبلغ مورد معامله 2% 10% عدم درج شماره اقتصادی خود  2

مبلغ مورد معامله 2% 10% عدم درج شماره اقتصادی طرف معامله 3

مبلغ مورد معامله 2% 10%
استفاده از شماره اقتصادی خود برای معامالت 

دیگران
4

مبلغ مورد معامله 2% 10%
ت استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معامال

خود
5

مبلغ معامالتی که 
فهرست آنها ارائه 

نشده است 
1% 1%

عدم ارائه فهرست معامالت انجام شده به سازمان
فروششدههای تعیین طبق روش

6

مبلغ معامالتی که 
فهرست آنها ارائه 

نشده است 
1% 1%

عدم ارائه فهرست معامالت انجام شده به سازمان 
خریدهای تعیین شدهطبق روش

7

دارد ندارد توافق با ممیز کل 7

دارد دارد بخشودگیقابلیت 8



قانون مالیاتهای مستقیم( 169) ماده
حد نصاب معامالت فصلی

حدنصاب درصد ریال-مبنا مبلغ سال حد آستانه ردیف

6،700،000 10% 67،000،000 1391 1
8،800،000 10% 88،000،000 1392 2
12.000.000 10% 120.000.000 1393 3

13،9000.000 10% 139.000.000 1394 4
20.000.000 10% 200.000.000 1395اول نیمه 5
20.000.000 10% 200.000.000 1395دوم نیمه 6
11.000.000 5% 220.000.000 1396سال  7



قانون مالیاتهای مستقیم( 169) ماده
موارد تمدید

گروه تمدید فصل سال ردیف

همه 1391مهر  بهار 1391 1
ذیحسابیها 1391بهمن  بهار تابستان پاییز 1391 2

همه 1392اردیبهشت  چهار فصل 1391 3
همه 1392مرداد  بهار 1392 5
همه 1392اسفند  سه فصل -1391چهارفصل

1392
1392-1391 6

حقوقی 21-3-1393 1392-1391چهارفصل 1392-1391 7
حقیقی 4-4-1393 1392-1391چهارفصل 1392-1391 8
حقوقی 25-6-1393 -1392-1391چهارفصل

93بهار
1392-1391-1393 9

حقیقی 5-7-1393 -1392-1391چهارفصل
93بهار

1392-1391-1393 10

همه 15-2-1395 زمستان 1394 11
همه 31-01-1396 پاییز 1395 12
همه 31-01-1396 (عدم تمدید)زمستان 1395 13



قانون مالیاتهای مستقیم( 169)ماده
خرید کاال

1396از سال  1396سالتا قبل موضوع ردیف

تجمعی تجمعی 81اشخاص حقیقی ماده  1

بدون شماره م خصات
اقتصادی

تجمعی حد نصاب حقیقیکمتر از 2

کاملموارد تجمعی کمتر از حد نصاب حقوقی 3

تجمعی تجمعی ی ایران)ملزم به ثبت نام نمی باشند
(، خارجی

4

نداریم تجمعی بافندهای داری حقیقی 5

موارد کامل موارد کامل ایرانی و خارجیاشخاص حقوقی 6

فراگیر و کوتا  و کد با کد
گمرک

با کد فراگیر فاقد اقامت اشخاص خارجی 7

مقدار -نرخ ارز-نوع ارز
ارز

نداشتیم ارزیمعامالت 8

ندارد ندارد امتناع 9



قانون مالیاتهای مستقیم( 169)ماده 
فروش کاال

1396از سال  1396سالتا قبل موضوع ردیف

بدون شماره اقتصادیمشخصات تجمعی 81اشخاص حقیقی ماده  1

کاملموارد تجمعی حد نصاب حقیقیکمتر از 2

کاملموارد تجمعی کمتر از حد نصاب حقوقی 3

بدون شماره اقتصادیمشخصات تجمعی (ایرانی ، خارجی)ملزم به ثبت نام نمی باشند  4
بدون شماره اقتصادیمشخصات تجمعی posمصرف کننده نهایی  5
بدون شماره اقتصادیمشخصات تجمعی فاکتور نوع یک-نهاییمصرف کننده 6

موارد کامل موارد کامل ایرانی و خارجیاشخاص حقوقی 7
فراگیر و کوتاژ و کد گمرکبا کد با کد فراگیر فاقد اقامت اشخاص خارجی 8

مقدار ارز-نرخ ارز-نوع ارز نداشتیم ارزیمعامالت 9

نداریم مقررات قبلمطابق امتناع 10



قانون مالیاتهای مستقیم( 169) ماده
موارد اصالحی  سیستم

1396از سال  1396سالتا قبل موضوع ردیف

+ + کاالفروش 1

+ + خرید کاال 2

+ + قرارداد پیمانکاری 3

+ - صادارت خدمات پیمانکاری 4

+ - کاالصادرات 4

+ - کاال و خدماتواردات 5

+ - (وجه2بیش از )کاریحق العمل 6

+ - (وجه2بیش از)حمل و نقل خدمات 7

+ - (از دو وجهبیش)بیمه 8

+ - اجاره 9

- + امتناع 10



قانون مالیاتهای مستقیم( 169) ماده
موارد اصالحی سیستم

1396از سال  1396سالتا قبل موضوع ردیف

-محصول-دارایی
خدمات

- فصل حسابسر 1

-تعهدی-بانک-نقد
تهاتر

- نحوه دریافت 2

-تعهدی-بانک-نقد
تهاتر

- نحوه پرداخت 3

+ - نوع ارز 4

+ - نرخ ارز 5

+ - مبلغ ارزی 6

+ - شماره کوتاژ 7

+ - کد گمرک 8



قانون مالیاتهای مستقیم( 169) ماده
صورتحساب نمونه یک



قانون مالیاتهای مستقیم( 169) ماده
2صورتحساب نمونه 



قانون مالیاتهای مستقیم( 169) ماده
3صورتحساب نمونه 





















مكرر قانون مالیاتسای ( 169)ماده 
مستقیم

ارچنس بس منظور شفاریت رعالیت هنای اقتانادی و اننتقرار نظنام يك -مكرر169ماده 
امل ا زسات مالیاتي، پايرناه ا زسنات هنويتي، سالكنردی و دارايني مؤدينان مالیناتي شن
اص مواردی نظیر ا زسنات منالي، پنولي و استبناری، معنامزتي، ننرمايس ای و ملكني اشنخ

.حقوقي و حقیقي در ناممان امور مالیاتي  شور ايجاد مي شود
ومارتخاننننس ها، مؤنسنننات دولتننني، شنننسرداری ها، مؤنسنننات وابسنننتس بنننس دولنننت و 

ك هنا شسرداری ها، مؤنسات و نسادهای ساومي غیردولتي، نسادهای انقزب اننزمي، بان
حقوقي و مؤنسات مالي و استباری، ناممان ثبت انناد و امزك  شور و ناير اشخاص
يا بنس اسم ام دولتي و غیردولتي  س ا زسات مورد نیام پايراه روق را در اختیار دارند و

نحوی موجبات تحایل درآمند و دارايني بنرای اشنخاص را رنراهم مي آورنند، موظفنند 
.هندا زسات بس شرح بستس های ذيل را در اختیار ناممان امور مالیاتي  شور قرار د



:ا زسات هويتي-الف
ا زسات هويتي و مكاني اشخاص حقیقي و حقوقي 

مجومهای رعالیت اقتاادی و هاچننی  مجومهنای مربنوط بنس انجنام معنامزت تجناری و
سقد قراردادها

:ا زسات معامزتي اشخاص-ب
(خريد و رروش دارايي ها  االها و خدمات)معامزت -1
(واردات و صادرات  االها و خدمات)تجارت خارجي -2
قراردادهای مربوط بس انجام معامزت و رعالیت های تجاری -3
قراردادهای مربوط بس انجام سالیات پیاانكاری و هردونس خدمات-4
ا زسات مربوط بس خريد و رروش ارم و نكس  ز-5
ا زسات انواع بیاس نامس های صادره و خسارت های پرداختي-6
بارنامس و صورت وضعیت حال و نقل بار و مسارر-7



:ا زسات مالي، پولي و استباری و نرمايس ای اشخاص-پ
نقل و انتقال نسام و ناير اوراق بسادار( دوره مالي)جاع دردش ناالنس -1
انواع حساب های بانكي( دوره مالي)جاع دردش و مانده ناالنس -2
انواع ن رده ها و نود آنسا( دوره مالي)جاع دردش و مانده ناالنس -3
عسندات تسسیزت بانكي اسم ام ارمی و ريالي در قالال  لیس سقود و هاچننی   لینس ت-4

اسم ام دشايش استبار اننادی و تنزيل استبار اننادی، ضاانت ها و نظاير آن
ا زسات دارايي ها، اموال و امزك و هاچنی  نقل و انتقال آنسا-ت
دارايي ناير ا زسات رعالیت های اقتاادی  س با پیشنساد ومارت امور اقتاادی و-ث

.و تاويال هیأت وميران بس موارد مزبور اضارس خواهد شد

ت،  لیس اشخاص و مراجعي  س بس نحوی در جريان سالینات مربنوط بنس مالكین-1تباره 
د بنس نرسداری، انتقاالت، خدمات بیاس ای و معامزت دارايي های م  ور مي باشند موظفنن
اممان ترتیبي  س ناممان امور مالیاتي  شور مقرر مي دارد ا زسنات مربنوط را بنس آن نن

.ارائس دهند
رداخنت متخلف ام مفاد حكم اي  تباره سزوه بر مسنؤولیت تانامني  نس بنا منؤدی در پ

مالیات خواهد داشت مشاول جرياس ای معنادل ينك دوم تنا دو برابنر مالینات پرداخنت 
.شده خواهد بود



(  آنزين)ناممان امور مالیاتي  شور موظنف اننت امكنان دنترنني بنرخط -2تباره 

باننك مر ننزی جاسنوری انننزمي اينران، بیاننس  مر نزی، داننرك جاسنوری انننزمي ايننران، 

ننناممان بننورس اوراق بسننادار، ننناممان ثبننت انننناد و امننزك  شننور و هاچنننی  ننناير

ننددان دنتراه های اجرايي را بس رسرنت بدهكاران مالیاتي رراهم آورد تا اننتفاده  ن

اص م  ور بتوانند با حفن   بقس بنندی، ا زسنات درينارتي را در ارائنس خندمات بنس اشنخ

.بدهكار مالیاتي لحاظ  نند



مکرر قانون مالیوات هوای مسوتقیم اصوالحی مصووب ( 169)ماده ( 5)در اجرای تبصره 
 ور و بوا ، آیین نامه اجرایی این تبصره به پی نهاد سازمان امور مالیاتی ک1394/04/31

به شرح زیور 1395/10/15م ارکت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تهیه و در تاریخ 
.به تصویب وزیران محترم امور اقتصادی و دارایی و دادگستری رسیده است

مکرر 169ماده ( 5) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 
قانون مالیات های مستقیم



تعاریف: فصل اول
:در این آیین نامه اصطالحات در معانی م روح زیر به کار می روند-1ماده 
و اصالحیه های بعدی آن1366قانون مالیات های مستقیم مصوب سال : قانون-الف 
.سازمان امور مالیاتی ک ور: سازمان-ب 
.ا العات مورد نیاز سازمان( مبلغ ) حداقل رقم : حد آستانه-پ
ن در که شامل داده های موردنیاز سازما( فیلدها) اقالم ا العاتی : اقالم ا العاتی-ت

.هر یک از بسته های ا العاتی می باشد
س عبارت است از مجموعه ای از اقالم ا العاتی که بور اسوا: بسته های ا العاتی –ث 

.مکرر قانون تعیین شده است( 169) ماده 
اده کوه بسته های ا العاتی موضوع این م( فرمت)قالب الکترونیکی : ساختار داده-ج

.توسط سازمان  راحی، تعریف واعالم می شود



توی، کلیه وزارتخانه ها، شرکت های دولتی، مؤسسات دول: اشخاص دارنده ا العات-چ
یور شهرداری ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غ
کوزی، دولتی، نهادهای انقالب اسالمی، بیمه مرکزی و سایر شرکت های بیمه، بانوک مر
خاص بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و امالک ک ور و سوایر اشو
یوار حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که ا العات مورد نیاز پایگاه ا العوات را در اخت
د و دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورن

نتقواالت، نیزکلیه اشخاص و مراجعی که در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، ا
خدمات بیمه ای و معامالت دارایی ها، اموال وامالک وهمچنین نقل و انتقوال آنهوا موی 

. سایر اشخاص موضوع این بند به ت خیص سازمان می باشد. باشند
ای مالی بوازار کلیه نهادهای بازار مت کل پولی و بازار غیرمت کل پولی و نیز کلیه نهاده
.سرمایه در چارچوب قوانین و مقررات مربو ه از مصادی  این بند می باشند



بخ ووی از درگوواه عملیووات الکترونیووک سووازمان : سووامانه دریافووت ا العووات-ح
ن نامه می باشد که دارنده ا العات از  ری  آن نسبت به ارسال ا العات موضوع این آیی

.اقدام می نماید
سترسی به اشخاصی که به لحاظ قوانین و مقررات موضوعه، د: مدیریت پایگاه ا العاتی-خ

ی ا العات موردنیاز سازمان که در اختیار دارندگان اصلی ا العات می باشود را دارا مو
.باشند



ی، پایگاه سازمان مکلف است در راستای استقرار نظام یکپارچه ا العات مالیات-2ماده 

ات ا العات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیور ا العو

را مالی، پولی و اعتباری، معامالتی، سرمایه ای و ملکی اشوخاص حقیقوی و حقووقی

. راحی و تکمیل و عملیاتی نماید

ن مواده، در صورت نیاز به  راحی سیستمی و نرم افزاری مرتبط با موضوع ای-تبصره

ین و سازمان باید از ظرفیت های فنی و تخصصی داخل ک ور اسوتفاده نمووده و قووان

ت مقررات حوزه فناوری ا العات و ارتبا ات و امنیت فضای تبادل ا العوات را رعایو

.نماید

وظایف سازمان–فصل دوم 



  سازمان موظف است دسترسی دارندگان ا العات جهت ورود ا العات مطاب-3ماده 

.بسته های ا العاتی را به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان فراهم نماید

وع و سازمان می تواند درمورد برخی از اشخاص دارنده ا العات با توجه به ن-تبصره

موانی ماهیت ا العات، از  ری  مکاتبه با آنها، نحوه و چگونگی، حد آستانه و بوازه ز

چارچوب ارسال بسته های ا العاتی مورد نظر را به صورت اختصاصی تعیین نماید و در

ایی را تفاهم نامه فی مابین، تعامل پذیری در سطوح فنی، قوانونی، فرآینودی و معنو

.م خص نماید

ز  ریو  سازمان می بایستی جهت دریافت الکترونیکی بسته های ا العاتی ا-4ماده 

برخط، بر روی بسترهای مخابراتی امن و پرسرعت، زیر سواخت هوای الزم را ایجواد 

.نماید

م ماه از تصویب و ابالغ این آیین نامه، نسبت بوه فوراه6سازمان باید ظرف -1تبصره 

.دسازی و عملیاتی نمودن زیرساختهای نرم افزاری و شبکه ای مرتبط اقدام نمای



تبادل در مواق  بروز اختالفات بین دستگاهی درخصوص امنیت زیرساختهای-2تبصره 

ا العات و ارتبا ات، مرکز راهبردی افتای ریاست جمهوری به عنووان مرجو  داوری 

ی خواهد مرضی الطرفین تعیین می شود و نظر آن مرج  فصل الخطاب اختالفات احتمال

.بود

قانون مدیریت خدمات ک ووری، در ( 5) دستگاه های اجرایی موضوع ماده -5ماده 

ر مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، موظفند د( 169) صورت نیاز به ا العات موضوع ماده 

