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موارد اصالح شده قانون مالیات های مستقیم
ده

نکته کلیدینقطه قوتنقطعه ضعفموضوعما

2 
ده

اضافــه شــدن بنــد 4 بــه اشــخاص ما
معــاف از مالیــات و حــذف تبصــره 

 عدم درج فهرست نام اشخاص معاف 
و نیاز به بخشنامه و شفاف سازی. 

از  حاصـل  درآمـد  تعریـف  عـدم   
اشـخاص  اقتصـادی  فعالیت هـای 
مشـمول و نیاز به تفسـیر و بخشـنامه. 

 مشــمول شــدن شــرکت های وابســته 
فعالیت هــای  از  حاصــل  درآمــد  و 
ــالمی.  ــالب اس ــای انق ــادی نهاده اقتص
عدالــت  و  شفاف ســازی  افزایــش   

مالیاتــی در رقابــت بــا آنهــا. 
 افزایــش قابــل توجــه درآمدهــای 

مالیاتــی دولــت. 

حــذف و انتقــال تبصــره 3بــه متــن 
مــاده به عنــوان بنــد 4 باعــث شــد 
ــای  ــادی نهاده ــای اقتص ــه فعالیت ه ک
انقالبــی بــر اســاس تبصــره 2 مــاده 

مشــمول مالیــات شــود. 

45
ده 

کاهش حق تمبر اوراقی مانند سفته و ما
سهام در هنگام ثبت شرکت 

ــرای  کاهش درآمدهای مالیاتی دولت.  ــب و کار ب ــد کس ــهیل فرآین  تس
ــی.  ــخاص حقوق ــیس اش -تاس

48
ده 

ما

-افزایش سرمایه

تامیــن  وثایــق در   کاهــش هزینــه 
مالــی. 

 کاهــش بهــای تمــام شــده شــرکت 
و  پروژهــا  اجــرای  و  مناقصــات  در 

قراردادهــا. 
 کاهــش هزینــه اصــالح ســاختار مالــی 
ــش  ــق افزای ــی از طری ــخاص حقوق اش

ســرمایه. 

-

ghabool_iacpa@yahoo. com

محمدقبول
حسابداررسمی

ماه 1391  آبان  يكم  در  مستقيم  ماليات های  قانون  اصاح  اليحه 
در 43 ماده تقديم مجلس گرديده، كليات آن در تاريخ هشتم بهمن 
1391 در صحن علنی مجلس مورد تصويب قرار گرفت و در تاريخ 18 
ديماه 1392 توسط كميسيون اقتصادی و با مشورت مركز پژوهش های 
مجلس تصويب و در يك ماده واحده و 64 بند به هيأت رئيسه تقديم 
گرديد. فرآيند تصويب قانون در صحن مجلس و كميسيون اقتصادی 

آن از هنگام اعام وصول تا تصويب آن درتاريخ 31 تير 1394 حدود 
3 سال به طول انجاميد. 

در بررسی عمده مواد اصاحيه، سعی به ارايه نقاط ضعف و قوت از 
منظر آثار اجرايی، مقرراتی و اقتصادی شده است. اميد است بررسی 
حاضر با همه كاستی ها و نواقص در برآورده كردن نياز های آموزشی، 

فنی و حرفه ای حسابداران رسمی مفيد و مورد استفاده قرار گيرد. 

موارد اصالح شده قانون مالیات های مستقیم
مروری بر

قانون ماليات هاي مستقيم
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54
ده 

درآمــد اجــاره براســاس قــرارداد اعــم ما
از رســمي  یــا عــادي

ــه ادارات  ــار ب ــض اختی ــکان تفوی  ام
و کارشــناس پرونــده بــرای تعییــن 

اجــاری.  ارزش 
 عــدم پیش بینــی امــکان اســتفاده 
در  رسمی دادگســتری  کارشــناس  از 
خصــوص  در  نظــر  اختــالف  هنــگام 

اجــاری.  ارزش 
 تعییــن ارزش اجــاری امــالک توســط 
مناطــق  در  مالیاتــی  امــور  ســازمان 
مختلــف بــدون اخــذ نظــر دســتگاه های 

ــهرداری.  ــد ش ــر مانن ــی دیگ تخصص

 افزایش درآمدهای مالیاتی دولت. 
 اعتبــار بخشــیدن بــه قراردادهــای 

ــادی.  ع
 حــذف تفــاوت قراردادهــای رســمی و 

عــادی. 
بــا  مالیاتــی  فــرار  از  جلو گیــری   
نــرخ  بــا  قراردادهــای  رســمی کرده 

کمتــر.  و  غیرواقعــی 
 حــذف نظــر اداره امــور مالیاتــی در 
تعییــن ارزش اجــاری امــالک مشــابه و 
لــزوم تعییــن آن توســط ســازمان امــور 

مالیاتــی. 

از  کمتــر  نبایــد  قــرارداد  در  مبلــغ 
در  منــدرج  ارقــام  درصــد  هشــتاد 
ــد.  ــابه باش ــالک مش ــم ام ــدول تقوی ج

رر
مک

 5
4 

ده
ما

مالیات واحد های مسکونی خالی 

 تعیین مالیات بر درآمد حاصل نشده، 
عدم درج در جایگاه صحیح مواد قانونی 
"مالیات  عنوان  با  دوم  فصل  موضوع 

مستغالت مسکونی خالی". 
و  امالک  ملی  سامانه  نبودن  آماده   
اسکان کشور )موضوع تبصره 7 ماده 
169 مکرر این قانون( و نبود سازوکار 

شناسایی. 
واحد  شناسایی  نحوه  تبیین  عدم   

مسکونی خالی. 
 عدم تبیین نحوه شروع مدت یکسال 
واحد های  برای  بودن  خالی  فرصت 
بهره برداری  کار  پایان  تاریخ  از  نوساز 

ساختمان. 

 افزایش درآمدهای مالیاتی دولت. 
مسکونی  واحدهای  عرضه  افزایش   

آماده بهربرداری. 
 تعجیل در فروش واحدهای مسکونی 

نوساز. 
 معاف کردن این موضوع در شهرهای 

کوچک. 

مدت  توجه  با  مالیات  بودن   پلکانی 
خالی بودن. 

سال دوم یک دوم مالیات متعلقه. 
 سال سوم برابر مالیات متعلقه. 

برابر  نیم  و  یک  بعد  به  چهارم  سال 
مالیات متعلقه واحد های مسکونی خالی. 

64
ده 

در ما امــالک  معامالتــي  ارزش  تعییــن 
ســال اول 2درصــد قیمــت روز منطقــه 

ــد ــا 20 درص ــاالنه ت ــش س و افزای

 افزایــش هزینــه نقــل و انتقــال ملک 
و سرقفلی. 

امــور  ســازمان  اقتــدار  افزایــش   
کمیســیون  برگــزاری  در  مالیاتــی 
تعییــن قیمــت مقطــوع مانــدن مالیــات 
انتقــال و عــدم  بــر درآمــد نقــل و 
بــرای  پلکانــی  افزایــش  پیش بینــی 

داللــی.  از  جلوگیــری 

 تســهیل و تســریع در نحــوه برگــزاری 
و تصمیم گیــری کمیســیون امــالک. 

 پیش بینــی اثــر غیرتورمی مناســب 
عــوارض  ماننــد  کــه  مــواردی  در 
معامالتــی  ارزش  مبنــای  شــهرداری 

اســت. 
 اقــدام بــرای مشــمول مالیــات کــردن 
معامــالت انجــام شــده بصــورت وکالــت 

بالعــزل. 

ــات  ــاده 59 مالی ــن م ــر گرفت ــا در نظ ب
ــر  ــرح زی ــه ش ــالک ب ــال ام ــل و انتق نق

ــد: ــد ش ــبه خواه ــی محاس قطع
ســال اول 5درصــد * 2درصــد* ارزش 

روز منطقــه. 
ســال دهــم 5درصــد * 20درصــد* 

منطقــه.  روز  ارزش 
77

ده 
ما

مالیات ساخت و فروش

 افزایــش مالیــات و بهــای تمــام شــده 
اثــر  داشــتن  و  ســاختمان  صنعــت 

تورمــی. 
در  انتظــار  مــورد  ســود  کاهــش   
به عنــوان  ساختمان ســازی  فعالیــت 

ملــی.  اقتصــاد  محــرک  صنعــت 
 عــدم رعایــت عدالــت مالیاتــی در 
اخــذ مالیــات 10درصــد علــی الحســاب 
ســایر  بــه  نســبت  شــغل  ایــن  در 

مشــاغل. 
بــا   افزایــش شــفافیت اقتصــادی 
توســط  اظهارنامــه  ارائــه  بــه  الــزام 

صنعــت.  ایــن  در  شــاغلین 
ــار  ــات یک ب ــه مالی ــت دو مرتب  پرداخ
ــل  ــت نق ــی باب ــا ماخــذ ارزش معامالت ب
و انتقــال و بــار دیگــر بــا ماخــذ درآمــد 

فــروش بابــت ســاخت و ســاز. 
حقیقــی  ســازندگان  بیــن  تفــاوت   
و حقوقــی و معافیــت از مالیــات بــر 
درآمــد در صــورت فــروش بعد از ســه 

ســال از تاریــخ ســاخت. 

 افزایــش قابــل توجــه درآمدهــای 
مالیاتــی دولــت. 

 جایگزیــن شــدن نــرخ مالیات مشــاغل 
ماننــد دیگــر فعالیت هــا بــا حــذف نــرخ 

ــوع مالیات.  مقط
 افزایــش عدالــت مالیاتــی بــا مبنــا 
به عنــوان  درآمــد  گرفتــن  قــرار 
ــای ارزش  ــا حــذف مبن ــات ب ماخــذ مالی

معامالتــی. 
 کمــک بــه توســعه ســاخت و ســاز در 
مناطــق شــهری کوچــک بــا عــدم شــمول 

ایــن مــاده 

بــا  همزمــان  موظفنــد  شــهرداري ها 
ــه  ــه ســاخت مراتــب را ب صــدور پروان
ــه  ــي ب ــده مالیات ــکیل پرون ــور تش منظ
اداره امــور مالیاتــي گــزارش کننــد. 

ده
نکته کلیدینقطه قوتنقطعه ضعفموضوعما
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84
ده 

 لــزوم تصویــب ســاالنه مبلــغ معافیت مالیات بر درآمد حقوق ما
و عــدم تعییــن یــک شــاخص افزایــش 

ساالنه. 

توســط  معافیــت  میــزان  تعییــن   
دســتگاهی مســتقل از ســازمان امــور 

مالیاتــی. 

تعییــن میــزان معافیــت مالیاتــی بــر 
درآمــد ســاالنه مشــمول مالیــات حقوق 

ــنواتی.  ــه س ــون بودج در قان

85
ده 

ما

نرخ مالیات بر درآمد حقوق 

 افزایــش نــرخ مالیــات بــر درآمــد 
حقــوق کارکنــان دولــت. 