ماده مذکور مجوز دریافت ا العات مورد نیاز را از هیوتت وزیوران ( 4) اجرای تبصره 

اه در این صورت سازمان براساس مجوز صادره ا العات مورد نیواز دسوتگ. اخذ نمایند

موی های اجرایی را با رعایت  بقه بندی مربوط، به  ور مقتضی در اختیار آنها قورار

.دهد



عاتی، اشخاص دارنده ا العات موظفند اقالم ا العاتی را  ب  بسته های ا ال-6ماده 

ناموه در از  ری  بسترهای تعیین شده، به شرح ساختار داده با رعایت مفاد این آیوین

.اختیار پایگاه ا العات سازمان قرار دهند

، پولی، بسته های ا العاتی شامل بسته های ا العات هویتی، معامالتی، مالی-1تبصره 

. اشوداعتباری، سرمایه ای، داراییها، اموال و امالک و همچنین نقل و انتقال آنها موی ب

صوادی و سایر ا العات فعالیت های اقتصادی حسب ضرورت با پی نهاد وزارت امور اقت

.دارای و تصویب هیتت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد

چنانچه اشخاص دارنده ا العات ، ا العات خود را در اختیوار پایگاههوای -2تبصره 

ن، ا العاتی سازمان قرار دهند، سایر اشخاص دارنده همان ا العات با تتییود سوازما

.الزامی به ارا ه مجدد ا العات مذکور در اجرای این آیین نامه نخواهند داشت

وظایف اشخاص دارنده ا العات: فصل سوم 



ا با اشخاص دارنده ا العات موظفند زمینه ارسال ا العات موضوع این ماده ر-7ماده 
اهم هماهنگی سازمان به یکی از روش های زیر حسب شرایط و زیرساخت های موجود فر

:آورند
پس از برقراری ارتباط بر خط با سامانه دریافوت ا العوات، اشوخاص دارنوده ( الف

ورت ا العات موظفند ا العات مذکور را از  ری  سامانه موضوع این آیین نامه به صو
. برخط و مستقیم برای سازمان ارسال نمایند

اسوت با توجه به حجم، اهمیت،  بقه بندی و ساختار فناوری ا العات، بنا بوه درخو( ب
وی سازمان، ارسال ا العات به صورت مستقیم و از  ری  خطوط امن و پرسورعت بور ر

.بسترهای مخابراتی انجام پذیرد
با رعایوت )بسته های ا العاتی می بایستی به صورت کامل و بدون نیاز به استعالم ( ج 

اه ، بورای پایگو(دستی یا سیسوتمی) ، از سوی سازمان(این آیین نامه ( 8) مفاد ماده 
.ا العات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی ارسال شود

ه اسوت، مادامی که ارتباط برخط بین سازمان و دارندگان ا العات فراهم ن د-تبصره
 رده اشخاص مذکور موظفند اقالم ا العاتی را در قالب ساختار داده و به صورت لوح ف

.به سازمان تسلیم نمایند



چارچوب و ساختار تبادل ا العات:فصل چهارم 
ه شورح متناسب با بسته های ا العاتی مربوط ب( حداقل رقم ا العات)حدآستانه –8ماده 

:زیر تعیین و اعالم می ود

بازه زمانی تهیه بسته های اطالعاتی حد آستانه نرخ اطالعات تیاطالعابسته

ساالنه 
مجموع معامالت برای هر شخص در یکسال

ریال و بی تر1/500/000/000به میزان  خرید و فروش کاال

معامالتی

ساالنه
در یکسالمجموع معامالت برای هر شخص

ریال و بی تر750/000/000به میزان  خرید و فروش خدمات

ر مادامی که ارتباط ب)ای به صورت بر خط و لحظه
خط بین سازمان و گمرک جمهوری اسالمی ایران

(فراهم ن ده است به صورت ماهانه
واردات و صادرات با هر میزان ارزش

تجارت داخلی واردات و 
(صادرات کاالها و خدمات

ساالنه کلیه قراردادها
قراردادهای مربوط به انجام 
یمعامالت و فعالیتهای تجار

ساالنه
هر شخص با ارزش مجموع قراردادهای
ریال و بی تر750/000/000

نه عملیات پیمانکاری و هرگو
خدمات

ساالنه

ک ها، و سایر بانکلیه معامالت بانک مرکزی
موسسات مالی و اعتباری و صرافی ها با 

دالر و یا معادل آن 25000میزانی بیش از 
در هر سال

از اعم)خرید و فروش ارز 
(نقدی یا برات یا حواله ای

هر فصل
ک ها، معامالت بانک مرکرب و سایر بانکلیه

موسسات مالی و اعتباری و بورس کاال
شمش خرید و فروش سکه و

 ال



یبازه زمانی تهیه بسته های اطالعات حد آستانه نرخ اطالعات یاطالعاتبسته

ساالنه کلیه بیمه نامه های صادرات و خسارت های پرداختی
انواع بیمه نامه های صادره و 
خسارت های پرداختی

معامالتی
هر فصل

و وضعیت های حمل و نقل بارکلیه بارنامه ها وصورت
مسافر

و بارنامه و صورت وضعیت حمل
نقل بار و مسافر

ساالنه
اق سایر اورجم  گردش خرید یا فروش ساالنه سهام یا

ی تر بهادار اشخاصی که به میزان یک میلیارد ریال و ب
باشد

( جم  گردش ساالنه دوره مالی
انتقال سهام و سایر اوراقنقل و

بهادار

مالی، پولی، 
اعتباری و 
سرمایه ای

ساالنه

: اشخاص حقوقی( الف
گردش حساب ها به استثنای حساب های اشخاصکل

ر قانون که توسط خزانه داری کل ک و( 2)م مول ماده 
افتتاح شده یا می شود

دوره)گردش و مانده ساالنه جم 
انواع حساب های ریالی و ( مالی
نزد ( سپرده های دیداری)ارزی 

بانک ها و موسسات اعتباری
ساالنه

:اشخاص حقیقی( ب
گردش بدهکار یا بستانکار کلیه حساب هایجم 

یا )اشخاص که در  ی سال شمسی پنج میلیارد ریال 
.و بی تر باشد( معادل ارزی این مبلغ

ساالنه

:حقوقیاشخاص( الف
جم  گردش و مانده کلیه سپرده ها و سود متعل  در
ل پایان هر سال به استثنای حساب های اشخاص م مو

اح قانون که توسط خزانه داری کل ک ور افتت(2)ماده 
.شده یا می شود

دوره)و مانده ساالنه جم  گردش
انواع سپرده های غیر ( مالی

دیداری ریالی و ارزی و سود آنها
نزد بانک ها و موسسات اعتباری

ساالنه

:اشخاص حقیقی( ب
سپرده بستانکار کلیه حساب هایجم  گردش بدهکار یا

با )اشخاص که در  ی سال شمسی پنج میلیارد ریال 
(و بی تر باشد( معادالت ارزی این مبلغ



یبازه زمانی تهیه بسته های اطالعات حد آستانه نرخ اطالعات یاطالعاتبسته

ساالنه
ها، سپرده ها و ا العات تمامی حساب

حقیقی و )اتسهیالت و تعهدات اشخاص 
(حقوقی

(  دوره مالی)جم  گردش و مانده ساالنه 
ده سپر)آنها انواع حساب ها، سپرده ها وسود
، تسهیالت و (های دیداری و غیر دیداری

تعهدات نزد بانک ها و موسسات مالی و 
اعتباری مادامی که از بانک مرکزی مجوز

.فعالیت اخذ ننموده اند

ساالنه
لی و حقوقی کلیه تسهیالت ریااشخاص( الف

شخاص ارزی به استثنای تسهیالت اعطایی به ا
قانون( 2)م مول ماده 

الب اعم از ارزی و ریالی در قتسهیالت بانکی
تباریکلیه عقود توسط بانک ها و موسسات اع

ساالنه

اشخاص حقیقی( ب
لغ کلیه تسهیالت ریالی و ارزی که اصل مب

میلیون ریال 500آن تسهیالت با معادل ریالی
.و بی تر باشد

ساالنه ریالی و ارزیکلیه تسهیالت

از ارزی و ریالی درتسهیالت اعطایی اعم
پاری قالب کلیه عقود توسط شرکت های واس

، انواع صندوق ها، تعاونی های(لیزینگ )
اعتبار و سایر تامین کنندگان مالی 

(فایناسرها)

ساالنه
و یکلیه تعهدات و معامالت با اشخاص حقیق

حقوقی
نادی اسکلیه تعهدات اعم از گ ایش اعتباری

و تنزیل اعتبار اسنادی و خرید دین

ساالنه
رای م خصات کلیه ضمانت نامه های صادره ب

اشخاص حقیقی و حقوقی ضمانت نامه ها و نظایر آن ها



یبازه زمانی تهیه بسته های اطالعات حد آستانه نرخ اطالعات یاطالعاتبسته

ساالنه

یه امالک و انواع و سا ط نقلا العات کلیه

هوایی، دریایی، ریلی، جاده ای درون و )

و و انواع ماشین آالت راهسازی( برون شهری

صنعتی و نقل و انتقال آنها

و ا العات دارایی ها، اموال و امالک

همچنین نقل و انتقال آنها

دارایی ها، 

اموال و امالک

و نقل و انتقال

آنها



العوات در مواردی که برای اقالم ا العاتی، آستانه تعیین شده است، ارسال ا -1تبصره 

.برخط منوط به رسیدن اقالم ا العاتی به حد آستانه تعیین شده خواهد بود

امول و اقالم ا العاتی که فاقد حد آستانه می باشند می بایستی به صوورت ک-2تبصره 

.برخط ارسال شوند

منظور از خرید و فروش کاال و خدمات و واردات و صادرات، معوامالت فوی -3تبصره 

مابین اشخاص ثالث می باشد که ا العات آن را اشخاص دارنوده ا العوات در اختیوار

.دارند

این آیین نامه ( 8) سازمان مجاز است شاخص ها و حد آستانه مندرج در ماده -4تبصره 

ر را تا بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال شمسی بعد، بوازنگری و تعودیل نمایود و د

صورت موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی شاخص های تعدیل شده را به عنووان حود

دیود بوه شاخص ها و آستانه های اعالم شده تا اعالم تغییرات ج. آستانه جدید اعالم کند

.قوت خود باقی خواهند بود



سازمان می تواند حسب ضرورت بازه زمانی دریافوت ا العوات منودرج در -5تبصره 

این آیین نامه را برای هر یک از اشخاص دارنده ا العات یوا ( 8) جدول موضوع ماده 

.تمامی آنها، متناسب با نیاز ا العاتی خود، تغییر دهد

ایگواه در شرایطی که تجمی  ا العات یا اعمال حد آستانه توسط مودیریت پ-6تبصره 

عوات را های ا العاتی امکان پذیر نباشد، دارنده اصلی ا العات مکلف است کلیوه ا ال

.بدون در نظر گرفتن حد آستانه برای سازمان ارسال نماید

م پس دارندگان ا العات موظفند بسته های ا العاتی را حداکثر یک ماه و نی-7تبصره 

این آیین نامه تهیه و مطاب  شیوه های( 8) از بازه زمانی مندرج در جدول موضوع ماده 

.این آیین نامه برای سازمان ارسال نمایند( 7) تعیین شده در ماده 



اههای سازمان می تواند درصورت ت خیص عدم نیاز به ا العات موجود در پایگ-9ماده 

مازاد بر ا العاتی موضوع این آیین نامه، نسبت به حذف و امحاء الکترونیکی ا العات

.نیاز و یا استفاده شده، اقدام نماید

رنده در صورتی که به دلیل در اختیار قرار ندادن ا العات توسط اشخاص دا-10ماده 

ف یوا ا العات حسب مقررات این آیین نامه خسارت یا زیانی به دولت وارد شود، متخل

ت متخلفین عالوه بر مجازات های مقرر در قانون مسئول جبران خسارت وارده به دولو

.خواهند بود

خاص مسئولیت صحت، اعتبار و اصالت ا العات ارا ه شده به سوازمان بوا اشو-تبصره

.دارنده ا العات می باشد

جرا م: پنجم فصل 



قانون هرگونه دسترسی غیر مجواز و سووء اسوتفاده از ( 279) حسب ماده -11ماده 

ی در ا العات ثبت شده در پایگاه ا العات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیوان مالیوات

 العوات خصوص مسا لی غیر از فرآیند ت خیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا اف ای ا

سال، مزبور جرم است و مرتکب عالوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج

.به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود

به تصویب وزرای امور 95/10/15تبصره تهیه و در تاریخ 15ماده و 11این آیین نامه در 

.الزم االجرا خواهد بود1395اقتصادی و دارایی و  دادگستری رسید و از ابتدای سال 



1396/05/07مورخ 65/96/20شماره 
توجه به سواالت و ابهامات مطورح شوده در خصووص نحووه قطعیوت و با 

مکورر قوانون مالیاتهوای 169بخ ودگی جریمه های مالیاتی موضوع ماده 
:بدینوسیله اعالم می گردد1380/11/27مستقیم مصوب 

عود در زمانی که کل جریمه های مزبور پس از ابالغ برگ مطالبه و در مو-1
حسب درخواست مودی در اجرای( روز از تاریخ ابالغ برگ مطالبه30)مقرر 

، بوا قانون مالیات های مستقیم مورد بخ ودگی قرار گیورد191مقررات ماده 
تالف توجه به بخ ودگی کل جریمه ها، نیازی به  رح موضوع در هیات حل اخ

.مالیاتی نخواهد بود
در در زمانی که بخ ی از جریمه های مزبور پس از ابالغ برگ مطالبوه و-2

حسب درخواست در مهلوت( روز از تاریخ ابالغ برگ مطالبه30)موعد مقرر 
مذکور نیازی به  رح موضوع در هیات حل اختالف مالیاتی نخواهد بود

مکرر قانون مالیاتهای 169جریمه های موضوع ماده بخ نامه بخ ودگی 
1380/11/27مستقیم مصوب 



ه معافیت مالیاتی کلی1395سال ابتدای  از : تذکر مهم 

  اشخاص حقیقی و حقوقی منجمله فعوالین در منوا 

امه به ارا ه اظهار نو منا   ویژه اقتصادی منوط آزاد 

ودمالیاتی و انجام تکالیف قانونی مالیاتی خواهد ب

یادآوری مهم 



انتخاب های اصلی ورود به سامانه ا العات فصلی 



تعیین مسیر فایل بانک ا العاتی برنامه

یل شود بانک ا العاتی برنامه ، اکسسز می باشد و برای هر فصل یک فایل بانک ا العتی ت ک-1
می توان ا العات را از فایل اکسل به فایل اکسسز انتقال داد-2
نظویم ت(بور روی لووح ف ورده)ور ن برنامه و دیتا بیس را همی ه در محلی مناسب نگهداری نمایید-3

.تاریخ ارسال را مستند نمایید-ارسال کننده-کننده



تعیین فایل بانک ا العاتی برنامه

متفاوت میباشد به دلیل انکه ارسال معامالت 1396و سال 1396بانک ا العاتی برنامه برای سنوات قبل -1
سنوات قبل نیز میسر می باشد

می توان دیتا بیس برنامه را در فولدر م ترک شبکه نصب و ا العات را توسط گروههای کاری درج نمود-2
در صورت درج ا العات توسط گروههای کاری پی نهاد میگردد در قسمت ا العات نام کاال کد کاربر -3

ا العاتی درج شود



تعیین فصل مربوط به ا العات

فصل مربو ه را انتخاب نمایید و در درج آن دقت شود که فصل موخر انتخاب نگردد-1
برای شرکتهای سال مالی دوبار هر فصل ارسال ا العات میگردد-2

.می باشد و چهار رقم سال می بایست درج گردد1396سال درج شده تنها برای عملکرد سال -3



ا العات مربوط به پیمانهای کارفرما در ایران

تکمیل می توسط کارفرمایان تمامی ا العات مربوط به قراردادهای پیمانکاری داخل ک ور در این محل-1
شود
قراردادهای پیمانها در خارج از ک ور و خرید خدمات پیمان که دارای صورتحساب می باشند و مدیریت -2