درآمــد  پلکانــی  ســطح  افزایــش   
حقــوق بــرای شــمولیت نــرخ باالتــر. 

 رفــع تبعیــض مالیاتی و یکسان ســازی 
نــرخ کارکنان دولتــی و غیردولتی. 

درآمــد  بــر  مالیــات  نــرخ  کاهــش   
حقــوق کارکنــان غیردولتــی نســبت بــه 

م.  م.  مــاده131ق. 

ــر درآمــد حقــوق مــازاد  نــرخ مالیــات ب
بــر معافیــت تــا هفــت برابــر آن 10 
درصــد و نســبت بــه مــازاد آن 20 

درصــد. 

86
ده 

ما

مهلت ارائه فهرست حقوق

ــه اداره  ــه ب ــزوم ارائ ــذف ل ــدم ح  ع
و  امــور مالیاتــی محــل پرداخــت 
جایگزیــن کــردن ارائــه الکترونیکــی و 

صرفــا از طریــق ســامانه. 

در  روز  سـی  زمـان  تفـاوت  رفـع   
ماه هـای 31و 29 روزه و یکسان سـازی 

تمـام سـال.  مهلـت در 
-

86
ده 

 ما
ره

ص
تب

مالیــات درآمــد کارکنــان بــدون رابطــه 
اســتخدامی 

 مقطوع بودن مالیات. 
 عدم الزام به اظهار نامه. 

ایــن گونــه  بــرای   عــدم معافیــت 
درآمدهــا. 

 محدود بودن عناوین مشمول. 
ــه کارکنــان   تعریــف شــفاف از اینگون

مشــمول. 

کــه  هســتند  کارکنانــی مشــمول 
بــاز  مشــمول پرداخــت کســورات 
نشســتگی یــا بیمــه نهستنــد. 

91
ده 

 ما
5 

ند
ب

درآمد های حقوق معاف 

بــه  بــرای کارفرمایــان   تســهیالت 
ــای پایــان  منظــور عــدم انباشــت مزای
و  بازنشســتگی  هنــگام   خدمــت 

خاتمه کار. 

 برقــراری عدالــت مالیاتــی در مواردی 
کــه حقــوق بازنشســتگي و وظیفــه و 
ــان خدمــت و خســارت  مســتمري و پای
اخــراج و بازخریــد خدمــت و وظیفــه 
بــه وراث و  یــا مســتمري پرداختــي 
ــي  ــام مرخص ــوق ای ــنوات و حق ــق س ح
ــتغال  ــگام اش ــده در هن ــتفاده نش اس
پرداخــت می شــود و برابــری بــا هنــگام 

ــرک کار.  ت

حــذف عبــارت زیــر از انتهــای بنــد 
ــا از  ــتگی ی ــع بازنشس ــه در موق 5: “ک
کار افتادگــی یــا از کار افتادگــی بــه 

می شــود”.  پرداخــت  حقوق بگیــر 

شد
ف 

حذ
ل( 

شاغ
ی م

ند
ه ب

ست
)د

96
ده 

 ما
حی

صال
9ا

5 
ده

ما

مالیات بر درآمد مشاغل 

جامعــه  از  نظــر  کســب  حــذف   
ــن  ــم آیی ــمی در تنظی ــابداران رس حس

مــاده.  ایــن  نامــه 
 تناقــض الــزام بــه تنظیــم دفاتــر 
تجــاری موضــوع قانــون تجــارت )دفتــر 
و  کپیــه(  و  دارایــی  کل،  روزنامــه، 
تعییــن  امــکان  پیش بینــی  ســپس 
ــوع  آییــن نامــه اجرایــی در خصــوص ن
دفاتــر باتوجــه به نــوع و حجــم فعالیت. 
رعایــت  لــزوم  بــه  اشــاره  عــدم   
اســتانداردهای حســابداری در متــن 

قانــون. 
از  برخــی  معافیــت  پیش بینــی   
 .100 مــاده  تبصــره  در  تکالیــف 

ــط  ــا توس ــاغل صرف ــدی مش ــته بن دس
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی و بــه 
پیشــنهاد ســازمان امــور مالیاتی میســر 

اســت. 
 عــدم پیش بینــی کافــی در مــورد 
ــون.  ــن قان ــک در مت ــارت الکترونی تج

 همــه صاحبــان مشــاغل موضــوع ایــن 
فصــل موظفنــد دفاتــر تجــاری موضــوع 

قانــون تجــارت تنظیــم کننــد. 
 آیین نامه اجرایی خواهد داشت. 

بــا اصــالح مــاده 95 و حــذف 96 و 
تبصره هــای آن، طبقــه بنــدی مشــاغل 
بــه ســه دســته الــف، ب و ج حــذف 

گردیــد. 
 100 مــاده  تبصــره  بــا  مــاده  ایــن 

گــردد.  مطالعــه 
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97
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مالیــات ما مشــمول  درآمــد  تشــخیص 
حقیقــی  اشــخاص 

 عــدم ارائــه شــاخص و معیار هــای 
انتخــاب نمونــه و منــوط بــه آییــن نامــه 

ــدن.  ش
داشــتن  لــزوم  بــه  توجــه  عــدم   
هــدف  بــا  حسابرســی  گــزارش 
شفاف ســازی در تعییــن شــاخص ها و 

معیارهــا. 
روز  ســی  مهلــت  اصــالح  عــدم   
بــه یکمــاه و ایجــاد مشــکالت زمــان 
اعتــراض در ماه هــای 31 و 29 روزی 

مودیــان. 
ــاده 237  ــکان م ــی ام  عــدم پیش بین
اخــذ  بــرای   97 مــاده  خصــوص  در 
گــزارش جزییــات مبنــای اظهارنامــه 

بــرآوردی اداره امــور مالیاتــی. 
 عــدم تببیــن امــکان اعتــراض در 
امــکان  از  منفــک  روز  ســی  مهلــت 
اعتــراض بــه بــرگ تشــخیص براســاس 

مــاده 238 اســت. 
 عــدم تبییــن مرجــع اعتــراض بــه 

بــرآوردی.  اظهارنامــه 
طــرح  بســترکامل  نبــودن  آمــاده   
ــی در خصــوص اطالعــات  جامــع اطالعات

مودیــان افعالیت هــای 

در  الــرأس  علــی  روش  حــذف   
تشــخیص درآمــد مشــمول مالیــات. 
بــه  نمونــه ای  رســیدگی  امــکان   
ــاده  ــه م ــه ب ــی و باتوج ــخاص حقیق اش
حقوقــی.  اشــخاص  106همچنیــن 

 کاهش هزینه های رسیدگی. 
بــرای  مودیــان  انتخــاب  لــزوم   
رســیدگی نمونــه ای بر اســاس شــاخص 

و معیــار. 
 ضــرورت اقــدام بــه تهیــه اظهارنامــه 
مالیاتــی بــرآوردي بــر اســاس فعالیــت 
و اطالعــات اقتصــادي کســب شــده 
جامــع مالیاتــی در  مودیــان از طــرح 

صــورت عــدم پذیــرش اظهارنامــه. 
اظهارنامــه  بــه  اعتــراض  امــکان   

مالیاتــی.  امــور  اداره  بــرآوردی 
بــرای  مــاده 219  تبصــره  اجــرای   
ابالغ هــای قانونــی اظهارنامــه بــرآوردی. 

مــاده  106درآمــد مشــمول  طبــق 
مالیــات در مــورد اشــخاص حقوقــی 
بــه اســتثناي درآمدهایــی کــه طبــق 
مقــررات ایــن قانــون نحــوه دیگــري 
بــراي تشــخیص آن مقــرر شــده اســت 
بــر اســاس میــزان ســوددهی فعالیــت 
و مقــررات مــواد 94، 95و 97 ایــن 
ــن می شــود.  ــون و تبصــره آن تعیی قان
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انتخاب  دالیل  و  قراین  ارائه   لزوم 
نوع قرینه 

توجیــه  درج  پیش بینــی  عــدم   
ــوع  ــیدگی موض ــزارش رس ــی در گ کاف
ــی  ــرای مبان ــده ب ــذف ش ــاده ح ــن م ای
اظهارنامــه بــرآوردی موضــوع مــاده 97 

اصالحــی. 

در  الــرأس  علــی  روش  حــذف   
حذف مشروط. تشــخیص درآمــد مشــمول مالیــات. 
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مهلت ارائه اظهارنامه مشاغل 

 به دلیــل بســته شــدن حســاب های 
و  دولتــی  مؤسســات  وزارتخانه هــا، 
دســتگاه هایی کــه از بودجــه دولــت 
بعــد  مــاه  یــک  می شــود  اســتفاده 
از مهلــت ارائــه اظهارنامــه مشــاغل، 
ثبــت  تاریــخ  بیــن  مغایــرت  امــکان 
معامــالت در ســامانه های موضــوع مــاده 
اظهارنامــه مشــاغل  و  م  م.  169 ق. 
ــا  ــرارداد ب ــرف ق ــی ط ــخاص حقیق اش

دارد.  وجــود  دولتــی  دســتگه های 

اظهارنامــه  ارائــه  مهلــت  تفکیــک   
مشــاغل اشــخاص حقیقــی از اشــخاص 

حقوقــی. 
 کاهــش اســتفاده همزمــان از ســایت 
مالیاتــی و مشــکالت  امــور  ســازمان 

الکترونیکــی. 

ــه  ــاه ب ــر م ــان تی ــت از پای ــالح مهل اص
خردادمــاه 

10
0 

ده
 ما

ره
ص

معافیــت ســطحی از مشــاغل از انجــام تب
بخشــی از تکالیــف از قبیــل نگهــداري 
اســنادو مــدارک و ارائــه اظهارنامــه 
مالیــات مودیــان  تعییــن  و  مالیاتــی 

ــوع  ــورت مقط ــه ص ــور ب مذک

 ضــرورت توجــه بــه تکالیــف ایــن 
گــروه از مشــاغل در مالیــات بــر ارزش 

تبصره ه هــا.  افــزوده 

ــرای  ــبک ب ــف س ــف تکال ــکان تعری  ام
ــک.  ــاغل کوچ مش

امــکان  و  مناســب  ماخــذ  ارائــه   
بــرای  ســاالنه  خــودکار  افزایــش 
مشــاغل مشــمول اجــرای ایــن مــاده 
امــکان رســیدگی بــه اظهارنامه هــاي 
مالیاتــی تســلیم شــده در موعــد مقــرر 

الزم.  صــورت  در 

مشــاغل یــا گروه هایــی از آنــان کــه 
میــزان فــروش کاال و خدمــات ســاالنه 
آنهــا حداکثــر ده برابــر معافیــت 
موضــوع مــاده )84( ایــن قانــون باشــد 

مشــمول ایــن مــاده هســتند. 
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 کســر فقــط یــک معافیــت موضــوع ایــن 
مــاده بــرای هــر شــخص حقیقــي داراي 

بیــش از یــک واحــد شــغلي باشــد.

 عــدم تعریــف شــفاف از واحــد شــغلی 
بــه منظــور جلوگیــری برداشــت مجریان 
قانــون در اعمــال معافیــت درصــوت 

دارا بــودن درآمــد اجــاره یــا حقــوق. 