همچنین ا العات قراردادهای م اوره و خدمات که دارای صورت . پیمانها در این بخش درج نمی گردد
.وضعیت نمی باشند درج نمیگردد

موضوع پرداخت می بایست م خص شود و فقط ا العات مربوط پیمانهایی که پرداخت شده درج گردد-3



ا العات مربوط به پیمانها ی ارزی

رز در ایون تمامی ا العات مربوط به قراردادهای پیمانکاری داخل ک ور چنانچه ارزی باشد با تعیین نوع ا-1
محل توسط کارفرمایان تکمیل می شود

حاسوبه با انتخاب عالمت تساوی نرخ برابری ارز تمامی فیلدهای ارزی به صورت یکسان از فیلود اولوی م-2
میگردند



ا العات تجمیعی مربوط به پیمانها

در این بخش تعداد رکوردهای ثبت شده و سرجم  ا العات مربوط به پیمانها قابل م اهده می باشد-1
دقت گردد که ا العات ورودی با  ا العات نرم افزار حسابداری و مالی شرکت مطابقت داشته باشد-2



ا العات مربوط به اشخاص و بنگاههای اقتصادی

ات هویتی در این بخش م خصات  رف مقابل فعالتهای اقتصادی جهت جلوگیری از تکرار در درج م خص-1
ورد نظور آنها در معامالت تجاری می باشد که با انتخاب گزینه ن اندن در فرم ا العات مربو ه در رکورد م

درج میگردد
ا العات هویتی می توان از اکسل وارد دیتا بیس اکسسز نمود-2



ا العات مربوط به قراردادهای پیمانکاری در ایران

ل می شودتکمیتوسط پیمانکار تمامی ا العات مربوط به قراردادهای پیمانکاری داخل ک ور در این محل -1
یت قراردادهای پیمانها در خارج از ک ور و خرید خدمات پیمان که دارای صورتحساب می باشند و مودیر-2

درج نگرددپیمانها در این بخش 
گردددرجموضوع دریافت می بایست م خص شود و فقط ا العات مربوط پیمانهایی که دریافت شده -3



ا العات مربوط به فروش کاال و خدمات در ایران

حسواب تمامی ا العات مربوط به فروش کاال و خدماتی که در داخل ایران و به شخص داخل ایران صورت گرفته و صورت-1
.رددالزم به ذکر است برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی می بایست فاکتور صادر گ. صادر شده است درج میگردد

ه درج گوردد در صورت برگ ت فروش نیاز به صدور فاکتور مجدد نمی باشد اما می بایست برگ ت فروش رکورد جداگان-2
(مبلغ ناخالص قبل از کسر برگ تی )و درفاکتور اصلی مبلغ اصلی درج گردد 



ا العات مربوط به فروش کاال و خدمات در ایران

بستگی به نوع شخص امکان انتخاب نوع خریدار می باشد و تنها در صورت شخص حقوقی می بایست بر اساس قوانین -3
.نوع خریدار را مودی م مول ثبت نام در نظام مالیاتی می باشد را انتخاب نمایید

در صورت انتخاب نوع شخص حقیقی می توان تمام گزینه های نوع خریدار را انتخاب نمود-4
و عدم الزام به ثبت نام ، 81در صورت انتخاب نوع شخص حقیقی و نوع خریدار مصرف کننده نهایی و م مولین ماده -5

.نیاز به درج کدملی یا اقتصادی فروشنده نمی باشد
.درج ا العات فروش بصورت تجمعی در هیچ بخ ی از قانون و آیین نامه درج نگردیده و میسر نمی باشد-6
سرفصل حسابها دقت گردد تا با ا العات اظهارنامه عملکرد متناقض نباشد-7
نحوه دریافت وجه از حسابهای بانکی شرکت صورت پذیرد و هدف از آن نحوه دریافت وجه در تاریخ معامله می باشد-8
.در صورت فروش کاال و خدمات بصورت ارزی، نوع ارز م خص میگردد.فروش صادراتی در این بخش درج نمی گردد-9



ا العات مربوط به خرید کاال و خدمات در ایران

ته و تمامی ا العات مربوط به خرید کاال و خدماتی که در داخل ایران و از شخص داخل ایران  صورت گرف-1
اکتور الزم به ذکر است از تمامی اشخاص حقوقی می بایسوت فو. صورتحساب دریافت شده است درج میگردد

.خرید دریافت گردد
کوورد در صورت برگ ت از خرید نیاز به صدور فاکتور مجدد نمی باشد اما می بایست برگ وت خریود ر-2

جداگانه درج گردد
و در صورت انتخاب شخص حقوقی ، نام فروشنده می بایست چیزی درج نگردد



ا العات مربوط به خرید کاال و خدمات در ایران

ین بستگی به نوع شخص امکان انتخاب نوع  فروشنده می باشید و تنها در صورت شخص حقوقی می بایست بر اساس قوان-3
.نوع  فروشنده را مودی م مول ثبت نام در نظام مالیاتی می باشد را انتخاب نمایید

در صورت انتخاب نوع شخص حقیقی می توان تمام گزینه های نوع فروشنده را انتخاب نمود-4
، عدم الزام به ثبت نام و زیر حد نصاب  نیاز به 81در صورت انتخاب نوع شخص حقیقی و نوع فروشنده م مولین ماده -5

.درج کدملی یا اقتصادی فروشنده نمی باشد
و اشخاص حقیقی عدم الزام به ثبت نام میسر است و 81درج ا العات خرید بصورت تجمعی برای اشخاص حقیقی ماده -6

درج سرفصل حساب و نحوه دربافت وجه موضوعیت ندارد
سرفصل حسابها دقت گردد تا ا العات اظهارنامه عملکرد متناقض نباشد-7
نحوه پرداخت وجه از حسابهای بانکی شرکت صورت پذیرد و هدف از آن نحوه پرداخت وجه در تاریخ معامله می باشد-8
.در صورت خرید کاال و خدمات بصورت  ارزی، نوع ارز م خص میگردد.خرید وارداتی در این بخش درج نمی گردد-9



صادرات کاال و خدمات و پیمانها به خارج از ایران( فروش)ا العات مربوط به

تمامی ا العات مربوط به فروش کاال و خدمات و قرارداد های پیمانکاری که به شخص در خارج از ایران -1
. صورت گرفته است در این فرم درج میگردد

در صورت مرجوعی نیاز به صدور فاکتور مجدد نمی باشد اما می بایست مرجوعی در رکورد جداگانه درج -2
گردد و در صورت انتخاب شخص حقوقی ، نام  خریدار می بایست چیزی درج نگردد



دو نوع موضوع می باشد که صادرات کاال یا فروش بدون اظهارنامه گمرکی است یا مرجوعیست که در صورت انتخاب -3
گزینه اول می بایست نوع فروش م خص گردد تا نوع صادرات کاال می باشد یا خدماتی و پیمانکاری    

درج ا العات در این فرم جهت میزان معافیتهای صادراتی شرکتها را ن ان می دهد-4
در صورت ترانزیت کاال از محل گمرکات ک وری  بنام شرکت صادر کننده می بایست ا العات شماره کوتا  و کد گمرکی-5

.نیز تکمیل گردد
صادرات خدمات و پیمانها نیازی به درج ا العات گمرکی نیست اما می بایست مجوز الزم را از مراج  ذیصالح کسب -6

.نموده باشند
در صورت فروش کاال و خدمات بصورت  ارزی، .فروش در داخل ک ور به اشخاص خارجی در این بخش درج نمی گردد-7

.نوع ارز م خص میگردد

صادرات کاال و خدمات و پیمانها به خارج از ایران( فروش)ا العات مربوط به



کاال و خدمات و پیمانها از خارج از ایران( خرید)ا العات مربوط به واردات

ان  تمامی ا العات مربوط به خرید کاال و خدمات و قرارداد های پیمانکاری که از شخص در خارج از ایران در داخل ایور-1
. صورت گرفته است در این فرم درج میگردد

ردد و در در صورت برگ تی نیاز به صدور فاکتور مجدد نمی باشد اما می بایست برگ تی در رکوورد جداگانوه درج گو-2
صورت انتخاب شخص حقوقی ، نام فروشنده می بایست چیزی درج نگردد



خاب گزینوه دو نوع موضوع می باشد که واردات کاال یا خرید بدون اظهارنامه گمرکی است یا  برگ تی که در صورت انت-3
اول می بایست نوع خرید م خص گردد تا نوع واردات کاال می باشد یا خدماتی و پیمانکاری    

درج ا العات در این فرم جهت میزان واردات کاال و اعتبار ارزش افزوده شرکتها را ن ان می دهد-4
کد گمرکی در صورت ترانزیت کاال از محل گمرکات ک وری  بنام شرکت وارد کننده می بایست ا العات شماره کوتا  و-5

.نیز تکمیل گردد
سوب واردات خدمات و پیمانها نیازی به درج ا العات گمرکی نیست اما می بایست مجوز الزم را از مراجو  ذیصوالح ک-6

.نموده باشند
در صورت خرید کواال و خودمات .خرید در داخل ک ور از اشخاص خارجی  داخل ایران در این بخش درج نمی گردد-7

.بصورت  ارزی، نوع ارز م خص میگردد

کاال و خدمات و پیمانها از خارج از ایران( خرید)ا العات مربوط به واردات



انهاا العات مربوط به قراردادهای ح  العمل کاری و مدیریت پیم

.تمامی ا العات مربوط به قراردادهای ح  العمل کاری و یا مدیریت پیمان تنها توسط ح  العمکار  درج میگردد-1
صاحب کاال وخریدار در این بخش ا العاتی نباید درج نمایند بلکه صاحب کاال بابت فروش و خریدار بابت خرید در -2

.محلهای مناسب این نرم افزار بسته به نوع کاال یا خدمت ا العات متناسب خود را درج می نمایند
در صورت انتخاب شخص حقوقی ، نام فروشنده می بایست چیزی درج نگردد-3



ا العات مربوط به خدمات حمل بار توسط موسسات حمل بار

.تمامی ا العات مربوط به خدمات حمل و نقل باربری تنها توسط موسسه باربری درج میگردد-1
اال بابت فرستنده کاال و گیرنده کاال در این بخش ا العاتی نباید درج نمایند بلکه فرستنده کاال بابت فروش و گیرنده ک-2

.خرید در محلهای مناسب این نرم افزار بسته به نوع کاال ا العات متناسب خود را درج می نمایند
در صورت انتخاب شخص حقوقی ، نام فروشنده می بایست چیزی درج نگردد-3



رتیا العات مربوط به خدمات مسافربری توسط آ انسهای مساف

.تمامی ا العات مربوط به خدمات حمل و نقل مسافر بری تنها توسط موسسات آ انسهای مسافرتی درج میگردد-1
شرکت حمل کننده و گیرنده اصلی خدمت در این بخش ا العاتی نباید درج نمایند بلکه شرکت حمل کننده بابت فروش-2

.و گیرنده خدمات بابت خرید در محلهای مناسب این نرم افزار بسته به نوع خدمات ا العات متناسب خود را درج می نمایند
در صورت انتخاب شخص حقوقی ، نام فروشنده می بایست چیزی درج نگردد-3



ی ها ا العات مربوط به کمسیونهای دریافتی بیمه کارگزاری ها و نمایندگ

تمامی ا العات مربوط به کمسیونهای بیمه و یا ح  صدور تنها توسط موسسه های کارگزاری یا نمایندگی بیمه  در این محل-1
(بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی نیاز به ارسال ا العات در معامالت فصلی نیستند.)درج میگردد

فروش شرکت بیمه گر و شرکت خریدار بیمه در این بخش ا العاتی نباید ا العاتی درج نمایند بلکه شرکت  بیمه کننده بابت-2
.و گیرنده خدمات بابت خرید در محلهای مناسب این نرم افزار بسته به نوع خدمات ا العات متناسب خود را درج می نمایند



ا العات مربوط به قراردادهای اجاره محل و سایر اموال 

در این محل درج (مالک یا مستاجر )تمامی ا العات مربوط به قراردادهای اجاره محل و اموال توسط هر یک از  رفین -1
.میگردد

منظور از پرداخت در قرارداد برای موجر همان مبلغ موضوع مبلغ قرارداد است که سرجم  فصلی محاسبه و ارسال میگردد-2
.مبلغ خالص پرداختی همان مبلغ اجاره پرداختی پس از کسر مالیات تکلیفی مربو ه می باشد-3



معاون مالیاتهای مستقیم1395/11/24مورخ 230/95/521بخشنامه شماره 
ارائه فهرست اطالعیه های واصله مربوط به خرید، فروش ، واردات،زمان

به مودیان مالیاتی... صادرات، قرارداد و 

ه بوه مالیاتی در خصوص در اختیار قرار دادن اصالحیه های واصلبا توجه به درخواست مودیان

ا سازمان امور مالیاتی ک ور مربوط به هر مودی و ارا ه مهلت برای تهیه اسوناد و مودارک و یو

:اصالح آنها در سامانه مربوط، بدینوسیله مقرر می گردد

ند در زموان گروه ها و ماموران مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد مودیان مالیاتی، مکلف

یر هور قانون مالیاتهای مستقیم به مودیان، نسبت به ارا ه تصوو229ابالغ دعوتنامه موضوع ماده 

داد نوع ا العات از جمله فهرست و یا لیست ا العیه های خرید، فروش، واردات، صادرات، قرار

.که در هنگام رسیدگی مورد استفاده قرار می گیرد به آنها اقدام نماید... و 



کی و تراکنش هایی که مؤید گردش وجوه بین حساب های مختلوف بوان1
.یک مؤدی می باشند به عنوان درآمد منظور نخواهند شد

الت و مبالغ واریزی به حساب مؤدی که مربوط به دریافت وام و تسوهی2
قوررات می باشد، ماهیتاً به عنوان درآمد تلقی ن ده و می بایست برابور م

.مربوط آثار مالیاتی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد

بلی بوه و وجوه دریافتی بابت تسویه تمام یا بخ ی از وجوه پرداختی ق3
ابور سایر اشخاص، ماهیتاً به عنوان درآمد تلقوی ن وده و می بایسوت بر

.مقررات مربوط آثار مالیاتی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد

م کوکدستورالعمل نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی



و در صورتی که مؤدی دارای درآمدهایی از جمله دریافوت حقووق، 4
رات و درآمد اجاره و یا سایر مناب  باشد، این موارد می بایست حسب مقر

.در چارچوب منب  درآمدی مربوط، بررسی شود

قوانون 81و چنانچه مؤدی به یکوی از فعالیت هوای موضووع مواده 5
ا مالیات های مستقیم اشتغال داشوته باشود، وجووه واریوزی مورتبط بو

یوک و درآمدهای ناشی از فعالیت های مذکور، از سایر مبالغ واریزی تفک
.مطاب  مقررات موضوعه اقدام شود

و چنانچه وجوه واریزی به حساب اشخاص، بنوابر اظهوارات مکتووب 6
رابر صاحب حساب ناشی از دریافت سهم االرث، نذر، وقف و حبس باشد، ب

.مقررات مربوط مورد بررسی قرار گیرد

م کوکدستورالعمل نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی



صورت و وجوه واریزی که مالیات آنها بر اساس مقررات قانون مالیات های مستقیم به7
نرخ مقطوع از جمله فروش سهام و یا فروش امالک دریافت می شود، جداگانوه موورد 

.بررسی و حسب مقررات موضوعه اقدام شود

و چنانچه وجوه واریزی از مصادی  غیرم مول مالیوات و بوا درآمودهای معواف از 8
.پرداخت مالیات باشد، با رعایت مقررات در محاسبات منظور نخواهد شد

ورت و چنانچه بر اساس بررسی های به عمل آمده توسط گروه  رسیدگی کننده، به صو9
مستند یا مستدل م خص شود که وجوه واریوزی بوه حسواب های اشوخاص ناشوی از 

ه نحووی فعالیت های اقتصادی صاحب حساب می باشد که قبالً در محاسبه مالیات آنها بو
ضی به عمل منظور ن ده باشد، مطاب  مقررات موضوعه نسبت به مطالبه مالیات اقدام مقت

.آید

م کوکدستورالعمل نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی



و چنانچه بر اساس اظهارات صریح و مکتوب مؤدی، در قبوال وجووه واریوزی بوه 10

در حساب های بانک وی، ما به ازایی اعم از کاال یا خدمات توسط مؤدی ارا ه ن ده و یوا

اسناد آینده ارا ه ن ود و یا وجوه واریزی ناشی از معامالت محاباتی بوده و یا بر اساس

ود، این و مدارک به دست آمده و تحقیقات صورت گرفته، من ت وجوه واریزی م خص ن 

وم امر مؤید وجود درآمد اتفاقی برای مؤدی بوده و حسب مقررات فصل ش م از باب س

وجوهی در اجرای این بند دریافت. قانون مالیات های مستقیم م مول مالیات خواهد بود

وجووه . که ناشی از جبران خسارت بوده م مول مالیات درآمد اتفاقی نخواهود شود

سیدگی دریافتی ناشی از خسارت حسب مورد می بایستی بر اساس من ت خسارت مورد ر

تی در در اجرای این بند، متموران مالیاتی ذیربط می بایسو. و اقدام مقتضی قرار گیرد

اج  چارچوب دستورالعمل ک ف معامالت و عملیات م کوک و نحوه گزارش دهی به مر

.ذیصالح، اقدام مقتضی را به عمل آورند

م کوکدستورالعمل نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی



(97)نحوه رسیدگی مالیاتی و علی الراس ماده 

مالیاتینامهاظهاراستنادبهباشندمیمالیاتیاظهارنامهتسلیمبهمکلفکهقانوناینموضوعحقیقیاشخاصمالیاتمشمولدرآمد

تواندمیکشورمالیاتیامورسازمان.بودخواهدباشد،گرفتهقرارپذیرشموردوشدهارائهوتنظیممربوطمقرراترعایتباکهمؤدی

طورهبیاوشدهتعیینهایشاخصومعیارهااساسبرراآنهاازتعدادیوقبولرسیدگیبدونرادریافتیمالیاتیهایاظهارنامه

.دهدقراررسیدگیموردمقرراتبرابروانتخابنمونه

بهسبتنکشورمالیاتیامورسازمانکند،خـودداریمقرراتبامطابقوقانونیمهلتدرمالیاتیاظهارنامهارائهازمؤدیدرصورتیکه

متعلقیاتمالمطالبهومالیاتیجامعطرحازمؤدیانشدهکسباقتصادیاطالعاتوفعالیتبراساسبرآوردیمالیاتیاظهارنامهتهیه

تشخیصبرگابالغتاریخازروزسیمدتظرفچنانچهمؤدیاعتراضدرصورت.کندمیاقداممالیاتتشخیصبرگموجببه

قرارگیرسیدموردقانوناینمقرراتطبقمؤدیاعتراضکند،اقداممربوطمقرراتمطابقمالیاتیاظهارنامهارائهبهنسبتمالیات،

.نیستقانونیمقررموعددرمالیاتیاظهارنامهتسلیمعدممجازات هایاعمالوهاجریمهتعلقازمانعحکماینگیرد،می

استجاریمادهایناجرایدرقانوناین(239)مادهتبصرهموضوعحکم.

نظامبهمربوطاطالعاتبانکقانون،اینابالغتاریخازسالسهمدتظرفحداکثراستموظفکشورمالیاتیامورسازمان-تبصره

کاملتصوربهمالیاتیجامعنظامکهمالیاتیاموراداراتدرمدت،اینطیدر.نمایدفعالومستقرکشورسراسردررامالیاتیجامع

مجری1380سالمصوبمستقیمهایمالیاتقانون(271)و(154)،(153)،(152)،(98)،(97)مواداست،نیامدهدراجراءبه

.بودخواهد



چناد ک یاا در صورتی که دفاتر ارائه شده نزد مراجع ذیربط به ثبت نرسیده باشد یا فاقد ی
.برگ باشد

عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز
 این روز و تاخیر دفتر کل زاید بر حد مجاز مندرج در 15تاخیر تحریر دفاتر روزنامه بیش از

آئین نامه 
عدم ثبت عملیات شعب یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات در این آئین نامه
 عدم تطبیق مندرجات دفااتر قاانونی باا اطالعاات موجاود در سیساتم هاای ماشاینی

ماینددر مورد اشخاصی که از سیستم های مذکور استفاده می ن( الترونیکی-مکانیزه)
جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در دفتر روزنامه
عدم ارائه یک یا چند از دفاتر ثبت شده اعم از تحریر شده و نانویس

چنانچه سفید ماندن ثبت تراز افتتاحی باشد موجب رد دفاتر نخواهد بود و -
که همچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هر روز یا هر هفته یا هر ماه به شرطی

باه اعتباار دفتار . اسناد دارای شماره ردیف بوده و قسمت سفید ماناده باا خاط بساته شاود
.خللی وارد نمی آورد

موارد رد دفاترقانونی



امااور ه تغییر نرم افزار حسابداری مورد استفاده در طی سال مالیاتی بدون اطالع قبلی ادار
مالیاتی

 دستی ه ب( الکترونیکی-مکانیز)تغییر روش نگهداری دفاتر، اسناد حسابداری از ماشینی
و بالعکس طی سال مالیاتی یا دوره مالی

تحریر دفاتر به غیر از پول رایج کشور و فارسی
حذف برخی از عملیات در دفاتر الکترونیکی

موارد رد دفاترقانونی

اصاالحیه ماورخ )قانون مالیاات هاای مساتقیم 97ماده 3هیات سه نفری حسابرسان موضوع بند 
، در صورتی که با توجه به دالیل توجیهی مودی و نحاوه تحریار دفااتر و رعایات(1380/11/27

استانداردهای و درجه اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی و رعایت واقعیات امار، 
نای بار مکلف است نظر خاود را مب. احراز نمایند که ایرادات مزبور به دفاتر خللی وارد نمی نمایند

.قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعالم نمایند
لغایت 1395عملکرد سال )قانون، مفاد این فصل به مدت سه سال 97در اجرای مقررات تبصره ماده 

و صرفا در ادارات امور مالیاتی که طرح جامع مالیاتی به صورت کامل اجارا نشاده اسات،( 1397
.جاری می باشد



م قانون مالیاتهای مستقی272اشخاص م مول موضوع ماده 

قننانون مالیات هننای مسننتقیم اصننزحي ماننوب 272منناده در اجننرای
مجلنن  شنننورای انننزمي،  لینننس ی واحنندهای تولیننندی، 31/4/1394

 شنده بامرداني و خدماتي مير ملزم بس ارائس ی صورت های مالي حسابرني
تونننط ننناممان حسابرننني يننا مؤنسننات حسابرننني ساننو جامعننس ی 

را حسابداران رناي ايران هاراه با اظسارنامس ی  مالیاتي و يا حدا ثر ظن
مدت نس مناه پن  ام مسلنت انقانای ارائنس ی اظسارنامنس مي باشنند و در 

دل صورت سدم انجام تكلیف مقرر در ماده ی روق، مشاول جرياس ای معا
.مالیات متعلق خواهند بود( %20)بیست درصد 



قووانون مالیاتهووای مسووتقیم اصووالحی مصوووب 272در اجوورای موواده 
انی مجلس شواری اسالمی، کلیه واحدهای تولیدی، بازرگ1394/04/31

ازمان و خدماتی زیر ملزم به ارا ه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط س
ران حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسومی ایو
ت همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پوس از مهلو

قرر در انقضای ارا ه اظهارنامه می باشند و در صورت عدم انجام تکالیف م
مالیوات متعلو  %( 20)ماده فوق، م مول جریمه ای معادل بیست درصد 

.خواهند بود

اصالحیقانون مالیاتهای مستقیم 272م مول ماده اشخاص 



قنانون »مناده واحنده ی ( د)و ( النف)شنر ت های موضنوع بنندهای -الف
ان انتفاده ام خدمات تخااي و حررس ای حسابداران ذی صنزح بنس سننو

”حسابدار رناي
شننر ت های پ يررتننس شننده يننا متقاضنني پنن يرش در بننورس اوراق -1

.بسادار
انانننامس 7شر ت ها و مؤنسات موضنوع بنندهای النف و ب مناده -2

.قانوني ناممان حسابرني
ررات با توجس بس تاريخ اجرای اصزحیس قانون مالیات های مستقیم، مق

د  س قانون مالیات های مستقیم در خاوص مشاولی  اي  بن272ماده 
 .، المم االجرا انت1396/01/01شروع نال مالي آن ها ام تاريخ 

اشخاص حقیقي يا حقوقي بر اناس نوع رعالیت-ب



شعال و دراتر نااينددي شر ت های خارجي  س در اجنرای قنانون اجنامه ی-

، در اينران ثبنت 1376ثبت شعبس يا نااينددي شر ت های خارجي ماوب 

.شده اند

ن هنناشننر ت های نننسامي سننام و شننر ت های تابعننس و وابسننتس بننس آ-2

مؤنسننات و نسادهننای ساننومي غیردولتنني و شننر ت ها، ننناممان ها و -3

مؤنسات تابعس و وابستس بس آن ها

اشخاص حقیقي يا حقوقي بر اناس حجم رعالیت-و



شنامل شنر ت های ننسامي خناص و نناير)ناير اشخاص حقوقي و حقیقني 
ات شر ت ها و هاچنی  مؤنسنات انتفناسي غیرتجناری، شنر ت ها و مؤنسن

تعناوني و اتحاديننس های آن هننا و اشننخاص حقیقني  ننس  بننق مقننررات قننانوني 
ري   نس بنر انناس آخن( مربوط، مكلف بس نرسداری دراتر قنانوني مي باشنند
م رروش و يا خدمات اسن)اظسارنامس ی تسلیاي خود، جاع  ل ناخالص درامد 

در مننورد )میلیننارد ريننال 50آن هننا بننیش ام ( ام سالینناتي و غیرسالینناتي
یش ام شر ت های پیاانكاری، دريارتي آن ها بابت پیاان های منعقد شده بن

( جاع نتون بندهكار ترامنامنس)يا جاع دارايي های آن ها ( میلیارد ريال50
.میباشدمیلیارد ريال 80بیش ام 

 ننس ( و)و ( ب)مفنناد اينن  ا زسیننس در خاننوص اشننخاص موضننوع بننندهای 
و بنننس بعننند مي باشننند، 1/1/1396شنننروع ننننال منننالي آن هنننا ام تننناريخ 

.المم الرسايس انت



اتمالی پرداختبهمکلفقانوناینمقرراتمطابقکهکسانی-182مادة

یاتعهدرادیگری مالیاتپرداختکههرکسهمچنینومی باشنددیگران

ایندررمقرتکالیفانجامازخودداریاثربرکهکسانیوباشدکردهضمانت

نظرازومحسوبمؤدیحکمدرشده اندشناختهجریمه ای مشمولقانون

واهدخرفتارآنانبامالیاتهاوصولاجرایقانونیمقرراتطبقبدهی وصول

.شد



:موارد جرم مالیاتی و محکومیت به مجازات های درجه شش

ماده دويست و 
چسارهفتاد و 

تنظیم دراتر، انناد و مدارك خزق واقع و انتناديس آن 1

اختفای رعالیت اقتاادی و  تاان درآمد حاصل ام آن 2

هماانعت ام دنترنني مناموران مالیناتي بنس ا زسنات مالیناتي خنود ينا اشنخاص ثالن  در اجنرای مناد
مكرر بس ناممان مالیاتي169و 169م و امتناع ام ارنال ا زسات مالي موضوع مواد .م.ق181

3

طنس بناسدم انجام تكالیف قانوني مربوط بس مالینات هنای مسنتقیم و مالینات بنر ارمش ارنزوده در راب
وصول يا  سر مالیات موديان ديرر و اياال آن بس ناممان مالیاتي در ممان مقرر

4



:موارد جرم مالیاتی و محکومیت به مجازات های درجه شش
ماده دويست و 
هفتاد و چسار

تنظیم معامزت و قراردادهای خود بس نام ديرران، ينا معنامزت و قراردادهنای ديرنران بنس ننام
خود بر خزا واقع

5

واليخودداری ام انجام تكالیف قانوني در خاوص تسلیم اظسارنامس مالیاتي در نس نال مت 6

انتفاده ام  ارت بامرداني اشخاص ديرر بس منظور ررار مالیاتي 7

2تبصره 
  اعالم جرا م و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرا م مزبور نوزد مراجو  قضوا ی از  ریو

.دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراج  قانونی صورت می پذیرد



جرائم مالیاتی اشخاص حقوقی
ماده دويست و 
هفتاد و پنج

سال به یکی از 12ماه تا 6اگر مرتکب جرا م مالیاتی شخص حقوقی باشد، مدت 
:مجازات های زیر محکوم می شود

ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی

ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری

تبصره
تکوب جورم مسئولیت کیفری شخص حقوقی مان  از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مر

.نیست



جرائم مالیاتی حسابداران  و حسابرسان 

ماده دويست و 
هفتاد و شش

نوان چنانچه حسابداران، حسابرسان موسسات حسابرسی، مواموران مالیواتی و کارک

فوات را بانکها و موسسات اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونوت کننود  و یوا تخل

سایر گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند، مجازات  معاونت

.اشخاص  ب  قانون مجازات اسالمی تعیین می شود



مسئولیت جبران خسارات مالیاتی 

ماده دويست و 
هفتاد و هفت

، مسوئول م.م.ق(276توا 274)مرتکب جرم مالیاتی عالوه بر مجازات های مقورر در موواد 

م مطالبه ن وده .م.ق157پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعل  که تا مهلت مقرر در ماده 

.باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت است



دادگاه ویژه جرائم مالیاتی
ماده دويست و 
هفتاد و هشت

ادسورا و ر یس قوه قضا یه بنا به درخواست ر یس سازمان مالیاتی در هر یک از استان ها، د
و مکوان سازمان مالیاتی موظف است لوازم، تجهیزات. دادگاه ویژه مالیاتی ت کیل می دهد

.استقرار مستقلی را برای آنها تامین نماید



قانون مبارمه با پولشويي 
و آئی  نامس اجرايي مربو س



قانون مبارمه با پولشويي

قانون تجارت انت ، مرر آن  س ( 2) اصل بر صحت و اصالت معامزت تجاری موضوع ماده 
دارايني انتیزی اشخاص بر امنوال و. براناس مفاد اي  قانون خزا آن بس اثبات برند 
.ادر توام با ادسای مالكیت شود دال بر ملكیت انت

ماده  يك

:جرم پول شويي سبارت انت ام 
انوني با تحایل، تالك، نرسداری يا انتفاده ام سوايد حاصل ام رعالیت های غیر ق-الف

ت آمنده سلم بس اي   س بس  ور مستقیم يا غیر مستقیم در نتیجس ارتكاب جنرم بنس دنن
.باشد
سلم آن با تبديل ، مبادلس يا انتقال سوايدی بس منظور پنسان  ردن منشأ غیر قانوني-ب
بس مرتكال اي   س بس  ور مستقیم يا غیر مستقیم ناشي ام ارتكاب جرم بوده با  اكبس 

.بس نحوی  س وی مشاول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نرردد
ال، جابنس اخفاء يا پنسان يا  تاان  ردن ماهیت واقعي، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقن-و

ایل شده جايي يا مالكیت سوايدی  س بس  ور مستقیم يا غیر مستقیم در نتیجس جرم تح
.باشد

دوماده  



قانون مبارمه با پولشويي

اي درنناتر انننناد رننناي، و ننزی داددسننتری، حسابرنننان، حسننابداران،  ارشنانننان رننن
س هیات داددستری و بامرنان قانوني مكلفند ا زسات مورد نیام در اجرای اي  قانون را  

وميران ماوب مي  نند، حسال درخواننت شنورای سنالي مبنارمه بنا پنول شنويي ، اراينس
.ناايند