اخــذ  در  مالیاتــی  عدالــت  رعایــت   
درآمــد مجمــوع در اعطــا معافیــت و 

اعمــال نــرخ پلکانــی مــاده 131

ــا  ــغلي ب ــاي ش ــد واحده ــوع درآم مجم
ــه نرخ هــاي مذکــور  ــات ب مشــمول مالی
در مــاده 131 ایــن قانــون مي شــود. 
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کسر مالیات تکلیفی از  حق الزحمه های 
مصرح

 کاهــش درآمدهــای دولــت بــا توجــه 
بــه رویــه مــورد عمــل مالیاتــی. 

 عدم توزیع نقدینگی در طی سال. 

 کاهش اختالفات مالیاتی. 
 کاهش عدم پذیرش دفاتر مودیان. 

 افزایــش رضایــت منــدی مودیــان 
ــوه  ــاوت نح ــوب تف ــار نامطل ــل آث به دلی
ــکار.  ــا و پیمان ــال کارفرم ــر و اعم کس

 کمک به تمکین عادالنه مودیان. 
دریافــت  بی عدالتــی  حــذف   
صرفــا  ســال  طــی  در  علی الحســاب 
ــرای برخــی از مشــاغل و فعالیت هــا.  ب

-
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به ازای هر ده  درصد افزایش درآمد تب

ابرازی مشمول مالیات نسبت به سال 
حداکثر  و  درصد  واحد  یک   گذشته، 
مالیات  نرخ  از  درصد  واحد  پنج    تا 

کاسته می شود.

 فراهــم کــردن زمینــه مدیریت ســود 
در بــرای رشــد ده درصــدی ســاالنه 

درآمــد در دوره هــای پنــج ســاله. 
ــتر از  ــود بیش ــراز س ــه اب ــویق ب  تش

ــل.  ــال قب ــه س ــبت ب ــع نس واق
حسابرسی  ریسک  افزایش   

صورت های مالی. 

 ارائه مشوق به فعاالن برای توسعه و 
رونق دادن به فعالیت های آنها. 

 ارائه مشوق به عدم مدیریت سود در 
برای کاهش درآمد های مشمول. 

 فراهم شدن کاهش نرخ مالیات. 

تخفیــف  ایــن  از  برخــورداری  شــرط 
ــل و  ــی ســال قب تســویه بدهــی مالیات
ــه  ــوط ب ــی مرب ــه مالیات ــه اظهارنام ارائ
ســال جــاری در مهلــت اعالم شــده از 
ــت.  ــی اس ــور مالیات ــازمان ام ــوی س س

ور
ش

ي ک
مال

ام 
نظ

ي 
تقا

 ار
ر و

ذی
ت پ

قاب
د ر

ولی
ع ت

وان
ع م

رف
ن 

انو
3 ق

ه0
ماد

 5
ره 

ص
تب

معافیت از مالیات و عوارض فعالیت های 
صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان 
نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و 

اوراق بهادار 

ــون  ــاده 119 قان ــه م ــه ب ــدم توج  ع
برنامــه پنجــم توســعه در خصــوص 
سیاســت اعتبــار مالیاتــی بــا نــرخ صفــر 
بــه جــای معافیت هــای قانونــی مالیاتــی

عــدم توجــه بــه بنــد ب مــاده 119 
در  توســعه  پنجــم  برنامــه  قانــون 
ــی  ــای مالیات ــت معافیت ه ــوص ثب خص
مذکــور بــه صــورت جمعــی - خرجــی در 

قوانیــن بودجــه ســاالنه. 

معافیــت مزبــور صرفــا بابــت فعالیــت  حمایت مالیاتی از بازار سرمایه. 
در حــوزه بــازار ســرمایه ازا بتــدای 

ســال 1395 اســت. 
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نحـوه تعییـن درآمـد مشـمول مالیـات 
در مـورد اشـخاص حقوقـی براسـاس 
میـزان سـوددهی فعــالیت و مقـررات 
مـواد )94(، )95( و )97( ایــن قانون 

و تبــصره آن تعییـن می شـود.

 تنظیــم آییــن نامــه چگونگــی تحریــر 
ــاده 95  ــده از م ــاع داده ش ــر ارج دفت
بــدون کســب نظــر جامعــه حســابداران 

رســمی ایران. 
 عدم توجه به لزوم داشتن گزارش 
در  شفاف سازی  هدف  با  حسابرسی 

تعیین شاخص ها و معیارها. 
روز  ســی  مهلــت  اصــالح  عــدم   
بــه یکمــاه و ایجــاد مشــکالت زمــان 
اعتــراض در ماه هــای 31 و 29 روزی 

مودیــان. 
ــاده 237  ــکان م ــی ام  عــدم پیش بین
اخــذ  بــرای   97 مــاده  خصــوص  در 
گــزارش جزییــات مبنــای اظهارنامــه 

بــرآوردی اداره امــور مالیاتــی. 
 عــدم تببیــن امــکان اعتــراض در 
امــکان  از  منفــک  روز  ســی  مهلــت 
بــر  تشــخیص  بــرگ  بــه  اعتــراض 

اســت.   238 مــاده  اســاس 
 عــدم تبییــن مرجــع اعتــراض بــه 

بــرآوردی.  اظهارنامــه 
طــرح  بســترکامل  نبــودن  آمــاده   
جامــع اطالعاتــی در صــوص اطالعــات 

مودیــان.  فعالیت هــای 

بــرای  علی الــراس  روش  حــذف   
حقوقــی.  اشــخاص 

باســاس  فصــل  ایــن  درآمدهــای   
دفاتــر تجــاری موضــوع قانــون تجــارت 

می شــود.  تعییــن 
بــه  نمونــه ای  رســیدگی  امــکان   
اشــخاص حقوقــی بــرای اولیــن بــار

 کاهش هزینه های رسیدگی. 
بــرای  مودیــان  انتخــاب  لــزوم   
رســیدگی نمونــه ای بر اســاس شــاخص 

و معیــار. 
 ضــرورت اقــدام بــه تهیــه اظهارنامــه 
مالیاتــی بــرآوردي بــر اســاس فعالیــت 
و اطالعــات اقتصــادي کســب شــده 
جامــع مالیاتــی در  مودیــان از طــرح 

صــورت عــدم پذیــرش اظهارنامــه. 
اظهارنامــه  بــه  اعتــراض  امــکان   

مالیاتــی.  امــور  اداره  بــرآوردی 
بــرای  مــاده 219  تبصــره  اجــرای   
ابالغ هــای قانونــی اظهارنامــه بــرآوردی. 

بــه  اســتثنای درآمدهایــی کــه طبــق 
مقــررات ایــن قانــون نحــوه دیگــری 
بــرای تشــخیص آن مقــّرر شــده اســت. 

ده
نکته کلیدینقطه قوتنقطعه ضعفموضوعما



29

موارد اصالح شده قانون مالیات های مستقیم )ادامه(

10
7 

ده
ما

اشـخاص  مالیـات  مشـمول  درآمـد 
حقیقـی و حقوقـی خارجـی مقیـم خـارج 

. ایـران  از 
بابـت خدمـات و واگـذاری امتیـازات و 
سـایر حقـوق یا تحـت هر عنـوان دیگر. 

پرداخت کننـدگان وجوه مذکـور در این 
مـاده مکلفنـد در هـر پرداخـت، مالیات 
متعلـق را کسـر و تـا پایـان مـاه بعـد به 

اداره امـور مالیاتـی پرداخـت کنند .

 عدم نگاه به تسهیل سرمایه گذاری 
خارجی در شرایط پساتحریم. 

ــات  ــات خدم ــرخ مالی ــر کــردن ن  متغی
 10 بــه  درصــد   12 از  پیمانــکاری 

درصــد تــا 40 درصــد. 
 متغیــر کــردن نــرخ مالیــات واگــذاری 
امتیــازات از 20 درصــد بــه 20 درصد 

تــا 40 درصــد. 
ــمول  ــی مش ــفافیت چگونگ ــدم ش  ع
ــران”  ــای “از ای ــارت درآمده ــودن عب ب
یــک  )وارادات(  خریــد  مــواردی  در 
خدمــت ماننــد طراحــی یــک نقشــه 
ــه ایــران از  ــا حمــل یــک کاال ب آمــاده ی

کشــور خارجــی. 
در  نامــه  آییــن  تدویــن   ضــرورت 
تجمیــع موضــوع بنــد 5 مــاده 1، مــاده 
113، تبصــره مــاده 159، مــاده 168، 
درخصــوص   177 مــاده  تبصــره2 

فعالیــت اشــخاص خارجــی. 

 شــفافیت بیشــتر و گســترش دامنــه 
ــرکت  ــد ش ــر درآم ــات ب ــت مالی معافی
کاال  خریــد  در  فروشــنده،  خارجــی 
ــی(  ــتندات گمرک ــق )مس ــی مطاب خارج
توســط همــه مودیــان و برداشــتن اعطــا 
معافیــت صرفــا بــه قراردادهــای بــا 

دولتــی.  دســتگاه های 
ــی  ــت مالیات ــوق معافی ــتمرار مش  اس
بــرای قراردادهــای پیمانــکاری خارجــی 
بــه  خدمــات  واگــذاری  میــزان  بــه 
پیمانــکار داخلــی و تامیــن کاال از داخل. 
حــذف کســر مالیــات تکلیفــی علــی 
در  داخلــی  پیمانــکای  الحســاب 
کــه  خارجــی  خدمــات  قراردادهــای 
دســت دوم بــه پیمانــکاران داخلــی 

می شــود.  واگــذار 
 اصــالح مهلــت بیســت روز بــه تــا مــاه 
بعــد و ارفــع مشــکالت زمــان اعتــراض 
ــان.  ــای 31 و 29 روزی مودی در ماه ه

"از  یـا  و  ایـران"  "در  کـه  درآمدهایـی 
می کننـد.  تحصیـل  ایـران" 

آیین نامـه اجرائـی و ضرایب تشـخیص 
درآمـد مشـمو ل مالیـات تنظیم خواهد 

شد. 
میـزان  و  فعالیـت  نـوع  بـه  توجـه  بـا 
درصـد  ده   مأخـذ  بـه  سـوددهی 
 40( چهـل  درصـد  تـا  )10درصـد( 
کـه  اسـت  وجوهـی  مجمـوع  درصـد( 
ظـرف مدت یک سـال مالیاتـی عاید آنها 

 . د می شـو

ه1
صر

تب

آن  پیمانـکاری،  عملیـات  در  معافیـت 
قسـمت از مبلغ قرارداد که به مصرف 

خریـد لـوازم و تجهیـزات می رسـد. 
در مـور د خریـد داخلـی حداکثر تا مبلغ 
صورتحسـاب خریـد و در مـورد خریـد 
خارجـی تـا مجمـوع ارزش گمرکـی کاال 
و حقـوق ورودی وسـایر پرداخت هـای 
قانونـی مندرج در پروانه سـبز گمرکی. 

 عــدم اعطــا معافیــت بــه میــزان بهــای 
تمــام شــده خریــد خارجــی بــه جــای 
ــاوت  ــه متف ــه ب ــا توج ــی ب ارزش گمرک

ــا.  ــودن آنه ب

 شــفافیت بیشــتر و گســترش دامنــه 
ــرکت  ــد ش ــر درآم ــات ب ــت مالی معافی
کاال  خریــد  در  فروشــنده،  خارجــی 
ــی(  ــتندات گمرک ــق )مس ــی مطاب خارج
ــا میــزان خریــد داخلــی توســط همــه  ی
مودیــان و برداشــتن اعطــا معافیــت 
بــا  قراردادهــای  بــه  صرفــا  قبلــی 

دولتــی.  دســتگاه های 

یــا  قــرارداد  در  آنکــه  بــر  مشــروط 
ــغ  اصالحــات و الحاقــات بعــدی آن مبال
 لــوازم و تجهیــزات بــه طــور جــدا از 
شــده  درج  قــرارداد  اقــالم  ســایر 

باشــد. 

ه 2
صر

تب

معافیـت مالیاتـی تمـام یـا قسـمتی از 
فعالیـت پیمانـکاری خارجـی بـه میـزان 
واگـذاری بـه  اشـخاص حقوقـی ایرانـی 

بـه  عنـوان پیمانـکاران دسـت دوم.
-

ــی  ــت مالیات ــوق معافی ــتمرار مش  اس
بــرای قراردادهــای پیمانــکاری خارجــی 
بــه  خدمــات  واگــذاری  میــزان  بــه 

پیمانــکار داخلــی. 
تکلیفــی  مالیــات  کســر  حــذف   
در  داخلــی  پیانــکار  الحســاب  علــی 
کــه  خارجــی  خدمــات  قراردادهــای 
دســت دوم بــه پیمانــکاران داخلــی 

می شــود.  واگــذار  

معــادل مبالغــی کــه بــرای تهیــه لــوازم 
و تجهیــزات مذکــور در قرارداد دســت 
ــت دوم  ــکار دس ــط پیمان ــه توس اول ک

ــود.  ــداری می ش خری
ــره)1(  ــر تبص ــمت اخی ــت قس ــا رعای ب

ــاده.  ــن م ای
ه 3

صر
کنندگی های تب و  شعب  مالیاتی  معافیت 

شرکت ها و بانک های خارجی در ایران. 

معافیــت  کــردن  جایگزیــن  عــدم   
درآمدهــای  بــه  نســبت  مالیاتــی 
ــد  ــه درآم ــرازی ب ــات اب ــمول مالی مش

مالیــات.  مشــمول 

-

ــام دادن  ــق انج ــتن ح ــدون داش ــه ب ک
معاملــه بــه امــر بازاریابــی و جمــع آوری 
اطالعــات اقتصــادی در ایــران بــرای 
شــرکت مــادر اشــتغال دارنــد و بــرای 
ــادر  ــرکت م ــود از ش ــارج خ ــران مخ جب

وجوهــی دریافــت می کننــد. 

4 
ره

ص
تب

درآمـد حاصـل از بهره برداری سـرمایه 
اشـخاص  کـه  فعالیت هایـی  سـایر  و 
از  به وسـیله کنندگـی  حقوقـی مزبـور 
قبیـل شـعبه، کننـده، کارگـزار و امثال 
آنهـا در ایـران انجام می دهند مشـمول 
قانـون  ایـن   )106( مـاده  مقـررات 

خواهـد بـود.

تســهیل  بــه  نــگاه  عــدم   
تاســیس  و  خارجــی  ســرمایه گذاری 
ــم.  ــا تحری ــرایط پس ــا در ش ــعب آنه ش

 رفــع ابهــام تبصــره پنــج قبلــی مبنــی 
توســط  تکالیــف  انجــام  برچگونگــی 
یــا  شــرکت های خارجــی کــه شــعبه 
کنندگــی در ایــران نداشــتند و قــرداد 
تنظیــم  ایــران  در  خدمــات  ارائــه 

می کردنــد. 
 محــدود کــردن اجــرای مــاده 106 
بــرای اشــخاص حقوقــی خارجــی کــه در 

ــد.  ــا شــعبه دارن ــران کنندگــی ی ای

-

ده
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نـرخ مالیـات بر درآمد اشـخاص حقیقی 
سـاالنه به شـرح زیر است:

ریـال  500میلیـون  میـزان  تـا   1ـ 
به نرخ 15درصد.

میلیـون   500 مـازاد  بـه  نسـبت  2ـ 
ریـال  میلیـارد  یـک  میـزان  تـا   ریـال 

به نرخ 20درصد.
 3ـ نسـبت بـه مـازاد یـک میلیـارد ریال 

به نرخ 25درصد.

 کاهش درآمد های مالیاتی دولت. 
ــرخ  ــری ن ــی براب ــت مالیات  عــدم عدال
ــا  ــی مشــاغل اشــخاص حقیقــی ب مالیات

ــی.  ــی اشــخاص حقوق ــرخ مالیات ن

 حذف نرخ مالیاتی 30و 35 درصد. 
مشــمول  درآمــد  ســطح  افزایــش   
پلکانــی  نرخ هــای  مشــمول  مالیــات 

باالتــر. 
ــق  ــاغل )از طری ــات مش ــش مالی  کاه
مشــمول  ســطح  افزایــش  و  نــرخ 

پلکانــی(.  نرخ هــای 

به اسـتثنای مـواردی که طبـق مقررات 
جداگانـه ای   نـرخ  دارای  قانـون  ایـن 

اسـت. 

ره
ص

تب

بـه ازای هر ده  درصـد افزایش درآمد 
ابرازی مشـمول مالیات نسبت به سال 
گذشـته، یـک  واحـد درصـد و حداکثـر 
 تـا پنـج  واحـد درصـد از نـرخ مالیـات 

کاسته می شود.

مدیریــت  زمینــه  کــردن  فراهــم   
ســود بــرای رشــد ده درصــدی ســاالنه 

درآمــد در دوره هــای پنــج ســاله. 
ــتر از  ــود بیش ــراز س ــه اب ــویق ب  تش

ــل.  ــال قب ــه س ــبت ب ــع نس واق
حسابرسی  ریسک  افزایش   

صورت های مالی. 

بــرای  فعــاالن  بــه  مشــوق  ارائــه   
توســعه و رونــق دادن بــه فعالیت هــای 

ــا.  آنه
 ارائــه مشــوق بــه عــدم مدیریــت 
درآمد هــای  کاهــش  بــرای  ســود 

مشــمول. 
ــرخ  ــش ن ــکان کاه ــدن ام ــم ش  فراه

ــات.  مالی

تخفیــف  ایــن  از  برخــورداری  شــرط 
ــل و  ــی ســال قب تســویه بدهــی مالیات
ــه  ــوط ب ــی مرب ــه مالیات ــه اظهارنام ارائ
ســال جــاری در مهلــت اعالم شــده از 
ــت.  ــی اس ــور مالیات ــازمان ام ــوی س س
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نــرخ صفــر بــرای درآمــد ابــرازی ناشــی 
از فعالیت هــای تولیــدی و معدنــی 
یــا قــرارداد اســتخراج و فــروش و 
بیمارســتان ها،  درآمدهــای خدماتــی 
ــگری  ــی گردش ــز اقامت ــا و مراک هتل ه

پروانــه بهره بــرداری. دارای 

 پرداخت مالیات نسبت به هزینه های 
ماده  مقررات  منظر  از  قبول  غیرقابل 
به  مربوط  برگشتی  و  م  م.  148ق. 

فعالیت مشمول نرخ صفر مالیات. 

فعالیت هــای  کــردن  اضافــه   
ــات  ــالمت و خدم ــوزه س ــه ح ــوط ب مرب

 . ی شــگر د گر
اعطــای مشــوق مالیاتــی 100درصــد به 

جــای 80 درصــد قبلی. 
ــه جــای   افزایــش مــدت پنــج ســال ب

ــال.  4 س
میزان  محاسبه  و  ثبت  امکان   
در  درج  و  ساالنه  اعطایی  معافیت های 
ماده  مطابق  نرخ صفر  با  بودجه کشور 

119 قانون برنامه پنجم توسعه. 

اشــخاص حقوقــی غیردولتــی معافیــت 
ســال و درمناطــق  بــه مــدت پنــج 
کمترتوســعه یافتــه بــه مدت ده ســال. 

ف
د ال

بن

تعریف مالیات با نرخ صفر

بــه ارائــه گــزارش   عــدم ترویــج 
در  مالــی  صورت هــای  حسابرســی 
بــرای افزایــش شــفافیت بــا توجــه بــه 
جریمه مشــخصه در مــاده 272ق. م. م 
نســبت بــه مالیــات بــا توجــه بــه صفــر 
ــه درآمدهــای  ــن گون ــات ای ــودن مالی ب

ابــرازی. 
ــات شــدن هزینه هــای   مشــمول مالی

برگشــتی. 

ــدارک و  ــرو م ــه دفات ــه ارائ ــزام ب  ال
رســیدگیدقرارگرفتن.  مــورد 

 شفافیت بیشتر این گونه فعالیت ها. 
ــه  ــه ب ــا توج ــتر ب ــی بیش ــاط مال  انضب

مالیاتــی.  رســیدگی های 

دفاتر  تسلیم اظهارنامه،  به  تکلیف 
اسناد و مدارک حسابداری  قانونی، 
و تکلیف  برای درآمدها  حسب مورد، 
سازمان به بررسی اظهارنامه و تعیین 
درآمد مشمول مالیات مؤدیان و 

محاسبه مالیات آنها با نرخ صفر. 

ب
د 

بن

ــه مشــوق  افزایــش یکســال اضافــه ب
مالیــات بــا نــرخ صفــر بــه ازای هــر 
ســال افزایــش کارکنــان .بــه واحدهای 
موضــوع ایــن مــاده بــا بیــش از پنجــاه 
نفــر نیــروی کار شــاغل چنانچــه در 
دوره معافیــت، هرســال نســبت بــه 
ســال قبــل نیــروی کار شــاغل خــود را 
حداقــل پنجــاه درصــد افزایــش دهند

ــر  ــروی کار در ه ــتغال نی ــش اش افزای
واحــد بــا تأییــد وزارت تعــاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی و ارائــه اســناد و 
مــدارک مربــوط بــه فهرســت بیمــه 
تأمیــن اجتماعــی کارکنــان محقــق 

. د می شــو

 دور از دســترس بــودن ایــن مشــوق 
بــا توجــه بــه تعییــن ضریــب 50 درصد 

افزایــش نیروی نســانی. 
 عــدم پیش بینــی بــرای جلوگیــری از 
اخــراج کارکنــان بــا مســتندات بازخرید 

و اســتعفا بــرای اســتفاده از مشــوق. 
اســتخدام  هزینه هــای  افزایــش   
پــس از تاییــد وزات تعــاون، کار و رفــاه 

ــی.  اجتماع
 افزایــش مراحــل فرآینــد توســعه 

کســب و کار. 