بر حسال ننوع ( 6و 5موضوع مواد )اشخاص، نسادها و دنتراه های مشاول اي  قانون 
:رعالیت و ناختار نامماني خود مكلف بس رسايت موارد مير هستند

ت احرام هويت ارباب رجوع و در صورت اقدام تونط نااينده يا و یل، احرام نا-الف
.و هويت نااينده و و یل و اصیل در مواردی  س قرينس ای بر تخلف وجود دارد

ت تاويال اي  قاون ناقض مواردی  س در ناير قوانی  و مقنررات احنرام هوين: تباره 
.الزامي شده انت، ناي باشد

ی ارايس ا زسات، دزارش ها، انناد و مدارك مربوط بس موضوع اي  قانون بس شنورا-ب
.سالي مبارمه با پول شويي در چارچوب آيی  نامس ماوب هیات وميران

ماده  شش

ماده  هفت



قانون مبارمه با پولشويي

بنا دزارش معامزت و سالیات مشكوك بس مرجع ذی صزحي  س شنورای سنالي مبنارمه-و
.پول شويي تعیی  مي  ند

نرسداری ننوابق مربنوط بنس شناننايي اربناب رجنوع، ننوابق حسناب هنا، سالینات و-د
.معامزت بس مدتي  س در آيی  نامس اجرايي تعیی  مي شود

فاد تدوي  معیاره ای  نترل داخلي و آمومش مديران و  ار نان بس م  ظور رسايت م-ه 
.اي  قانون و آيی  امس های اجرايي آن

ا زسات و انناد درد آوری شده در اجرای اين  قنانون، صنرردا در جسنت اهنداا تعینی  
ررت شده در قانون مبارمه با پول شويي و جرايم منشا آن مورد انتفاده قرار خواهد د

ر مستقیم ، ارشای ا زسات يا انتفاده ام آن بس نفع خود يا ديرری بس  ور مستقیم يا غی
بنس تونط ماموران دولتي يا ناير اشخاص مقنرر در اين  قنانون ماننوع بنوده و متخلنف
وب مجامات مندرو در قانون مجامات انتشار و ارشای انناد محرمانس و نری دولتي مان

.، محكوم خواهد شد1353/11/29

ماده  هفت



قانون مبارمه با پولشويي

 وتمل مرتکبین جرم پول شویی عالوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم م

زان یک به جزای نقدی به می( و اگر موجود نباشد ، مثل یاقمت آن )بر اصل و مناف  حاصل 

ک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانو

.مرکزی جمهوری اسالمی ایران واریز گردد

ماده  نس

مان اموال ضوبط عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یا تغییر یافته باشد، هچنانچه 

.خواهد شد



آئی  نامس اجرائي قانون مبارمه با پول شويي

:دنددر این آیین نامه اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح زیر تعریف می گر

1386قانون مبارزه با پول ویی  مصوب : قانون-الف 

ه م تری و یا هر شخص اعم از اصیل، وکیل یا نماینده قوانونی کو: ارباب رجوع-ب 

برای برخورداری از خدمات، انجام معامله، نقل و انتقال وجوه و اموال گوران قیموت 

حقووقی به اشخاص حقیقی و( نظیر  ال، جواهرات، عتیقه و آثار هنری گرانبها و غیره)

.م مول قانون مراجعه می نماید

ا مودارک تطبی  و ثبت م خصات اظهارشده توسط ارباب رجوع ب: شناسایی اولیه-ج 

کیول یوا شناسایی و درصورت اقدام توسط نماینده یا وکیل عالوه بر ثبت م خصوات و

.نماینده، ثبت م خصات اصیل

ه شورح شناسایی دقی  ارباب رجوع به هنگام ارایه خدمات پایه بو: شناسایی کامل-د 

.این آیین نامه( 3)ماده ( ه)و ( د)مذکور در بندهای 

ماده  يك



آئی  نامس اجرائي قانون مبارمه با پول شويي

های خارجی اعم از بانکهای ایرانی و شعب و نمایندگی بانک)بانکها : مؤسسات اعتباری-ه 

بوار، ، مؤسسات اعتبواری غیربوانکی، تعاونیهوای اعت(مستقر در جمهوری اسالمی ایران

سوایر صندوقهای قرض الحسنه، شرکت لیزینگ، شرکتهای سرمایه پوذیر، صورافی هوا و

.اشخاص حقیقی و حقوقی که به امر واسطه گری وجوه اقدام می نمایند

ن معامالت و عملیاتی که اشوخاص بوا در دسوت داشوت: معامالت و عملیات م کوک-و 

منظوور ا العات و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا کنند که این عملیات و معامالت بوه

.پول ویی انجام می شود

ماده  يك



آئی  نامس اجرائي قانون مبارمه با پول شويي

حقیو  قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی که یک انسوان متعوارف را وادار بوه ت

عوامالت برخی از این عملیات و م. درخصوص من ت مال و سپرده گذاری یا سایر عملیات مربوط می نماید

:م کوک عبارتند از

.شدمعامالت و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت موردانتظار وی با-1

های ک ف جعل، اظهار کذب و یا گزارش خالف واق  از سوی ارباب رجوع قبل یا بعد از آنکه معامل-2

.صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه

شخص یا معامالتی که به هر ترتیب م خص شود ذینف  واقعی حداقل یکی از متعاملین ظاهری آن-3

.اشخاص دیگری بوده اند

ه شوده معامالت تجاری بیش از سقف مقرر که با موضوع فعالیت ارباب رجوع و اهداف تجاری شناخت-4

.از وی مغایر باشد

.ه باشدواق  شد( از نظر پول ویی)معامالتی که اقامتگاه قانونی  رف معامله در منا   پرخطر -5

ماده  يك



آئی  نامس اجرائي قانون مبارمه با پول شويي

راف معامالت بیش از سقف مقرر که ارباب رجوع، قبل یا حین معامله از انجام آن انص-6

.داده و یا بعد از انجام معامله بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید

معامالتی که  ب  عرف کاری اشخاص م مول، پیچیده، غیرمعمول و بدون اهداف-7

.اقتصادی واضح میباشد

ریال وجه نقد یا معادل آن به ( 150،000،000) مبلغ یکصد و پنجاه میلیون : سقف مقرر-ز 

شرایط سایر ارزها و کاالی گرانبها هیئت وزیران در صورت نیاز، سقف مذکور را با توجه به

.اقتصادی ک ور تعدیل خواهدنمود

تندن ده و هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چکهایی که نقل و انتقال آنها مس: وجه نقد-ح 

ه آن غیرقابل ردیابی باشد، از قبیل چکهای عادی در وجه حامل و سایر چکهایی که دارند

ازقبیل چکهای پ ت نویس شده توسط)غیرذینف  اولیه باشد 

(.اشخاص ثالث، انواع چک پول و چک مسافرتی و ایران چک و موارد م ابه

ماده  يك



آئی  نامس اجرائي قانون مبارمه با پول شويي

قانون از جمله ( 6) و ( 5) تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد : اشخاص م مول-ط 

ادار، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بوورس اوراق بهو

ها و بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض الحسنه، بنیادهوا و موسسوات خیریوه و شوهرداری

رسومی همچنین دفاتر اسناد رسمی، وکالی دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسوان

.دادگستری و بازرسان قانونی

ر اشخاصی که معامالت زیادی را به صورت نقودی انجوام داده و از نظو: م اغل غیرمالی-ی 

روشوان، پول ویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پی شفروشندگان مسکن یا خوودرو،  الف

.ران قیمتفروشندگان خودرو و فرشهای گران قیمت و فروشندگان عتیقه ومحصوالت فرهنگی گ

خدماتی که  ب  مقررات، پیش نیاز و الزمه ارا وه سوایر خودمات توسوط: خدمات پایه-ک 

اشخاص م مول م یباشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متموادی بوه

تی در اشخاص م مول مراجعه می کنند، نظیر افتتاح هر نوع حساب در بانکها، اخذ کد معوامال

.بورس اوراق بهادار، اخذ کد اقتصادی، اخذ کارت بازرگانی و جواز کسب

ماده  يك



آئی  نامس اجرائي قانون مبارمه با پول شويي

ت /16169شماره منحصر به فردی که براساس تصویب نامه شوماره : شناسه ملی اشخاص حقوقی-ل 

.به تمامی اشخاص حقوقی اختصاص می یابد1388/1/29ه مورخ 39271

ت /16173شماره منحصر به فردی که مطاب  تصویب نامه شماره : شماره فراگیر اشخاص خارجی-م 

گواه به تمامی اتباع خارجی مرتبط با جمهوری اسالمی ایران توسط پای1388/1/29ه مورخ 40266

.ملی ا العات اتباع خارجی اختصاص می یابد

.شورای عالی مبارزه با پول ویی: شورا-ن 

(37)دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پول ویی به شرح مذکور در ماده : دبیرخانه-س 

رجواع واحدی متمرکز و مستقل که مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیول و ا: واحد ا العات مالی-ع 

(38)گزارشهای معامالت م کوک به مراج  ذی ربط را به عهده دارد به شرح مذکور در ماده 

ماده  يك



آئی  نامس اجرائي قانون مبارمه با پول شويي

ام مؤسسات اعتباری، بیمه ها و شرکت بورس موظفند هنگام ارا وه تموامی خودمات و انجو

ت، عملیات پولی و مالی حتی کمتر از سقف مقرر ازجمله انجام هرگونوه دریافوت و پرداخو

، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارا ه تسهیالت، صدور انواع کارت دریافت و پرداخوت

مانت صدور ضمان تنامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق م ارکت، قبول ض

و فوروش و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی، خرید

( 3)مواده (( ب)ّ)و (( الوف))به شرح بندهای )سهام نسبت به شناسایی اولیه ارباب رجوع 

.اقدام نموده و ا العات آن را در سیستمهای ا العاتی خود ثبت نمایند

ماده  دو



آئی  نامس اجرائي قانون مبارمه با پول شويي

ملیوات و تمامی اشخاص م مول مکلف به شناسایی اولیه ارباب رجوع هنگام انجام هرگونه معامله، ع

:شندارا ه خدمات بیش از سقف مقرر و یا هنگام وجود ظن به انجام پول ویی، به شرح زیر می با

شناسایی اولیه شخص حقیقی-الف 

آن بوا اصول شناسایی اولیه شخص حقیقی براساس شماره ملی و کدپستی محل سکونت و تطاب -1

.کارت ملی در حد متعارف صورت میپذیرد

آن  ری ، در صورت ارتباط بر خط اشخاص م مول با سازمان ثبت احوال ک ور و تطبی  از-تبصره  

.اخذ شناسنامه عکسدار یا گواهینامه رانندگی یا گذرنامه معتبر بالمان  می باشد

ماده  نس



آئی  نامس اجرائي قانون مبارمه با پول شويي

ه شده از به منظور سهولت دسترسی به ا العات م تریان و احراز صحت اسناد و ا العات ارا 

انه سوی افراد، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است نسبت به راه انودازی سوام

:ا العات م تریان م تمل بر ا العات زیر اقدام نماید

(.حقوقی و حقیقی)ا العات ثبتی و صورتهای مالی م تریان -الف 

ده ا العات شماره حسابها و تسهیالت ارا ه شده به آنان و موارد سررسید و معووق شو-ب 

زی جمهوری موضوع دستورالعمل تنظیم فرمهای اعطای تسهیالت و تعهدات بانکی بانک مرک)

(.اسالمی ایران

.ا العات چکهای برگ تی-ج 

.ا العات مربوط به اظهارنامه مالیاتی م تریان-د 

آنها در ا العات محکومیتها و سفته های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی-ه 

.سیستم ثبت شده است

.ا العات سجلی ارا ه شده توسط م تریان-و 

ماده  چسل و 
هشت



پرسش و پاسخ های متداول سامانه 
صورت معامالت فصلی

م.م.مکرر ق169موضوع ماده 



:1سوال 
مکورر قوانون مالیاتهوای 169م مولین اجرای دستور مواده 
مستقیم چه اشخاصی هستند؟

:  پاسخ

قوانون 95کلیه اشخاص حقوقی وحقیقوی موضووع مواده 

:که شامل80/11/27مالیاتهای مستقیم اصالحیه مصوب 

که به موجب ایون قوانون"الف"صاحبان م اغل بند( الف 

ه وکل مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنام

ارک موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مود

فتوه مربوط را بار عایت اصول وموازین و استانداردهای پذیر

.شده حسابداری نگاهداری کنند



:پاسخ
عالیت های که برحسب این قانون مکلف به ثبت ف"ب"صاحبان م اغل بند ( ب 

وسط نمونه های دفاتر مذکور ت. شغلی خود در دفاتر درآمد وهزینه می باشند
.سازمان امور مالیاتی ک ور تهیه می گردد و دردسترس قرار می گیرد 

این قانون عبارتند ( 95)ماده "الف"صاحبان م اغل موضوع بند96 ب  ماده 
:از 
دارندگان کارت بازرگانی و کلیه واردکنندگان وصادرکنندگان) 1.
صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جوواز تاسویس و) 2

.پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط صادر شده یا می شود
بهره برداران معادن) 3

صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری ودفترداری، خودمات موالی و) 4

ی اعم ارا ه دهندگان خدمات مدیریتی ، م اوره ای، انفورماتیک، رایانه ا
از سخت افزاری و نرم افزاری و  راحی سیستم وحسابداران رسمی

یم مکرر قانون مالیاتهای مستق169م مولین اجرای دستور ماده 
چه اشخاصی هستند؟



:پاسخ
صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی، آموزشگاههای آزاد، مدارس غیرانتفواع) ی، 5

دان گاه ها و مراکز آموزش عالی
صاحبان بیمارستانها، زای گاهها، آسای گاهها، درمانگاهها و خانه های س) المندان6
صاحبان متلها وهتلهای سه ستاره وباالتر) 7

بنکداران، عمده فروشها، فروشگاههای بزرگ، واسطه های موالی، نماینودگ) ان 8
توزی  کاالهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها

نمایندگان موسسه های تجاری و صنعتی، اعم از داخلی وخارجی) 9

صاحبان موسسات حمل ونقل موتوری، زمینی، دریایی وهوایی اعم از مساف) ری یا 01
باربری

صاحبان موسسات مهندسی و مهندسی م اور) 11

صاحبان موسسات تبلیغاتی و بازاریابی) 21

مکورر قوانون مالیاتهوای 169م مولین اجرای دستور مواده 
مستقیم چه اشخاصی هستند؟



:پاسخ
:این قانون عبارتند از ( 95)ماده "ب"صاحبان م اغل موضوع بند

صاحبان کارگاههای صنعتی) 1

صاحبان م اغل ساختمانی، تاسیسات فنی و صنعتی، نق ه ک ی، نق)  ه بورداری، 2
محاسبات فنی و نظارت

چاپخانه داران، لیتوگرافها، ارا ه دهندگان خدمات چاپ و گرافیستها) 3

صاحبان مراکز ارتبا ات رایانه ای) 4

وکال، کارشناسان، مترجمان رسمی دادگستری، م واوران حقووقی و اعضوای) 5

سازمان های نظام مهندسی
محققان، پژوهش گران و کارشناسان آزاد که به تهیه و ارا ه  رح های تحق) یقاتی 6

اشتغال دارند
دالالن، ح  العملکاران، کارگزاران) 7

صاحبان مراکز فرهنگی) ن هنری، فرهنگسراها، کانون های حرفوه ای و انجمو-8
های صنفی تخصصی

مکورر قوانون مالیاتهوای 169م مولین اجرای دستور مواده 
مستقیم چه اشخاصی هستند؟



:پاسخ
صاحبان سینماها، تماشاخانه ها ومکان های تفریحی و ورزشی) 9

صاحبان م اغل فیلم برداری، دوبال ، مونتا  و سایر خدمات سینمایی) 01

پزشکان ودندانپزشکان که دارای مطب هستند و دامپزشوکان کوه بوه حرفو) ه 11
دامپزشکی اشتغال دارند