 حمایت از توسعه اشتغال. 
 حمایت توسعه فعالیت ها. 

واحدهــای  تشــکیل  از  حمایــت   
ادغــام.  و  بزگتــر  اقتصــادی 

 حمایــت غیرمســتقیم از بازخریــد و 
بازنشســتگی. 

در صــورت کاهــش نیــروی کار از 
حداقــل افزایــش مذکــور در ســال 
بعــد ،مالیــات متعلــق در ســال کاهــش، 

و وصــول می شــود.  مطالبــه 
بازخریــد و  بازنشســته،  افــراد 
مســتعفی، کاهش محســوب نمی شــود. 

ده
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پ
د 

بن

افزایش مدت محاسبه مالیات با نرخ صفر 
برای واحدهای اقتصادی موضوع این ماده 
واقع در شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه 
اقتصادی به مدت دو سال و در صورت 
استقرار شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه 
یافته،   اقتصادی در مناطق کمترتوسعه 

 به مدت سه سال.

-
 حمایت از منطقه ویژه اقتصادی. 

 حمایت از مناطق کمتر توسعه یافته. 
 حمایت از شهرک های صنعتی. 

-

ت
د 

بن

هرگونـه  از  برخـورداری   شـرط 
معافیت مالیاتی.

مالیاتـی  اظهارنامـه   تسـلیم 
در موقع مقرر قانونی.

گزارش حسابرسی  ارائه  لزوم   عدم 
صورت های مالی برای افزایش شفافیت 

به عنوان شرط استفاده از معافیت. 

شــامل  اظهارنامــه  تکمیــل  لــزوم   
زیــان.  و  و صــورت ســود  ترازنامــه 

ــی  ــخاص حقیق ــرای اش ــور ب ــرط مزب ش
ــز  ــق آزاد نی ــال در مناط ــی فع و حقوق

ــت.  اس

ث
د 

بن

افزایــش  از  حمایــت  و  تشــویق 
ســرمایه گذاری های اقتصــادی 
واحدهــای موضــوع این مــاده در مناطق 
کمترتوســعه یافتــه و ســایر مناطــق 
 عــالوه بــر دوره حمایــت از طریق مالیات 

با نرخ صفر حسب مورد.
اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این 
ماده که قبل از این اصالحیه تأسیس 
سرمایه گذاری  درصورت  شده اند، 
می توانند  ماده  این  مشوق  از  مجدد 
سرمایه گذاری  هرگونه  کنند  استفاده 
به  ذیربط  قانونی  مراجع  مجوز  با  که 
بازسازی  توسعه،  تأسیس،  منظور 
برای  مذکور  واحدهای  نوسازی  و 
استثنای  به  ثابت  دارایی های  ایجاد 
حکم  مشمول  می شود،  هزینه   زمین 

این بند است.

 عــدم توجــه بــه گــزارش حسابرســی 
مصــرف وجــوه افزایــش ســرمایه در 
تاســیس،  بــرای  ثابــت  دارایی هــای 
توســعه یــا بازســازی در کنار مجــوز آن. 
در  مشــوق  ارائــه  بــه  توجــه  عــدم 
زیرســاخت های مــورد نیــاز در حــوزه 
ســالمت و گردشــگری و شــرکت های 

دانــش بنیــان در همــه مناطــق. 

بــه  افزایــش ســرمایه  از   حمایــت 
شــرط تاســیس، توســعه و بازســازی 

ثابــت.  دارایی هــای 
در  محــروم  مناطــق  از  حمایــت   
ســرمایه گذاری بــه شــرط تاســیس، 
توســعه و بازســازی دارایی هــای ثابــت

حــذف زمین از مشــوق ســرمایه گذاری 
در دارایی هــای ثابــت. 

در  سرمایه گذاری  ویژه  توجه   
زیرساخت های حوزه صنعت حمل و نقل 

فارغ از محل و منطقه سرمایه گذاری. 

1-در مناطق کمترتوسعه یافته:
مالیات سال های بعد از دوره محاسبه 
مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این 
ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول 
مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت 
با نرخ صفر  شده برسد،  و پرداخت 

محاسبه می شود. 
 2-در سایر مناطق:

ــد  ــال های بع ــات س ــد مالی ــاه درص پنج
از دوره محاســبه مالیــات مذکــور 
ــمول  ــد مش ــع درآم ــه جم ــی ک ــا زمان ت
ــت  ــادل ســرمایه ثب ــات واحــد، مع مالی
ــا نــرخ صفــر  و پرداخــت شــده شــود ب

محاســبه و دریافــت می شــود
درآمــد حمــل و نقــل اشــخاص حقوقــی 
غیردولتــی، از مشــوق مالیاتــی جزءهای 

 1و 2 ایــن بنــد برخــوردار هســتند. 

د ج
انتهـای بن در  مذکـور  زمیـن  اسـتثنای 

سـرمایه گذاری  مـورد  در  بنـد)ت)، 
غیردولتـی. حقوقـی  اشـخاص 

 عــدم توجــه بــه ارائــه مشــوق در 
زیرســاخت های مــورد نیــاز در حــوزه 
ســالمت و گردشــگری و شــرکت های 

ــق.  ــه مناط ــان در هم ــش بنی دان

در  ســرمایه گذاری  ویــژه  توجــه   
زیرســاخت های حــوزه صنعــت حمــل و 

نقــل، ســالمت و گردشــگری. 

ــل،  ــرای واحدهــای حمــل و نق ــا ب صرف
هتل هــا و مراکــز  بیمارســتان ها، 
اقامتــی گردشــگری صرفــاً بــه میــزان 
تعییــن شــده در مجوزهــای قانونــی 

صادرشــده از مراجــع ذیصــالح. 

د چ
بن

اخـذ مالیـات متعلـق و جریمه هـای آن 
در خصـوص اشـخاصی کـه از مشـوق 
افزایـش  بـرای  مـاده  ایـن  مالیاتـی 

باشـند. کـرده  اسـتفاده  سـرمایه 

سرمایه  کاهش  به  توجه  عدم   
 141 ماده  موضوع  از  ناشی  اجباری 

اصالحیه قانون تجارت. 
 عدم شفاف بودن جریمه این موضوع. 
رفــع  چونگــی  بــه  توجــه  عــدم   
ــاالن اقتصــادی  ــی فع اختالفــات احتمال

مالیاتــی.  امــور  ســازمان  و 

 جلوگیــری از امــکان ســوء اســتفاده ار 
ــوق مالیاتی.  مش

درصورت کاهش میزان سرمایه ثبت 
و پرداخت شده. 

د ح
بن

مـاده  ایـن  موضـوع  سـرمایه گذاری 
خارجـی  سـرمایه گذاران  مشـارکت  بـا 
و  سـرمایه گذاری  سـازمان  مجـوز  بـا 
ایـران. فنـی  و  اقتصـادی  کمک هـای 

از  حمایت  نحوه  شفافیت  عدم   
سرمایه گذاری خارجی در مناطق محروم 

با توجه به 100درصد بودن مشوق. 

مستقیم  سرمایه گذاری  از  حمایت   
خارجی در تاسیس واحدهای تولیدی و 

خدماتی مورد نظر قانون. 

مشارکت  درصد  پنج  ازای هر  به 
سرمایه گذاری خارجی به میزان ده 
نسبت  درصد به مشوق این ماده به 
سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر 

تا پنجاه درصد اضافه می شود. 

د خ
بن

حمایت از مشارکت شرکت های خارجی 
در سرمایه گذاری تولید برای محصوالت 
صادراتی با نشان معتبر. از تاریخ انعقاد 
قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در 
دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد 
تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده 
بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از 
پنجاه درصد 50 درصد تخفیف در نرخ 
مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل 
مدت  در  تولیدی  محصوالت  فروش  از 

مذکور در این ماده برخوردار هستند.

 حمایــت از تولیــد صادراتــی بــا برنــد 
معتبــر خارجــی. 

 عــدم شــفافیت در تعریــف برنــد 
معتبــر. 

 عدم تعریف نحوه مشارکت خارجی. 

 حمایت از صادرات. 
 حمایــت از ســرمایه گذاری خارجــی در 

وحدهــای تولیدی. 
 حمایــت از دریافــت دانــش فنــی و 

مشــارکت بــا شــرکت های خارجــی. 

درصورتی که حداقل بیست درصد از 
محصوالت تولیدی را صادر کنند. 

ده
نکته کلیدینقطه قوتنقطعه ضعفموضوعما



32

موارد اصالح شده قانون مالیات های مستقیم )ادامه(

د د
بن

ــر  ــرخ صف ــتفاده از ن ــکان اس ــدم ام ع
مالیاتــی و مشــوق های موضــوع 
 ایــن مــاده بــرای درآمــد واحدهــای 

تولیدی و معدنی:
 مســتقر در شــعاع یکصــد و بیســت 
کیلومتــری مرکــز اســتان تهــران. پنجاه 

کیلومتــری مرکــز اســتان اصفهــان
ســی کیلومتــری مراکز ســایر اســتان ها 
و شــهرهای دارای بیــش از ســیصد 
هــزار نفــر جمعیــت براســاس آخریــن 

سرشــماری نفــوس و مســکن
اقتصـادی  ویـژه  مناطـق  درخصـوص 
واحدهـای  یـا  صنعتـی  شـهرک های  و 
یـا چنـد  کـه در محـدوده دو  تولیـدی 
اسـتان یـا شـهر قـرار می گیرنـد، مالک 
تعیین محدوده بـه موجب آیین نامه ای

محاســبه  نحــوه  شــفافیت  عــدم   
فاصلــه. 

 اعطــای معافیــت بــه مناطــق ویــژه 
صنعتــی  شــهرک های  و  اقتصــادی 

تهــران.  غیــراز  محــدوده  داخــل 

 حمایــت از محیط زیســت در شــهرهای 
بزرگ. 

خصــوص  در  نامــه  آییــن  تدویــن   
مناطــق ویــژه و شــهرک های صنعتــی 
محــدوده  در  تولیــدی  واحدهــای  و 

مشــترک. 

ــات  ــاوری اطالع ــدی فن ــای تولی واحده
بــا تأییــد وزارتخانه هــای ذیربــط و 
رئیــس  معاونــت علمــی و فنــاوری 
و  واحدهــای تولیــدی  و  جمهــور 
معدنــی مســتقر در کلیــه مناطــق ویــژه 
ــه  اقتصــادی و شــهرک های صنعتــی )ب
اســتثنای مناطــق ویــژه اقتصــادی و 
شــهرک های مســتقر در شــعاع یکصــد 
و بیســت کیلومتــری مرکــز اســتان 
تهــران( در هــر حــال از امتیــاز نــرخ 
صفــر و از مشــوق های مالیاتــی ایــن 

مــاده برخــوردار هســتند. 

د ذ
 عــدم توجــه بــه شــاخص های متوســط فهرست مناطق کمتر توسعه یافتهبن

درآمدی. 
 توجــه بــه شــاخص بیــکاری در تهیــه 

با لحاظ شاخص های نرخ بیکاری. فهرســت. 

د ر
بن

ادامـه معافیـت قبلـی کلیه تأسیسـات 
از  کـه قبـل  و جهانگـردی  ایرانگـردی 
أخـذ  بهـره  پروانـه  مـاده  ایـن  اجـرای 
کرده باشـند بـه اسـتثناء درآمد حاصل 
از اعـزام گردشـگر بـه خـارج از کشـور 

-

 ادامــه حمایت هــای قبلــی از فعالیــت 
ــل از  ــای قب ــرای مجوزه ــگری ب گردش

اصالحیــه جدیــد. 
ســفر  تورهــای  از  حمایــت  حــذف   

خــارج.  بــه  داخــل 

ــخ  ــس از تاری ــال پ ــش س ــدت ش ــا م ت
الزماالجــراء شــدن ایــن مــاده از 
پرداخــت پنجــاه درصــد مالیــات بــر 

درآمــد ابــرازی معــاف هســتند. 

د ز
بن

نـرخ صفـر مالیاتـی بـرای صـد درصـد 
و  گردشـگری  دفاتـر  ابـرازی  درآمـد 
زیارتـی دارای مجـوز از مراجـع قانونـی 
ذیربـط کـه از محـل جـذب گردشـگران 
خارجـی یـا اعـزام زائـر بـه عربسـتان، 

عـراق و سـوریه

 حمایــت از تورهــای ســفر داخــل بــه 
خــارج. 

بــرای  زمانــی  محدودیــت  عــدم   
ــل  ــفر داخ ــای س ــد توره ــوق درآم مش

بــه خــارج. 

 حمایت از سفر های مذهبی. 
 حمایت از جذب گردشگر خارجی. 

 عــدم محدودیــت زمانــی برای مشــوق 
درآمــد جــذب گردشــگر خارجی. 

-

د ژ
بن

شـامل صفـر  نـرخ  بـا  مالیـات   تبییـن 
درآمدهـای  جـز  بـه  ابـرازی  درآمـد    

کتمان شده است.

 عــدم تبییــن نــرخ صفــر نســبت بــه 
بــا توجــه بــه  هزینه هــای برگشــتی 
ماخــذ قــرار گرفتــن درآمدهــای ابرازی 
 عــدم شــمول احتمالــی نــرخ صفــر 
نســبت بــه هزینه هــای پیش ببینــی 
به رغــم   148 مــاده  در  نشــده 
انطبــاق هزینه هــا بــا اســتانداردهای 

نامــه.  آییــن  در  حســابداری 

ــر  ــرخ صف ــا ن ــات ب  عــدم شــمول مالی
بــه درآمد هــای کتمــان شــده. 

ایــن حکــم در مــورد کلیــه احــکام 
ــا نــرخ صفــر منظــور در ایــن  مالیاتــی ب
قانــون و ســایر قوانیــن مجــری اســت. 

س
د 

بن

هزینه هــای تحقیقاتــی و  معــادل 
پژوهشــی اشــخاص حقوقــی خصوصــی 
تولیــدی و  و تعاونــی در واحدهــای 
صنعتــی دارای پروانــه بهره بــرداری 
کــه در قالــب قــرارداد منعقــده بــا 
دانشــگاه ها یــا مراکــز پژوهشــی و 
ــزان  ــه می ــر ب ــی و حداکث ــوزش عال آم
ده درصــد مالیــات ابــرازی ســال انجــام 

هزینــه مذکــور بخشــوده می شــود
حسـاب  بـه  منظورشـده  مبلـغ  معـادل 
بـه  مذکـور،  اشـخاص  مالیـات 
مالیاتـی  قبـول  قابـل  هزینـه   عنـوان 

پذیرفته نخواهد شد.
دستورالعمل اجرایی دارد.

 عــدم حمایــت از تحقیــق و توســعه در 
شــرکت های تــازه تاســیس و کوچــک. 

 کاهش اثر مشوق مربوطه با غیرقابل 
قبول بودن نمون از هزینه ها و اضافه 
مالیات  مشمول  درآمد  به  آن  شدن 

معادل مبلغ مشوق مالیات. 
مثال:

ــا  1 میلیــارد ریــال هزینــه تحقیقــات ب
ــور.  شــرایط مزب

مالیات ابرازی 50 میلیارد ریال. 
یک  معادل  مالیاتی  مشوق  10درصد 
میلیارد ریال هزینه تحقیقات حداکثر 

برابر 5 میلیارد ریال می شود. 
هزینه غیرقالبل قبول 1 میلیارد ریال. 
ــول  ــل قب ــه غیرقاب ــی هزین ــر مالیات اث

250میلیــون ریــال. 
ــام  ــوق از انج ــی مش ــر مالیات ــص اث خال

ــال.  ــون ری ــات 750 میلی تحقیق
ــوق و  ــبه مش ــوه محاس ــی نح  پیچیدگ

ــوب آن.  ــر مطل اث

در  توســعه  و  تحقیــق  از  حمایــت   
بــزرگ.  واحدهــای 

ناخالــص درآمــد ابــرازی حاصــل از 
فعالیت هــای تولیــدی و معدنــی آنهــا 
ــد.  ــال نباش ــارد ری ــج میلی ــر از پن کمت
مشــروط بــر اینکــه گــزارش پیشــرفت 
تصویــب شــورای  ســاالنه آن بــه 
مراکــز  پژوهشــی دانشــگاه ها و یــا 

تحقیقاتــی مربوطــه برســد. 

ده
نکته کلیدینقطه قوتنقطعه ضعفموضوعما
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ه 1
صر

تب

کلیــه معافیت هــای مالیاتــی و محاســبه 
بــا نــرخ صفــر مالیاتی مــازاد بــر قوانین 
موجــود مذکــور در ایــن مــاده از ابتدای 

ســال 1395 اجــرا می شــود.

---

ه 2
صر

تب

آییــن نامــه اجرائــی موضــوع ایــن مــاده 
و بندهــای آن حداکثــر ظــرف مــدت 
ــط  ــون توس ــالغ قان ــس از اب ــماه پ شش
وزارتخانه هــای امــور اقتصــادی و 
دارایــی و صنعــت، معــدن و تجــارت بــا 
همــکاری ســازمان امــور مالیاتی کشــور 
ــأت  ــب هی ــه تصوی ــود و ب ــه می ش تهی

وزیــران می رســد.

ــاق  ــر از ات ــی اخــذ نظ  عــدم پیش بین
--بازرگانــی، صنایــع، معادن و کشــاورزی. 

13
7 

1و
36

اد 
مو

و  عمــر  بیمه هــای  »انــواع  عبــارت 
»بیمــه  عبــارت  جایگزیــن  زندگــی« 

شــود. عمــر« 
- حمایت از توسعه بیمه. -

 1
38

ده 
حذف شد.ما

ــد  ــع تولی ــع موان ــون رف ــاده 31 قان م
رقابــت پذیــر و ارتقــاي نظــام مالــي 

کشــور

---

 ..
 و.

یر
پذ

ت 
قاب

د ر
ولی

ع ت
وان

ع م
رف

ن 
نو

 قا
30

ده 
 ما

رر
مک

 1
38

ده 
ما

آورده نقــدی بــرای تأمیــن مالــی 
پــروژه طــرح و ســرمایه در گــردش 
بنگاه هــای تولیــدی در قالــب 
عقــود مشــارکتی ،از پرداخــت 
مالیــات بــر درآمــد معــاف و بــرای 
ــادل ســود  ــده ســود، مع پرداخــت کنن
ــه  ــوان هزین ــه عن ــور ب ــی مذک  پرداخت

قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

کشور  پولی  سیستم  با  رقابت   
)بانک ها(. 

ــت  ــر و معافی ــرخ صف ــال ن ــدم اعم  ع
ــت.  فعالی

ــون  ــاده 119 قان ــه م ــه ب ــدم توج  ع
برنامــه پنجــم توســعه در خصــوص 
سیاســت اعتبــار مالیاتــی بــا نــرخ صفــر 
بــه جــای معافیت هــای قانونــی مالیاتــی

ــاده 119  ــد ب م ــه بن ــه ب ــدم توج  ع
در  توســعه  پنجــم  برنامــه  قانــون 
ــی  ــای مالیات ــت معافیت ه ــوص ثب خص
مذکــور بــه صــورت جمعــی- خرجــی در 

قوانیــن بودجــه ســاالنه. 

ــن  ــه تامی ــرش هزین ــار پذی ــن ب  اولی
ــی.  ــتم بانک ــی از غیرسیس مال

توســعه  و  تشــکیل  بــه  کمــک   
اخــذ  امــکان  کــه  فعالیت هــای 
تســهیالت از سیســتم بانکــی ندارنــد. 
حمایــت از ســرمایه گذاری و مشــارکت 
تولیــد  در  شــخصی  ســرمایه های 
واقعــی  اقتصــادی  فعالیت هــای  و 
ســود  همنــدد  معافیــت  اعطــای  بــا 

بانکــی.  ســپرده های 

معــادل حداقــل ســود مــورد انتظــار 
عقــود مشــارکتی مصــوب شــورای پــول 

ــار.  و اعتب
ه 1

صر
تب

ــوع  ــت موض ــده از معافی ــتفاده کنن اس
ایــن مــاده تــا دو ســال نمی توانــد 
آورده نقــدی را از بنــگاه تولیــدی خارج 

کنــد.

روز  ارزش  میــزان  تعریــف  عــدم   
معافیــت. 

 حمایــت از فعالیــت اقتصــادی جــذب 
ــن  ــطه تعیی ــی بواس ــن مال ــده تامی کنن

ــدت.  ــل م حداق

ــه  ــدی، ب ــش آورده نق ــورت کاه در ص
ــتفاده  ــت اس ــزان ارزش روز معافی می
ســال خــروج آورده  مالیــات  شــده، 

نقــدی، اضافــه می شــود. 

2 
ره

ص
تب

ــری آورده  ــه کارگی ــق ب ــخیص تحق تش
 نقــدی بــرای تأمیــن مالــی پــروژه 
ــا اداره  ــردش ب ــرمایه درگ ــا س ــرح ی  ط

امور مالیاتی حوزه مربوط است.

 عــدم تعییــن شــرایط وشــاخص بــرای 
تحقــق بــه کارگیــری. 

 عــدم واســپاری تاییــد تحقــق بــه 
ــدن  ــت، مع ــه وزارت صنع ــری ب کارگی

و تجــارت. 

ــی  ــن مال ــرف تامی ــوه مص ــرل نح  کنت
-پــروژه. 

ده
نکته کلیدینقطه قوتنقطعه ضعفموضوعما
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13
9 

ده
 ما

 ح
ند

ب

الحاقــی بــه مــوارد معافیــت ایــن مــاده 
در خصــوص آن قســمت از درآمد هــای 

موقوفــات عــام 

 مصداقی بودن عناوین محل مصرف 
درآمد به عنوان شرط معافیت. 