صاحبان آزمای گاه ها، رادیولو ی هوا، فیزیووتراپی هوا، سوونوگرافی هوا، ) 21

ا ه دهندگان الکتروانسفالوگرافیها، سی تی اسکن ها، سالن های زیبایی و دیگر ار
ی، خدمات بهداشتی  بی وغیر  بی، صاحبان داروخانه ها اعم از انسانی ودامو

، البراتوارهای دندانسازی، مراکز ترک اعتیاد، موسسوات تورمیم وکاشوت موو
اوره سازندگان اعضای مصنوعی، مراکز بینایی سنجی و شونوایی سونجی، م و
ی و  نتیک، م اوره روانسنجی و روان ناسی، دفاتر خودمات پرسوتاری، ماموای

مراکز خدمات آمبوالنس
صاحبان میهمان سراها، میهمان پذیرها و مسافرخانه ها) 31

صاحبان تاالرهایی پذیرایی، رستوران ها، تهیه کنندگان غذاهای آماده، ا) را وه 41
دهندگان خدمات پذیرایی و کرایه دهندگان ظروف

یم مکرر قانون مالیاتهای مستق169م مولین اجرای دستور ماده 
چه اشخاصی هستند؟



:پاسخ
صاحبان دفاتر اسناد رسمی ) 51

صاحبان تعمیرگاه های مجاز و اتوسرویسها) 61

صاحبان نمای گاه ها و فروشگاه های اتومبیل و بنگاه هوای معوامالت اموال) ک و 71
آ انس های کرایه اتومبیل

سازندگان و فروشندگان  ال و جواهر) 81

عامالن فروش و فروشندگان آهن آالت، فروشندگان مصالح ساختمانی دا) رنوده 91
مصالح ساختمانی( سیمان، گچ و سایر )عاملیت مجاز یا توزی 

صاحبان دفاتر خدمات ارتبا ی دفتر خدمات م ترکین تلفن هموراه و آ ا) نوس 02
و دفواتر ( 10+ پلویس)های پستی، صاحبان دفاتر خدمات دولوت الکترونیوک

خدمات الکترونیک شهر 
صاحبان جایگاهای اختصاصی فرآورده های نفتی و گاز) پمو  هوای بنوزین و)12

گازو یل و گاز
صاحبان مهدهای کودک و پیش دبستانی) 22

مکورر قوانون مالیاتهوای 169م مولین اجرای دستور مواده 
مستقیم چه اشخاصی هستند؟



:پاسخ

ناشران و صاحبان موسسات انت اراتی) 32

صاحبان دفاتر خدمات پیک موتوری) 42

صاحبان دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی) 52

شیرینی فروشان و قنادی های دارای کارگاه) 62

صاحبان کارگاه های تولیدی نان های حجیم، فانتزی و صنعتی) 72

مکورر قوانون مالیاتهوای 169م مولین اجرای دستور مواده 
مستقیم چه اشخاصی هستند؟



:2سوال 
روش صحیح وارد کردن مبالغ در سامانه چیست؟ 

:پاسخ
وارد مبالغ را بدون جدا کننده، ممیز ، اع ار و هر گونه عالمت دیگوری

.میباشددر خصوص مبالغ برگ تی نیازی به وارد کردن منفی ن. نمایید



:3سوال 
یر فایل در سامانه آفالین دریافت ا العات مالیاتی مس

اکسس کجاست؟

:پاسخ
اموه آدرس فایل اکسس شما در قسمت باالی پس زمینوه برن

ین ضمنا پس از پایان عملیات در قسومت پوای. درج شده است
.رسید نیز آدرس فایل موجود می باشد



:4سوال 
تفاده برای اتصال به سامانه آنالین از چه مرورگری اس

شود؟ 

:پاسخ
.از تمامی مرورگرها می توان استفاده نمود



:5سوال 
رح ازچه زمانی  باید معامالت را بصورت تجمی  به شو

معامالت کمتر از حدنصاب درج نمود؟ 

:پاسخ
1392/03/07مورخ 3954/200دستورالعمل شماره 5-4مطاب  بند 

برای خریدهای تا میزان ده درصد مبلغ حد نصواب معوامالت کوچوک 
ا قانون برگزاری مناقصات، معامالت مذکور ر3موضوع تبصره یک ماده 

به صورت تجمیعی به ( 4فرم شماره ) ی یک سطر در فهرست سه ماهه 
در . ، درج نماییود((مبلوغ حود نصواب% 10معامالت کمتر از ))شرح 

د صورتیکه معامالت اعالم شده به شورح فووق از ده درصودمبلغ خریو
حسوب می سالیانه شما بی تر باشد ، شما به عنوان مودی دارای ریسک م

د یادآور می وود حو. شوید و در اولویت رسیدگی قرار خواهید گرفت
( ریوال11،000،000)درصود 5معوامالت کمتور از 1396نصاب سال 

.میباشد



:6سوال 
شماره اختصاصی اشخاص خارجی را چگونه می توان

دریافت کرد؟

:پاسخ
ه هنگام ثبت سفارش در سایت رسمی وزارت صنعت، معودن و تجوارت بو( الف

فروشونده ( کود)شماره ای به عنوان شناسه www.sabtaresh.tpo.irن انی 
و باید دریافت می گردد شماره مذکور به عنوان شناسه اختصاصی خارجی بوده

رج در سامانه معامالت سازمان امور مالیاتی در هنگام ارسال ا العات واردات د
.گردد
در بخش www.tax.gov.irدر سایت سازمان امور مالیاتی ک ور به ن انی ( ب

اع خارجی استعالم و اخذ کد فراگیر اتباع خارجی امکان دریافت کد فراگیر اتب
برای اشخاص حقیقی وجود دارد منظور از کد فراگیر اتبواع خوارجی هموان 

.روداست که برای افراد حقیقی بکار می(( شماره اختصاصی اشخاص خارجی)

http://www.sabtaresh.tpo.ir/
http://www.tax.gov.ir/


؟کد فراگیر اتباع خارجی را چگونه اخذ نما یم: 7سوال 

:پاسخ 

شخص خارجی در ایران دارای اقامت یا دارای نمایندگی باشد، اگر -1

عملیات دریافت کد فراگیر اتباع خارجی از محل در نظر گرفته شده در سامانه

.الکترونیک سازمان امکان پذیر می باشد

شخص خارجی در ایران دارای اقامت یا دارای نمایندگی نباشد، اگر -2

امکان  www.irsherkat.ssaa.irدریافت کد فراگیر اتباع خارجی از آدرس

.پذیر می باشد



:8سوال 
آیا درج شماره اختصاصی اشوخاص خوارجی بورای ارسوال 

ا العات فروش به اشخاص خارجی ضروری است ؟

: پاسخ
ه در برای تکمیل معامالت فصلی مربوط به فروش به اشخاص خارجی کو

ایران اقامت و فعالیت ندارند از جمله صادرات لزوموی بوه درج شوماره 
ور اختصاصی اشخاص خارجی نمی باشد ولی باید کلیوه ا العوات موذک

.بصورت فصلی ارا ه گردد



:9سوال 
درج شماره اشخاص خارجی در چه مواردی اجبواری 

است؟

:  پاسخ

برای ارسال ا العات واردات شماره مذکور بایود درج شوود 

ولی در هنگام ارسال ا العات فروش به  رف معامله خارجی

ری که در ایران اقامت و فعالیت ندارد درج شماره مذکور ضرو

.نیست



:10سوال 
تبواع قبال برای ثبت گزارشات فصلی صادرات ، ثبوت شوماره فراگیور ا

در حال حاضر وضعیت بوه( . ا العات ستاره دار) خارجی الزامی بود 
چه منوالی است ؟

:پاسخ
بوه  برای ثبت گزارشات فصلی صادرات ، دیگر نیوازی

ر سوامانه موذکودر شماره فراگیر اتباع خوارجی ثبت 
.نیست 



:11سوال 
مکرر می باشند؟169آیا دفاتر اسناد رسمی مکلف به اجرای دستورالعمل 

:  پاسخ
مکرر کلیوه اشوخاص 169براساس دستورالعمل اجرایی ماده 

قوانون 95مواده "ب"و"الوف "حقوقی وحقیقی موضوع بند
ه اجورای مالیاتهای مستقیم از جمله دفاتر اسناد رسمی مکلف ب

.دستورالعمل مذکور می باشند

هیوات عموومی 1396تیرماه 27مورخ 379براساس دادنامه 
تثنی دیوان عدالت اداری دفاتر اسناد رسمی از این تکلیف مسو

.شده اند



:12سوال 
مکرر مکلف 169دفاتر اسناد رسمی برای اجرای ماده 

به ارسال چه ا العاتی هستند؟

: پاسخ

عوامالت، دفاتر اسناد رسمی باید مبالغ دریافتی بابت ثبت قراردادها، م

ز ا"ح  التحریور"و "کارمزد"را که تحت هر عنوان از جمله ....اسناد و 

فروش م تریان برای انجام امور مربو ه دریافت می نمایند در فهرست

د ثبت و وکلیه هزینه ها بابت خریدهای انجام پذیرفته را در فهرست خری

عواملین، ارسال نمایند الزم به توضیح است ارسال مبالغ قرارداد بین مت

کوالیف به هیچ عنوان ضروری نیست و ارتبا ی بوا ت....... متصالحین و

.را نداردمذکوردفاتر اسناد رسمی در اجرای ماده 



:13سوال 
بعنوان چنانچه کاالیی م مول ارزش افزوده نباشد و یا مبلغی

یات ارزش افزوده دریافت یا پرداخت ن ده باشد درقسمت مال
وعوارض ارزش افزوده آیا باید رقم وارد نمود ؟

:  پاسخ
بوت آن در صورتیکه م مول ارزش افزوده نباشد و یا مبالغی با

صفر پرداخت یا دریافت ن ده باشد در قسمت مالیات و عوارض
.درج نمایند



:14سوال 
گونه در خصوص اشخاصی که فاقد شماره اقتصادی می باشند چ

باید عمل نمود ؟

:  پاسخ

فنود اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دسوتورالعمل مکل

ه مادامی که برای آنها شماره اقتصادی صادر ن وده از شومار

قوقی ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص ح

.به جای شماره اقتصادی درمعامالت استفاده نمایند



:15سوال 
تکلیووف خریوود از فروشووندگانی کووه شووماره اقتصووادی ارا ووه 

نمی دهند چیست؟

:  پاسخ
ام نمود براساس دستورالعمل اجرایی در خصوص خرید به یکی از دو وضعیت ذیل می توان اقد

حد نصاب % 10)ریال باشد8،800،00، کمتر از (فاکتور)در صورتیکه مبلغ هرصورتحساب)الف: 

ور ، لزومی به درج شماره اقتصادی فروشنده بور روی صورتحسوابهای موذک(معامالت کوچک

% 10از معامالت کمتر"نمی باشد و می توان خریدهای مذکور را به صورت تجمیعی و در قسمت

ده بور عدم درج شماره اقتصادی فروشون. در سامانه معامالت فصلی وارد نمود"مبلغ حدنصاب

در صوورتیکه مبلوغ)ب . روی صورتحسابهای مذکور در شمول جرا م متعلقوه نخواهود بوود 

ریال باشد، می بایود حتموا معاملوه موذکور دارای 8،800،00صورتحساب هرخرید باالتر از 

 ب  فرم نمونوه پیوسوت دسوتورالعمل /27ص مورخ /10/200/باشد و درج 90صورتحساب 

شماره اقتصادی خریدار و فروشنده بور روی 24468م به شماره .م.مکرر ق169اجرایی ماده 

.د شدصورتحسابهای صادره الزامی می باشد و عدم رعایت آن باعث تعل  جرا م مربو ه خواه



:16سوال
دهنود تکلیف فروش به خریدارانی که کد اقتصادی ارا ه نمی

چیست ؟

: پاسخ

قودام براساس دستورالعمل اجرایی در خصوص فروش به یکی از چهار وضعیت ذیل می توان ا

: نمود 

حد نصاب % 10)ریال باشد 8،800،000کمتر از ( فاکتور)در صورتیکه مبلغ هر صورتحساب( الف

اب ، در اینصورت الزامی به درج شماره اقتصادی خریدار بور روی صورتحسو(معامالت کوچک

ر از معوامالت کمتو"نمی باشد و می توان فروش های مذکور را به صورت تجمیعی و در قسمت 

دار بر درسامانه معامالت فصلی وارد نمود عدم درج شماره اقتصادی خری"مبلغ حد نصاب% 10

.روی صورتحسابهای مذکور در شمول جرا م متعلقه نخواهد بود

صوات در صورتیکه خریدار از ارا ه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده، م خ( ب

ع خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله در فهرست امتنوا

بوود، در تکمیل و به اداره امور مالیاتی اعالم نماید، م مول جریمه تخلف از این بابت نخواهد

.غیراینصورت  رفین معامله متضامناً مسئول خواهند بود 



:17سوال 
ات مهندسین ناظر در چه بخ هایی باید ورود ا العو

نمایند؟ 

: پاسخ
ارداد و چنانچه کارفرما باشند، می بایست ا العات قر

بوت اگر پیمانکار باشند، ا العات خرید و فروش را ث
.نمایند



:18سوال 
ورت آیا باید حقوق ودستمزد پرداختی به پرسونل بصو

فصلی ارسال گردد ؟

:  پاسخ

ی باشد که در صورتیکه مبالغ پرداختی برای کارکنان و پرسنل

در فهرست حقوق بگیوران قورار دارنود در اجورای مواده 

الغ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الزامی بوه ارا وه مبو169

بور پرداختی به ای ان نیست و موارد مذکور در زمره مالیات

.حقوق می باشد



:19سوال 
آیا ا العات درج شده در فرم امتناع باید مجودداً در قسومت

فروش عنوان شود ؟

:  پاسخ

رایی موارد تکمیل وارسال شده در فرم امتناع دستورالعمل اج

یول و مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نیوازی بوه تکم169ماده 

.ارسال مجدد در فهرست فروش ندارد



:20سوال 
فهرست پرداخت قراردادهوا بورای ارسوال چوه ا العواتی 

می باشد؟

: پاسخ

فهرست پرداخت قرارداد فقط در خصوص مواردی که پرداخت بابت قوراردادی(الف

ا انجام می شود که برای هر فصل برای پرداخت های صورت گرفته بابوت قراردادهو

/ انکارقراردادها ی که دارای کارفرما و پیم: به عنوان مثال.تکمیل و ارسال می گردد

مبلغ "م اور می باشند، می بایست فقط کارفرما فرم قرارداد را پر نموده و در قسمت

هور گونوه "پرداخوت"مبلغ اصلی قرارداد را ذکر نماید و در قسومت "کل قرارداد

ید پرداخت از مبلغ مذکور را درج نماید و نیازی به درج مجدد ا العات در قسمت خر

.وان نمایندم اور می باید در قسمت فروش مبلغ دریافتی را عن/ نمی باشد و پیمانکار

ا تکمیول اشخاصی که دریافت کننده مبلغ قرارداد هستند می باید قسمت فروش ر(ب

.نموده و در قسمت شرح کاال شرح خدمت یا قرارداد را عنوان نمایند



:21سوال 
آیا قراردادها و پیمانها را باد در گزارشات اعالم نما یم؟

:پاسخ

ی در دریافت و پرداخت قراردادهای پیمانکاری، صرفا ارا ه صورت وضعیت از سو

امالت ایجاد پیمانکار و تایید آن از سوی کارفرما تکلیفی در خصوص ارسال فهرست مع

ست نمی نماید و فقط در موارد دریافت و پرداخت در قراردادهای پیمانکاری می بای

.ام شودنسبت به ارسال فهرست آنها در سامانه ذیربط از سوی مودیان حسب مورد اقد



:22سوال 
آیا ا العات پرداخت قرارداد باید مجدداً در قسومت فوروش 

عنوان گردد؟

:  پاسخ

درصورتی که ا العات پرداخت مبوالغ بابوت قراردادهوا در 

به درج وارسال گردیده بود نیازی"پرداخت قرارداد"فهرست 

.نمی باشد"فروش"درج و ارسال مجدد آن در فهرست 



:23سوال 
د، در صورتی که ا العات ارسالی دارای ایراد و اشوتباه باشو

اصالح ا العات چگونه انجام می پذیرد ؟

: پاسخ
مودیانی که ا العات معامالت فصلی را به صوورت بور خوط

(OnLine) یا غیر بط(OffLine) یا به صورت لوح ف رده از
مووده  ری  سامانه ارسال یا تحویل ادارات کل امورمالیاتی ن