 افزایش موارد معاف درآمد موقوفات 
عام. 

مراکز  نگهداری  و  تعمیر  ساخت، 
نوجوانان  و  کودکان  نگهداری 
در  بدسرپرست  و  بی سرپرست 
مختلف،  جنسی  و  سنی  گروه های 
مراکز نگهداری و مراقبت سالمندان، 
اشتغال  و  حرفه آموزی  کارگاه های 
معلوالن  نخاعی،  ضایعه  مصدومان 
سرپرست  زنان  حرکتی،  جسمی و 
خانوار و دختران خودسرپرست، مراکز 
حرفه آموزی  و  توانبخشی  آموزش، 
نابینا،  کم  کودکان  و  ذهنی  معلوالن 
بینا، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و 
اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان 
کشور  بهزیستی  حمایتی  سازمان های 

قرار گیرند. 

ت 
دول

ت 
ررا

مق
از 

ی 
ش

بخ
م 

ظی
 تن

ون
قان

85
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د 
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ره
ص

شـعب تب توسـط  کـه  مفاصاحسـاب هایی 
قانـون  مـاده)14(  موضـوع  تحقیـق 
حـج  سـازمان  اختیـارات  و  تشـکیالت 
مصـوب  خیریـه  امـور  و  اوقـاف  و 
1363/10/2 صـادر شـده یا می شـود 
اگـر در مهلـت مقـرر مربـوط به تسـلیم 
مالیاتـی  امـور  سـازمان  اظهارنامـه  بـه 
کشـور ارائـه شـود، بـرای برخـورداری 
از هرگونـه معافیـت مالیاتـی مقـرر در 
ایـن قانـون یـا سـایر قوانیـن، به منزله 
 اظهارنامه مالیاتی مؤدی تلقی می شـود. 
قبـل  سـال های  مـورد  در  همچنیـن 
از ابـالغ ایـن قانـون، در صورتـی کـه 
سـال  پایـان  تـا  مربـوط  مفاصاحسـاب 
1394 بـه سـازمان امور مالیاتـی ارائه 
مالیاتـی  اظهارنامـه  به منزلـه   شـود، 

خواهد بود.

اظهارنامــه  تکلیــف  شــدن  ســاقط   
مــودی.  - فقط برای برخورداری از معافیت. توســط 
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ــه در  ــدی ک ــدی و غیرنق ــای نق کمک ه
ــه مصــرف نرســیده  ــی ب هــر ســال مال
ــه ســال  ــات ب ــق مالی ــدون تعل باشــد ب

ــود.  ــل می ش ــد منتق ــی بع مال

-
تفســیر  و  برداشــت  از  جلوگیــری   
مصــرف  وجــوه  درخصــوص  قبلــی 
بعــد.  بــه ســال  انتقالــی  نشــده و 

-
ه 5

صر
تب

از  حاصــل  عایــدی  و  درآمدهــا 
هدایــای  و  کمک هــا  و  موقوفــات 
غیرنقــدی  و  نقــدی  دریافتــی 
اشــخاص موضــوع بندهــای)ط( و)ک( 
اســت  معــاف  مالیــات  پرداخــت  از 
ــرکت های  ــد ش ــامل درآم ــم ش این حک
مذکــور  اشــخاص   زیرمجموعــه 

نخواهد بود. 

 بــا توجــه بــه تبصــره 2مــاده 139 
کــه شــرایط تبصــره 2 مــاده2 را جــاری 
کــرده الحــاق ایــن تبصــره دارای ابهــام 
اســت و درآمــد حاصــل از فعالیت هــای 
انتفاعــی انجمن هــای موضــوع ایــن بنــد 
براســاس تبصــره 2 مــاده مشــمول 

مالیــات اســت. 
 بدین ترتیب دریافت کمک مستقیم 
توسط شرکت های زیر مجموعه اشخاص 
مذکور، آن درآمد را شمول این حکم 

خارج کرده است. 

 براســاس مــاده 146 اصالحــی بــه 
اســتثنای بندهــای )الــف(، )ب( و )ز( 
مــاده 139 در ســایر مــوارد نــرخ صفــر 
جایگزیــن معافیــت مالیاتــی فعالیت هــا 

شــده اســت. 
میــزان  محاســبه  و  ثبــت  امــکان   
معافیت هــای اعطایــی ســاالنه و درج 
در بودجــه کشــور بــا نــرخ صفــر مطابــق 
پنجــم  برنامــه  قانــون   119 مــاده 

توســعه. 

-
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از  حاصــل  درآمــد  صددرصــد 
صــادرات خدمــات و کاالهــای غیرنفتــی 
و  کشــاورزی  بخــش  محصــوالت  و 
از  حاصــل  درآمــد  بیســت درصد 
صــادرات مــواد خــام مشــمول مالیــات 

می شــود.  صفــر  نــرخ  بــا 

 عــدم توجــه بــه اهــداف و مزیت هــای 
اقتصــادی در صــادرات مــواد و کاالهای 

خام. 

 کاهــش میــزان معافیــت مواد خــام از 
پنجــاه درصــد بــه 20درصد. 

 نــرخ صفــر جایگزیــن معافیــت مالیاتی 
فعالیــت ترانزیت شــده اســت. 

میزان  محاسبه  و  ثبت  امکان   
در  درج  و  ساالنه  اعطایی  معافیت های 
ماده  مطابق  نرخ صفر  با  بودجه کشور 

119 قانون برنامه پنجم توسعه. 

ــی  ــواد خــام و کاالهــای نفت فهرســت م
ــران.  ــأت وزی ــب هی ــه تصوی ب

ده
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درآمــد حاصــل از صــادرات کاالهــای 
عبــوری  به صــورت  کــه  مختلــف 
ــران وارد می شــوند  ــه  ای ــت( ب )ترانزی
و بــدون تغییــر در ماهیــت یــا بــا انجــام 
می شــوند  صــادر  آن  روی  بــر  کاری 
 مشــمول مالیــات با نــرخ صفر می شــود. 

-

 نــرخ صفــر جایگزیــن معافیــت مالیاتی 
فعالیــت ترانزیت شــده اســت. 

میــزان  محاســبه  و  ثبــت  امــکان   
معافیت هــای اعطایــی ســاالنه و درج 
در بودجــه کشــور بــا نــرخ صفــر مطابــق 
پنجــم  برنامــه  قانــون   119 مــاده 

توســعه. 

-

 ..
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مــواد خــام معدنــی درصورت صــادرات 
بــه خــارج مشــمول معافیــت مالیــات از 

صــادرات نمی شــوند. 
 حــذف حمایــت از صــادرات مــواد -

معدنــی خــام. 

تبصــره8 قانــون معــادن مصــوب 
ــدی آن.  ــات بع 7/23/ 1377و اصالح

ه 2
صر

تب

دوره  اتمام  از  پس  ماده  این  مفاد 
پنجم  پنجساله  برنامه  قانون  اجرای 
مصوب  اسالمی ایران  جمهوری  توسعه 

1389/10/15 الزم االجراء می شود. 

 تصویــب معافیت هــای مربــوط بــه 
صــادرات در قوانیــن مختلــف. 

 پیچیده شدن زمان اجرای اصالحات 
جدید با توجه به احتمال تمدید برنامه 

پنجم برای یکسال دیگر. 

--

شد
ف 

حذ
ره 

ص
امــور تب غیــراز  کــه  کســاني  درمــورد 

صادراتــي فعالیــت دیگــري هــم دارند، 
عــدم محاســبة زیــان حاصــل از صــدور 
ســایر  مالیــات  از  معــاف،  کاالهــاي 

آنــان.  فعالیت هــاي 

هزینــه  عدم تطابق تعریف زیان با هزینه.  به عنــوان   147 مــاده  در   
گردیــد.  تصویــب  قبــول  -غیرقابــل 

رر
مک
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نقــل و انتقــال اوراق بهــادار تب
بازارگردانــی بازارگردانــان دارای 
مجــوز از ســازمان بــورس و اوراق 
بهــادار در بــورس و فرابــورس از 
پرداخــت مالیــات مقطــوع نیــم درصــد 

معــاف اســت.  ایــن مــاده، 

ماده 33 قانون رفع موانع تولید  حمایت مالیاتی از بازار سرمایه. -
رقابت پذیر و... 
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از ابتــدای ســال 1395 کلیــه 
ــواد 11 ،7 و  ــرر در م ــای مق معافیت ه
 12قانــون توســعه ابزارهــا و نهادهــای 
مالــی جدیــد بــه منظــور تســهیل اجرای 
سیاســت های کلــی اصــل چهــل و 
چهــارم 44 قانــون اساســی مصــوب 
درخصــوص اوراق   1388/9/25
صکــوک و تمامــی اوراق بهــاداری که در 
چهارچــوب قوانیــن و براســاس ضوابــط 
و مقــررات بانــک مرکــزی جمهــوری 
اســالمی ایران منتشــر می شــود، 

حاکــم اســت. 

ــت  ــر و معافی ــرخ صف ــال ن ــدم اعم  ع
ــت.  فعالی

توســعه  قانــون   12 11و  مــاده   
ابزارهــا و نهادهــای مالــی جدیــد. 
 بــه مــواد قانــون مالیات هــا عطــف 
داده نشــده و مســتقل معافیــت اعطــا 

ــت.  ــده اس ش
ــون  ــاده 119 قان ــه م ــه ب ــدم توج  ع
برنامــه پنجــم توســعه در خصــوص 
سیاســت اعتبــار مالیاتــی بــا نــرخ صفــر 
بــه جــای معافیت هــای قانونــی مالیاتــی. 
ــاده 119  ــد ب م ــه بن ــه ب ــدم توج  ع
در  توســعه  پنجــم  برنامــه  قانــون 
ــی  ــای مالیات ــت معافیت ه ــوص ثب خص
مذکــور بــه صــورت جمعــی- خرجــی در 

قوانیــن بودجــه ســاالنه. 

خصــوص  در  معافیت هــا  بســط   
مالــی.  نهادهــای  و  -ابزارهــا 

ده
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ــواد)133(،  ــور در م معافیت هــای مذک
)134(، )139( »بــه اســتثنای بندهای 
)الف(، )ب( و )ز( آن«، )142(، )143( 
و تبصــره)1( ذیــل مــاده )143 مکــرر( 
صفــر  نــرخ  بــه  مالیــات   به عنــوان 

منظور می شود. 

ــرخ صفــر مالیــات   عــدم جایگزینــی ن
ــف(، )ب(  ــد )ال ــای بن ــرای معافیت ه ب
و )ز( مــاده 139 و معافیــت مــاده 81. 
ــون  ــاده 119 قان ــه م ــه ب ــدم توج  ع
برنامــه پنجــم توســعه در خصــوص 
سیاســت اعتبــار مالیاتــی بــا نــرخ صفــر 
بــه جــای معافیت هــای قانونــی مالیاتــی. 
ــاده 119  ــد ب م ــه بن ــه ب ــدم توج  ع
در  توســعه  پنجــم  برنامــه  قانــون 
ــی  ــای مالیات ــت معافیت ه ــوص ثب خص
مذکــور بــه صــورت جمعــی- خرجــی در 

قوانیــن بودجــه ســاالنه. 