کور اند برای اصالح ا العات می بایستی شرح اصالحات بوا ذ
ک نامه جز یات به انضمام رسید نهایی ارسال ا العات را  ی ی
ل وف  به اداره کل امورمالیاتی مربو ه اعالم نمایند تا اداره ک

.مقررات نسبت به اصالح ا العات اقدام نماید



:24سوال 
د ؟اصالح ا العات  ب  مقررات جدید چگونه انجام می پذیر

:پاسخ
هر رکورد ا العاتی که در سامانه صورت معامالت فصلی
رسال ارسال گردیده است فقط امکان یکبار ویرایش توسط ا

ار کننده همان رکورد را دارد و در صورت از بین رفتن یکب
ی امکان ویرایش باید به اداره کل ا العات و خدمات مالیات
اداره کل امور مالیاتی مربوط به ارسال کننده ا العات 

.مراجعه شود



:25سوال 
م .م.ق104مکرر، اجرای ماده 169آیا در صورت اجرای ماده 

الزامی است ؟

: پاسخ

و انجام تکلیف 1395از ابتدای سال (104)با حذف مفاد ماده 

قوانون مالیاتهوای 169در خصوص اجرای دستورالعمل ماده 

منتفی است اگر چه 104)مستقیم ارسال ا العات موضوع ماده 

.مکرر همه آن موارد وجوددارد169و 169در ماده 



:26سوال 
در قسمت خرید آیا فرم امتناع از خرید داریم ؟

:  پاسخ
ات خیر، فرم امتناع فقط مخصوص فروش کاال یا خودم

به خریداران می باشد که از ارا ه شوماره اقتصوادی
خود به فروشونده خوودداری نمووده انود وتوسوط 

.فروشنده تکمیل و ارسال می گردد



:27سوال 
لوی آیا وزارتخانه ها، نهادها،سازمانها وشرکتهای دولتی دارای شناسه م

می باشند؟

: پاسخ

ه ملوی به کلیه وزارتخانه ها، نهادها، سازمانها وشرکتهای دولتی شناسو.بلی 

وسوعه تخصیص داده شده و سازمانهای مذکور می توانند به سایت معاونوت ت

معاونت www.MDHC.IRمدیریت و سرمایه انسانی ر یس جمهور به ن انی 

مراجعوه و از  ریو  16نوسازی وتحول اداری بخش ا العیه هیوات مواده 

ند با رابطین رابطین خود نسبت به پیگیری دریافت شناسه ملی خود اقدام نمای

. خودشان که اسامی آنها اعالم گردیده تماس برقرار نمایند

ت ننموده کلیه اشخاص حقوقی درصورتی که تاکنون شناسه ملی خود را دریاف

( شروع موی شوود411که با عدد ) باشند می توانند از شماره اقتصادی قدیم

.استفاده نمایند

http://www.mdhc.ir/


:28سوال 
موعد مقرر ارسال ا العات چه زمانی است و عدم ارسوال بوه 

موق  م مول چه جرا می خواهد شد؟

: پاسخ

صوورت کلیه اشخاص حقوقی وحقیقی مکلفند فهرست معامالت خود را ب

صوورت ، تا یک ماه پس از پایان هرفصل ب(براساس سال شمسی )فصلی

  فورم الکترونیکی از  ری  پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای  بو

نود و موجود در دستورالعمل،  به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمای

مبلغ معامالتی % 1عدم ارا ه فهرست معامالت م مول جریمه ای معادل 

.که فهرست آنها ارا ه ن ده خواهد بود



:29سوال 
اشود در صورتیکه سال مالی شرکت در اواسط یکی از فصول ب

ارسال ا العات چگونه انجام می پذیرد؟

:  پاسخ
ز چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خوالل یکوی ا
و فصلهای سال شمسی باشد، برای فصول شمسوی موذکور د

کوه از فهرست معامله تنظیم و ارسال می نمایند، به گونوه ای
مچنین ابتدای فصل شمسی تا پایان سال مالی یک فهرست و ه

ک از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی موذکور نیوز یو
.فهرست جداگانه تسلیم می نمایند



:30سوال 
ان در همو)ا العات خرید یا فروش اگر شامل برگ تی باشود 

چگونه باید ثبت شود؟( فصل یا فصل های قبل

:  پاسخ
زا در همان فاکتورهایی که برگ تی هستند به عنوان فاکتور مج
" وتیبرگ"فصلی که برگ ت خورده اند ثبت گردند و گزینوه 

.برای این قبیل فاکتورها باید انتخاب شود



:31سوال 
گردد آیا وقتی ا العات از سیستم آفالین به آنالین ارسال می

ا العات فصل بعد را ارسوال Accessمی توان با همان فایل 
کرد؟

: پاسخ
ه ازای برای ارسال ا العات به صورت آفالین بایستی ب

.خام استفاده نمودAccessهر فصل از فایل 



:32سوال 
را وارد نموده ( 93برای مثال تابستان )مودیانی که ا العات فصلی خود

انود اند و ثبت نهایی کرده اند وبه ازای آن کد رهگیری دریافت کورده
در )آیا می توانند فاکتورهای باقیمانده هموان فصول را وارد نماینود؟

(روشهای آفالین و آنالین

:  پاسخ
محدودیتی در تعداد گزارش های ارسالی بوه ازای هور . بله

می توان رکودهای جا مانده را در گزارش . فصل وجود ندارد
اموا تورجیح . جدید ثبت نمود و کد رهگیری دریافوت کورد

تورین سازمان مالیاتی بر این امر است که به ازای هر فصل کم
رای تعداد گزارش ارسال گردد تا رسیدگی و مدیریت آن هم ب
.ودمودیان محترم هم برای کارشناسان مالیاتی آسان تر ش



:33سوال 
ته فوروش  داشوفاکتور یک شخص حقوقی  چند در یک فصل برای اگر

ه به اینکوه با توج، باشندباشیم که هریک از فاکتورها  از حد نصاب باالتر 
ورت شماره و تاریخ صورتحساب هر فاکتور الزامی نیست ، آیا برای صو

تورهوا را معامالت فصلی میتفاکتورها را تک تک ثبت و یا جم  کول فاک
بصورت تجمیعی ثبت کنیم ؟ 

:پاسخ
اید در معامالت فصلی فروش تجمیعی وجودندارد لذا ب

.هر یک از  فاکتورها را ثبت کرد



:34سوال 
ازحود نصواب جهت ارسال معوامالت فصولی خریودهایی کوه کمتور 

ود گفتوه می وبا توجه به اینکوه باشند ( ریال11،000،000امسال )باشند
تجمی  حذف شده باید با چه گزینه ای ارسال کنیم ؟گزینه 

:پاسخ

:پاسخ 
توانید باشدمی( حقیقی یا حقوقی)شخص خرید از یک چنانچه  

است یکجوا ریال 11،000،000مجموع آنها ازچندفاکتوررا که 
داشته یاشیم موثال یک خریدار از ثبت کنید ولی اگر دوفاکتور 

فاکتورهوا اگر چه هر یوک از ایون  9،000،000و،8،000،000
قف بواالی سوچون مجموع آنها  بتنهایی زیر سقف است ولی 

. کنیدبه تک ردهر فاکنور را جداگانه تک بصورت است ، باید 
.در واق  تجمی  حذف ن ده و شکل آن عوض شده است



1396و 1395تغییورات حود نصواب در سوالهای :35سوال 
چیست؟

:پاسخ

:پاسخ 
در هر ( ریال11،000،000)تا درصد حد نصاب تعیین شده 1396از ابتدای سال -1

صورتحساب خرید از اشخاص حقیقی فعال اقتصادی، الزامی به درج شماره ملی
.فروشنده در صورتحساب نیست

حد نصاب تعیین شده در صورتحساب 10%و قبل، در حالت 1395سال های در -2
1396از سال . خرید و فروش امکان ارسال ا العات به صورت تجمیعی وجود داشت

کورد به حد نصاب فقط در خرید از اشخاص حقیقی است که می بایست ردرصدبه بعد 
ت رکورد برای هر صورتحساب ارسال ا العات شود و امکان ارسال ا العات به صور

.تجمیعی وجود ندارد
ن اعمال حد نصاب معامالت کوچک به نسبت حد نصاب تعیی1395پایان سال تا -3

به بعد 1396شده برای همان سال و هم برای خرید و هم برای فروش بود ولی از سال 
.فقط برای خرید از اشخاص حقیقی است



نالین ثبت نهایی و اخذ کد رهگیری از سامانه آچنانچه بعد از  :36سوال 
یی و از قبیل هزینه هوای پوذیرا) متوجه شویم اقالمیمعامالت فصلی ، 

برای افتاده ،قلم از ....( کانتین و خرید مطبوعات و ملزومات و کرایه و 
چه باید کرد؟ در گزارشات خرید اصالح  

:پاسخ 
هر کاربر اجازه دارد یکبار همه رکوردها را در یک گوزارش 

ین اما هر کاربر میتواند بجای یک گوزارش چنود. اصالح کند
ه  را لذا توصییه مب ود گزارشوات اولیو.گزارش ارسال نماید

حتما در موعد مقرر ارسال نما ید و در صورت لوزوم مووارد 
ال نواقص و از قلم افتادگی را  ی یک گزارش تکمیلوی ارسو

.نما ید



نکات اساسی در مورد فوروش کواال در گزارشوات :37سوال 
کدامند؟ 1396فصلی در سال 

:پاسخ

.در مورد اشخاص حقیقی یا حقوقی کمتر از حدنصاب  موارد باید بطور کامل ثبت شوند-1

.شودبدون شماره اقتصادی ثبت م خصات م .م.ق( 81)در مورد اشخاص حقیقی موضوع ماده -2

م خصات ا باید م خصات آنه–( خارجی یاایرانی )نمیباشندکه ملزم به ثبت نام مودیانی در مورد -3

.شودبدون شماره اقتصادی ثبت 

.در مورد مصرف کننده نها ی م خصات بدون شماره اقتصادی ثبت مب ود-4

.می وندکدفراگیروکوتا وگمرک ثبت با -در ایران خارجی فاقد اقامت در مورد اشخاص -5

.ی ودمقدارارزثبت /نرخ ارز/ارزدر مورد معامالت ارزی باید نوع -6

امتناع نداریم1396در سال -7



گزارش تجمیعی چیست؟ :38سوال 

:پاسخ 

یک ی حقیقیک شخص از /به( خرید، /فروشثبت تجمعی ، فقط در مواردی هست که شرایط 

ریود از مورد م ومول ثبتهوای خالبنه این نوع کاال باشد، را میتوان در یک رکورد ثبت کرد، 

خاص از آنجا که برای خرید های زیرحدنصاب از اشو. نمیباشداشخاص حقیقی زیر حد نصاب 

کوه از در نرم افوزار جدیودی. حقیقی را میتوان یکجا بدون م خصات در سیستم ثبت نمود 

ا هوم ر(  نام و نام خانوادگی) ه است عمال ثبت م خصات این اشخاصقابل استفاد1396ابتدای سال 

.  اجباری کرده اند



غیر مکلفین به ثبت نام چه کسانی هستند؟:39سوال 

:پاسخ 
قیقی غیر به ثبت نام در نظام اقتصادی شامل اشخاص حغیر مکلفین 

ثوال در فعال اقتصادی و اشخاص حقیقی فعال اقتصادی به عنوان م
سوایر روستایی که به فعالیت بافت فرش، گلیم، جواجیم، گبوه و
.اشندم اغل و فعالیت های خانگی روستایی اشتغال دارند می ب



چه کسانی الزام به درج کد اقتصادی ندارند؟:40سوال 

صرفاً در خصوص فروش هایی که بوا اسوتفاده از صوورت:پاسخ 
بوه (POS)حساب های نوع دوم صادره توسط ماشین های فروش 
درج آدرس،. مصرف کننده نهایی کاال و خدمات انجام می شوود
ر سایر لیکن د. م خصات خریدار و کد اقتصادی الزامی نمی باشد

ماده موارد فروش به مصرف کننده نها ی، اشخاص حقیقی موضوع
ی م و یا اشخاصی که ملزم به ثبت نام در نظوام مالیوات.م.ق( 81)

نمی باشند درج آدرس و م خصات خریدار ضروری بووده ولوی 
نمی باشد( کد ملی)الزامی به درج کد اقتصادی 



م آیا قبوض آب ، برق و گاز را باید در گزارشات فصولی اعوال:41سوال 
کرد؟

:پاسخ 

تثنی در بخ نامه سازمان مالیاتی صرفا پرداختهای بابت ح  عضویت را مس

لبته نموده که بدین معنی است که قبوض خدمات عمومی را باید گزارش که ا

ثل م) میتوان  قبوض مربوط بهر یک از سازمانهای ارا ه دهنده خدمات عمومی 

.درا بصورت تجمیعی در سامانه معامالت فصلی  وارد نمو.. ( قبوض برق و



چیست؟169تغییرات جدید فهرست معامالت موضوع ماده :42سوال 

:پاسخ 
230761آیین نامه شماره ( 8)مودیانی که از صورتحساب نوع اول، دوم و سوم موضوع ماده 

قانون برای ( 95)ماده 12/2/1396م مورخ /50967و اصالحی شماره 4/12/1394مورخ 

نند فروش کاال یا ارا ه خدمات خود به مصرف کننده نهایی استفاده می نمایند، می توا

ا العات این قبیل صورتحساب ها را به صورت مجموع ارسال نمایند

حد نصاب % 5تا میزان ( اعم ازخریدیا فروش کاال یا خدمت)در خصوص معامالتی که 

قانون برگزاری مناقصات می باشند، م مولین( 3)ماده ( 1)معامالت کوچک موضوع تبصره 

می توانند فهرست معامالت مذکور را به صورت مجموع ارسال نمایند( 9)ماده 



کدامند؟1396تغییرات مهلت قانونی در قبل و بعد سال : 43سوال 

:پاسخ 
پس ماه یکتا 1395ارسال ا العات در سامانه صورت معامالت فصلی تا پایان سال مهلت -1

تا پایان فروردین سال 1395از پایان هر فصل بوده با در نظر گرفتن این موضوع که پاییز سال 

.تمدید گردیده بود1396

به بعد تا یک و نیم 1396ارسال ا العات در سامانه صورت معامالت فصلی از سال مهلت -2

مهلت ارسال ا العات 1396ماه پس از پایان هر فصل می باشد، به عنوان مثال برای فصل بهار 

جریمه مبلغ 1%می باشد و ارسال ا العات بعد از این تاریخ م مول 1396/05/15تا 

گرددصورتحسابهای ارسالی بعد از مهلت ارسال می 

.مبلغ صورتحسابهای ارسالی بعد از مهلت ارسال می گردد-3.



جدید به اشخاص حقیقی در بخ نامه/تکلیف خرید و فروش از: 44سوال 
چیست ؟169موضوع ماده 

:پاسخ 

81ده موارد فروش به اشخاص حقیقی مصرف کننده نهایی، اشخاص حقیقی موضوع مادر -1

رج شماره قانون مالیاتهای مستقیم و غیر مکلفین به ثبت نام در نظام مالیاتی، الزامی به د

.اقتصادی خریدار در صورتحساب فروش نمی باشد

قانون مالیاتهای مستقیم و اشخاص 81موارد خرید از اشخاص حقیقی موضوع ماده در -2

د و ارسال حقیقی غیر مکلف به ثبت نام در نظام اقتصادی الزامی به اخذ شماره ملی نمی باش

.ا العات به صورت تجمیعی امکان پذیر می باشد

صادی و مکلفین به ثبت نام در نظام اقتصادی شامل اشخاص حقیقی غیر فعال اقتغیر -3

افت فرش، اشخاص حقیقی فعال اقتصادی به عنوان مثال در منا   روستایی که به فعالیت ب

.باشندگلیم، جاجیم، گبه و سایر م اغل و فعالیتهای خانگی روستایی اشتغال دارند می



گزارشات معامالت ارزی چگونه است ؟: 45سوال 

:پاسخ 

لی در معامالتی که با ارز انجام می شود، درج مختصات ارزی خواسته شده در گزارش فص-1

.از جمله نوع ارز، نرخ برابری، معادل ریالی و سایر موارد مرتبط الزامی است

برای ارسال ا العات واردات و صادرات در سامانه ا العات فصلی، درج شماره کوتا  و-2

.کد گمرک ترخیص کننده الزامی می باشد

امکان رکورد ا العاتی که در سامانه صورت معامالت فصلی ارسال گردیده است فقطهر -3

ار امکان یکبار ویرایش توسط ارسال کننده همان رکورد را دارد و در صورت از بین رفتن یکب

ارسال ویرایش باید به اداره کل ا العات و خدمات مالیاتی اداره کل امور مالیاتی مربوط به

.کننده ا العات مراجعه شود



اره آیا برای ارسال ا العات درج توامان شناسه ملی ، کداقتصادی و یا شم: 46سوال 

ملی الزامی است؟

:پاسخ 

اصالحیه جدید قانون ( 169)ماده ( 3)در آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 

شناسه مالیاتهای مستقیم هر جا که عبارت کد اقتصادی وجود دارد، مترادف با

ز ملی و شماره ملی می باشد که حسب مورد در صورت موجود بودن هرکدام ا

کان آنها، ارسال ا العات در سامانه صورت معامالت فصلی به وسیله آنها ام

.پذیر می باشد



معامالت چند وجهی کدامند و چگونه باید ا العات را ثبت کنند؟: 47سوال 

:پاسخ 

مل و معامالت چند وجهی یا معامالتی که دارای چند  رف می باشند مثل حدر 

وان حد ح  العمل کاری ، شخصی که به عنو ، بیمه و نقل بار حمل ،مسافرنقل 

به واسط بین خریدار و فروشنده اصلی کاال و خدمت قرار می گیرد نسبت

ر ارسال ا العات چند وجهی اقدام می نماید و هریک از دو  رف اصلی خریدا

ر و فروشنده در معامله، خریدو فروش خود را اعالم می نمایند بطور مثال د

،یمه موضوع حمل و نقل بار شرکت حمل و نقل و در موضوع بیمه نمایندگی ب

.ا العات مذکور ارسال ا العات می نمایند



مسئولیت ارا ه ا العات در معامالت چند وجهی بر عهده کیست ؟: 48سوال 

:پاسخ 

حمل و نقل بار، حمل و نقل مسافر، ح  العملکاری و) معامالت چند وجهی 

ل بار، صرفاً توسط افراد واسط در موضوع از جمله  شرکت های حمل و نق( بیمه

، کارهاالعملنمایندگی های فروش بلیط هواپیما و قطار و اتوبوس، ح  

بیمه نمایندگی های بیمه و کارگزار،  تکمیل و ارسال می گردد و بیمه گر و

خرید گزار، شرکت های هواپیما ی و دیگر اشخاص حسب مورد اقالم ا العاتی

و فروش را تکمیل و ارسال خواهند نمود



چه انوع معامالتی را باید در سامانه ا العاتی ثبت کرد؟: 49سوال 

:پاسخ 

قانون ( 169)ماده ( 3)آیین نامه اجرایی تبصره ( 13)غیر از مواردی که در ماده به -1

ر گردیده مالیاتهای مستقیم مربوط به ارسال فهرست معامالت فصلی به عنوان موارد معاف ذک

ایست اند، بقیه موارد از جمله اجاره امالک پرداختی و معامالت نقل و انتقال حسب مورد می ب

.توسط مکلفین به اجرای موضوع در سامانه مزبور ارسال ا العات شوند

مودیان م مول اجرای موضوع که خرید، فروش، قرارداد و یا سایر موارد مندرج در -2

مورد به سامانه صورت معامالت فصلی را انجام داده باشند می بایست ا العات هریک را حسب

جام نداده بابت هریک از موارد که تکلیف مربوط را اندرغیراینصورت .نمایندتفکیک ارسال 

.باشند م مول جرایم مقرر خواهند گردید



در باره معافیت اشخاص حقیقی موضوع رای دیوان عدالت اداری چه باید کرد: 50سوال 

:پاسخ 

رای معافیت از انجام تکالیف مربوط به ارسال فهرست معامالت فصلی ب

ای اشخاص حقیقی که صرفا به انجام خدمات اشتغال دارند، صرفاً از زمان ر

بوده و با 1394تا پایان سال ( 1394/04/03)صادره دیوان عدالت اداری 

اجرای توجه به تصریح اصالحیه جدید قانون مالیات های مستقیم مبنی بر

، اشخاص حقیقی م مول اجرای قانون 1395اصالحیه مذکور از ابتدای سال 

.نیز مکلف به اجرای موضوع بوده اند



م چیست ؟.م.اصالحیه ق95تکلیف اشخاص گروه اول موضوع ماده : 51سوال 

:پاسخ 

گروه از اشخاص حقیقی به واسط حجم باالی فعالیت و فروش باال دربعضی 

اصالحیه جدید قانون مالیاتهای ( 95)اول موضوع آیین نامه اجرایی ماده 

را انجام ( 169)مستقیم قرار می گیرند و می بایست تکالیف مربوط به ماده 

می دهند و بعضی از اشخاص حقیقی از نظر حجم فعالیت در گروه اول قرار ن

اده گیرند ولی به واسطه مکلف بودن به اجرای ارزش افزوده م مول اجرای م

تثناء اشخاص حقوقی بدون اس.) مثل نمایندگی های بیمهشوند نیز می ( 169)

(نمایندرا اجرا 169باید تکالیف ماده 

) 



:52سوال 
منب  استخراج نرخ برابوری ارز و مبلوغ معوادل ریوالی ارز 

چیست؟

:پاسخ 

رار برابری ارزبراساس همان ارزی است که مورد استفاده قونرخ 

به معوادل گرفته ، بدیگر سخن من ا ارز مورد استفاده معیار محاس

ریالی است، جز در مواردیکه ارز مبادله ای از  ریو  صوتدوق 

ایون توسعه ملی یا بانکهای عامل تخصسص داده می ود کوه در

ارتبووواط بایووود بوووه تارنموووای بانوووک مرکوووزی بوووه 

http://www.cbi.ir/exrates/rates_fa.aspxآدرس

.مراجعه شود



:53سوال 
ات فصلی آیا پیش پرداختها و پیش دریافتها نیز باید در گزارش

اعالم شود یا خیر؟

پاسخ 

رویه فعلی سازمان امورمالیاتی در مرد پویش دریافوت و پویش:

ن پول پرداخت ، نقدی است یعنی باید در گزارشات اعالم شوند چو

ته اما چنانچه صورت وضعیت تا ید شوده هوم داشو. مبادله می ود

زارشات باشیم که منجر به پرداخت ن ده باشد نیازی به اعالم در گ

فصلی نیست ؟



:54سوال 
نصاب زمانیکه که مبلغ یک فاکتور رسمی و م مول ارزش افزوده از حد

میعی؟پایین تر می باشد بهتر است بصورت جداگانه ثبت شود یا تج

:  پاسخ 
ی وود علیرغم آنکه گزارش تجمیعی ساده تر است اموا پی ونهاد م

راحت تر باشدآن گیری جداگانه ثبت کنید که د 



:55سوال 
اتی فراهم آیا بهتر نبود بجای مراجعه حضوری بابت ویرایش دفعات دوم به بعد، تمهید

و وه و می د تا درخواست مودی از  ری  سیستم ارسال و پس از تایید کارشوناس مرب
ارا ه مدارک مثبته امکان ویرایش مجدد صادر می د ؟

:پاسخ 
 رح جام  مالیاتی برمبنای خوداظهاری و راستیچون 

ه شوده آزما ی مودیان برپایه سیستم های الکترونیکی بنوا نهواد
اید  بهترست سازمان امور مالیاتی همه موارد را الکترونیکی نم



:56سوال 
موی آیا رستورانهایی که در فاکتور خود ارزش افزوده لحاظ می کنند
تسولیم بایست با ارسال هرفاکتور گواهی ثبت نام خود را نیز به خریدار

نمایند یا نیازی به این کار نیست؟

:پاسخ 
ک مصرف اساسا در زنجیره نها ی نیازی به ارا ه گواهی به یکایخیر 

یود بنظر میرسد درج گواهی ارزش افزوده در د. کنندگان نیست 
کار کفایت میکند.م تریان همچون چوازکسب 



:57سوال 
حسابداری می باشند، یعنی فعالیت سواخت29شرکتهایی که ملزم به رعایت استاندارد 

قفلی امالک که معاف از ارزش افزوده می باشد آیا می بایست بابت فروش ملک یا سور
صورتحساب صادر نمایند یا مبایعه نامه کافی می باشد؟

عه نامه چون م مول مالیات ارزش افزوده نمی وند صرفا مبای:پاسخ 
کافیست



:58سوال 
الی آیا رقم فروش در گزارشات فصلی و گزارش مالیات بر ارزش افزوده و صورتهای مو

باید یکسان باشند؟

زش مالیوات بور ار"که مبلغ خرید و فروش و درآمد اعالم شده  در سه گزارش توجه نمود  باید : پاسخ 
به ایون . دنباید به هیچ وجه تفاوت داشته باش"اظهار نامه مالیاتی"و "صورت معامالت فصلی"، "افزوده

هموان معنی که جم  درآمد ویا خرید و فروش که به صورت فصلی برای چهار فصل اعالم می ود بایود
.درآمد یا خرید فروش سالیانه باشد که در اظهارنامه مالیاتی عمل می ود

-دکم یا زیاد ارسال کوردن خریودقت نما یدزیرا  قبل از ارسال هر یک از گزارشات فوق باید حتما ��
فواتر درآمد و مغایر بودن این سه صورت وضعیت به عنوان کتمان کردن معامالت وباعوث رد د-فروش

رک مگر این که مودی دالیول ومودا. مالیاتی و علی الراس شدن مالیاتها و مستوجب جریمه خواهد شد
.کافی برای اثبات این مغایرات داشته باشد

یه معامالت کلارسال مالیات بر ارزش افزوده وعوارض برای اجتناب از ریسک مالیاتی توصییه می ود در 
.کنیدرا در بخش مربو ه ثبت ( م مول یا غیر م مول )خود 



95ه موارد عدم شمول صدور فاکتور م اغل  بقه سوم موضوع آ ین نامه ماد:59سوال 
کدامند؟

.  می ود95موضوع آ ین نامه ماده م اغل  بقه سوم صرفا شامل  -1
نباشندارزش افزوده باید م مول م اغل این -2
صورتحساب زیر حد نصاب باشدمبلغ -3
می باشدبرای م اغل  بقه سوم موصوف اجرایی، فقط نداشتن فاکتور در رسیدگی الزام -4
اشدرعایت ساختارنمونه فاکتور به  ور کامل الزامی نیست اما باید موجود بالزامات -5
می این ا العات در سامانه معامالت فصلی بصورت مجموع اقالم کاال و اشخاصارسال -6

.باشد
ست ارایه اشخاص حقوقی مستندات مربوط به خرید را  ب  ایین نامه تحریر دفاتر می بای-7

نمایند



:60سوال 
م شامل چه موواردی موی .م.مکرر ق169جرا م متعلقه ماده 

باشد؟

: پاسخ

ود در صورت عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خ( الف

و  رف معامله حسب مورد یا استفاده از شوماره اقتصوادی خوود بورای 

الت خود معامالت دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معام

مبلغ مورد معامله ای که بدون (10)%م مول جریمه ای معادل ده درصد 

. رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواهند بود

 وور عدم ارا ه فهرست معامالت انجام شده به سازمان امور مالیاتی ک(ب 

%( 1) ب  دستورالعمل صادره م مول جریمه ای معوادل یوک درصود 

. معامالتی که فهرست آنها ارا ه ن ده است خواهد بود



: پاسخ
بردرآمود و استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات( ج 

ورد همچنین جرا م موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مو
.استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت 

در مواردی که خریدار از ارا ه شماره اقتصادی خوودداری و فروشونده ( د
ارسال آن به نسبت به اجرای تکلیف قانونی خود مبنی بر تکمیل فرم امتناع و

امنی اداره امور مالیاتی خود اقدام نماید خریدار با توجه به مسوئولیت تضو
.مبلغ مورد معامله خواهد بود10%م ول جریمه ای معادل 

ان عدم ارا ه صورتحسابهای مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صواحب( ه
قانون مالیاتهای مستقیم در سال95ماده "ب"و"الف"م اغل موضوع بندهای 

د عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست ماموران مالیاتی قورار گیور
.مبلغ صورتحسابهای ارا ه ن ده خواهد بود% 10م مول جریمه ای معادل 



: پاسخ
خاص هرگونه جعل، تقلب، معامالت غیرواقعی، سوء استفاده وتبوانی اشو( و 

مکرر قوانون مالیاتهوای مسوتقیم در ارتبواط بوا 169موضوع دستورالعمل 
ت صدورصورتحساب وشماره اقتصادی خالف مقررات بووده وضومن مسوئولی

نظام اداری تضامنی، مطاب  با قانون مبارزه با پول ویی، قانون ارتقاء سالمت
اقودام مصوب مجم  ت خیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربو ه

.خواهد گردید

فرم هرگاه سازمان امور مالیاتی کاربرد وسایل و روشها وصورت حسابها و( ز
هایی را جهت نگاهداری حساب برای هر گروه از مودیان ضروری ت وخیص
ر دهد مودیان مکلف به رعایت آنها می باشند، عدم رعایت مووارد موذکور د

اعتباری مورد مودیانی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی هستند موجب بی
دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد سایر مودیان موجوب تعلو  جریموه ای 

.مالیات منب  مربوط می باشد%( 20)معادل بیست درصد 



: پاسخ
ی چنانچه ادارات امور مالیاتی ذیربط موق  رسیدگی، بوه مووارد تخلفو( ح 

ه مانند جعل، تقلب، معامالت غیر واقعی و تبانی و سووء اسوتفاده راجو  بو
ل صورتحساب و شماره اقتصادی برخورد نمایند، موظفند از  ریو  اداره کو

ضاء متخلفوین ذیربط به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا عنداالقت
البه و وصوول اقدام به تعقیب قضایی، مان  مط.تحت پیگرد قضایی قرار گیرند 
.مکرر نخواهد بود169جرا م مالیاتی موضوع ماده 

مواده ( ب)و( الوف)اشخاص حقوقی و صاحبان م اغل موضوع بندهای ( ط
ربوط بوه قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری صورت حسابهای م( 95)

خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن موی باشوند و در صوورت 
در غیور ایون صوورت. درخواست ماموران مالیاتی باید به آنان ارا ه دهند

.صورت حساب های ارا ه ن ده خواهند بود%( 10)م مول جریمه ای معادل 

 ریو  مکرر قانون مالیاتهای مستقیم غیرقابل بخ ش است و از169جرا م ماده ( ی
.مقررات اجرایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود



Useful Links
www.vat.ir

www.intadia.ir

www. laws.tintfn.ir

www.iacpa.ir

www.worldwidetax.com/iran/iran_tax.asp

www.audi.org.ir

www.dayarahyaft.com

www.ifrs.com

www.iasplus.com

www.estandardsforum.org

www. www.deloitte.com
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