میــزان  محاســبه  و  ثبــت  امــکان   
معافیت هــای اعطایــی ســاالنه و درج در 
بودجــه کشــور بــا نــرخ صفــر در مــوارد 

ــرر.  ــاده 146 مک ــرح در م مص

-
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و  صفر  نرخ  از  برخورداری  شرط 
مالیاتی  مشوق  یا  معافیت  هرگونه 
مندرج در این قانون و سایر قوانین، 
یا  و  دفاتر  مالیاتی،  اظهارنامه  ارائه 
ماده)95(  موضوع  مدارک  و  اسناد 
ترتیبی  به  مقرر  موعد  در  قانون  این 
کشور  مالیاتی  امور  سازمان   که 

اعالم می کند. 
 در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر 
مؤدی  مذکور،  مدارک  و  اسناد  یا  و 
قانون  این  ضوابط  و  احکام  مطابق 
مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر 

در این قانون می شود. 

 مغایــرت بــا برنامــه پنجــم توســعه 
ــت را  ــورداری از معافی ــرط برخ ــه ش ک
صرفــا عــدم ارائــه اظهارنامــه قــرار 

اســت. داده 
 عدم ارائه دفاتر و یا اسناد و مدارک 
مالیاتی  امور  سازمان  که  ترتیبی  به 
اختالف  محل  می کند.  اعالم  کشور 
مالیاتی و دالیلی برای برخورد سلیقه ای 

در نپذیرفتن معافیت است. 
 عدم توجه به لزوم داشتن گزارش 
در  شفاف سازی  هدف  با  حسابرسی 

سازمان ها. 
 جریمه و مجازات تبیین نشده است 

جرایم ومجازات کدام مواد قانون. 

 الــزام بــه رعایــت انضبــاط مالــی کامل 
شــرط معافیت. 

به جــز مــورد بنــد )ح( مــاده )139( 
ایــن قانــون کــه مطابــق مــاده )85( 
ــه قانــون  قانــون الحــاق برخــی مــواد ب
تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولت 

 .1393/12/4 مصــوب   )2(
خصــوص  در  تبصــره  ایــن  حکــم 
و   )145( و  مــواد)144(  مشــموالن 
بندهای)الــف(، )ب( و )ز( مــاده)139( 

ایــن قانــون جــاری نیســت. 
درخصوص  تبصره  این  حکم  اجرای 
اشخاص حقیقی مشمول ماده)81( این 
متناسب  و  تدریجی  به صورت  قانون 
و  اداری  اجرائی،  ظرفیت های  ایجاد  با 
حسب اعالم سازمان امور مالیاتی کشور 

خواهد بود. 

ه 2
صر

تب

به  محاسبه شده  مالیاتی  اعتبار  معادل 
نرخ صفر موضوع این ماده از محل اعتبار 
بودجه  در  همه ساله  که  خرجی  جمعی 
حساب  به  می شود  پیش بینی  سنواتی 
اشخاص مذکور منظور می شود. اعتبارات 
موضوع این تبصره تخصیص یافته تلقی 
می شود و در صورتی که اعتبارات مورد 
مبلغ  از  بیشتر  مالی  سال  یک  در  نیاز 
مصوب در قانون بودجه کل کشور همان 
خرجی  جمعی  اعتبار  مبلغ  باشد  سال 
یادشده و متقابالً منابع مربوط، با پیشنهاد 
وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصویب 
هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای 

اسالمی قابل افزایش است

-

 رعایــت مــاده 119 قانــون برنامــه 
ــت  ــوص سیاس ــعه در خص ــم توس پنج
اعتبــار مالیاتــی بــا نــرخ صفــر بــه جــای 

معافیت هــای قانونــی مالیاتــی
ــاده 119  ــد ب م ــه بن ــه ب ــدم توج  ع
در  توســعه  پنجــم  برنامــه  قانــون 
ــی  ــای مالیات ــت معافیت ه ــوص ثب خص
مذکــور بــه صــورت جمعــی- خرجــی در 

قوانیــن بودجــه ســاالنه. 

-
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از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص 
مشاغل  صاحبان  همچنین  و  حقوقی 
موضوع ماده 95 این قانون که مکلف به 
نگهداری دفاتر هستند، در حکم مؤسسه 
هزینه های  همچنین  می شوند.  محسوب 
قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان 

مشاغل نیز قابل پذیرش است. 

 در اصالحیـه مزبور انطباق هزینه های 
اسـتانداردهای  بـا  قبـول  قابـل 
و  اسـت  نشـده  داده  حسـابداری 
پیاده سـازی  در  مشـکلی  امـر  ایـن 
اسـتانداردهای حسـابداری و تغییرات 
اسـتانداردهای  بـا  انطبـاق  بـرای  آن 

اسـت.  بین المللـی  حسـابداری 

 یکنواختی تکالیف و تسری هزینه های 
قابل قبول به تمامی مشاغلی که مکلف 

به نگهداری دفاتر هستند. 
-

2 
ره

ص
تب

هزینه هــای مربــوط بــه درآمدهایــی 
از  قانــون  ایــن  موجــب  بــه  کــه 
ــمول  ــا مش ــاف ی ــات مع ــت مالی پرداخ
مالیــات بــا نــرخ صفــر بــوده یــا بــا نــرخ 
مقطــوع محاســبه می شــود، به عنــوان 
مالیاتــی  قبــول  قابــل  هزینه هــای 

نمی شــوند.  شــناخته 

 عنوان نامناسب هزینه غیرقابل قبول 
برای فعالیت های با درآمدمعاف یا نرخ 

صفر یا مالیات مقطوع. 
ــا  ــر ی ــا دفات ــه اظهارنامــه ی  عــدم ارائ
اســناد مــدارک بــر اســاس تبصــره یک 
ــورداری  ــدم برخ ــب ع ــاده 146 موج م
و  گردیــده  معافیــت  نــرخ صفــر،  از 
ــاده  ــره 2 م ــتناد تبص ــز باس ــه نی هزین

ــت.  ــول اس ــل قب 147 غیرقاب
ــد  ــد * 25درص ــب درآم ــن ترتی  بدی
ــت.  ــه اس ــات غیرعادالن ــوان مالی به عن

-

از  حاصــل  زیــان  پذیــرش  عــدم 
هزینــه  و  حــذف  معــاف  درآمدهــای 
قبــول  غیرقابــل  معــاف  درآمدهــای 

اســت.  گردیــده 

ده
نکته کلیدینقطه قوتنقطعه ضعفموضوعما
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ه 3
صر

تب

قابـل  پرداختـی  هزینه هـای  پذیـرش 
قبـول مالیاتـی موضـوع ایـن قانـون که 
بـه شـیوه تهاتری انجـام نشـود از مبلغ 
پنجـاه میلیـون ریـال بـه بـاال منـوط بـه 
پرداخـت یـا تسـویه وجـه آن از طریـق 
سـامانه )سیسـتم( بانکی خواهـد بود. 

 صرفا هزینه های پرداختی را مشمول 
می شود و نه تسویه بستانکاری )طلب(. 

عدم تعریف تهاتر. 

 کمــک بــه حــذف پــول کاغــذی در 
معامــالت. 

 محــدود کــردن ســقف مجــاز تبــادل و 
ــون  نگهــداری وجــوه نقــد موضــوع قان

مبــارزه بــا پولشــویی. 

-

14
8 

ده
 ما

2 
ند

بــا ب استخدامي متناســب  هزینه هــاي 
خدمــت کارکنــان براســاس  مقــررات 
بــه  استخدامي مؤسســه و پرداختــی 
بازنشســتگان مؤسســه حداکثــر تــا 
ســقف یک دوازدهــم معافیــت موضــوع 

ــون.  ــن قان ــاده)84( ای م

---

14
8 

ده
1ما

8 
ند

ب

ســود، کارمــزد و جریمه هایــی کــه بــرای 
ــه بانک هــا،  انجــام عملیــات مؤسســه ب
صنــدوق تعــاون، صندوق هــای حمایــت 
از توســعه بخــش کشــاورزی و همچنین 
مؤسســات اعتبــاری غیربانکــی مجــاز و 
)لیزینــگ(  واســپاری  شــرکت های 
دارای مجــوز از بانــک مرکــزی پرداخــت 

شــده یــا تخصیــص یافتــه باشــد. 

 بخشــودگی جرایــم تســهیالت بانکــی 
کــه معمــوال اتفــاق می افتــد موجــب 
ــود.  ــات می ش ــت مالی ــر در پرداخ تاخی

بــه  پرداختــي  جرائــم  صرفــا   
هیــأت  رأي  اســتناد  بــه  بانک هــا 
بــه  عمومــی شــوراي عالــي مالیاتــي 
مــورخ   30/4/12356 شــماره 
ــود و  ــول ب ــل قب 1371/10/29( قاب
بــا ایــن جرائــم بانکــی نیــز همزمــان بــا 
تخصیــص )تحقــق( نــه پرداخــت قابــل 

اســت.  قبــول 

-

14
8 

ده
 ما

قی
حا

2 ال
9 

ند
ب

ذخیــره مربــوط بــه خدمــات پــس از 
فروش)گارانتــی( اشــخاص حقوقــی. 

بــرآورد  نحــوه  بــه  اشــاره  عــدم   
بــه  نســبت  حســابرس  اظهارنظــر  و 
برآوردهــای انجــام شــده در هزینه هــا. 

ــا  ــی ب ــن مالیات ــتر قوانی ــاق بیش  انطب
حســابداری.  -اســتانداردهای 

ده 
 ش

الح
ص

1 ا
49

ده 
ما

آن قسمت از دارایی های استهالک پذیر 
که بر اثر به کارگیری یا گذشت زمان یا 
تغییر  به  توجه  بدون  و  عوامل  سایر 
و  می یابد  تقلیل  آن  ارزش  قیمتها 
قابل  تأسیس،  هزینه های  همچنین 
آنها  استهالک  و هزینه  بوده  استهالک 
جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی 

می شود. 

 امــکان ابطــال آییــن نامــه در صــورت 
عــدم رعایــت دقیــق اســتانداردهای 

ــابداری.  حس
 عــدم توجــه بــه لــزوم اخــذ نظــر 
جامعــه  و  حسابرســی  ســازمان  از 
ــن  ــن آیی ــمی در تدوی ــابداران رس حس

نامــه مزبــور. 

 توجه به لزوم رعایت استانداردهای 
حسابداری در تدوین آیین نامه مزبور. 
ماده148، 150 وجدول  تبصره های   
ماده 151 مقررات از هم گسسته ای ر 
ا رقم زده بود که با تجمیع در آیین نامه 

موثر در نحوه استفاده مودیان است. 

اســتهالک های  بــه  مربــوط  مقــررات 
شــامل  اســتهالک پذیر  دارایی هــای 
چگونگــی  و  اســتهالک ها  جــداول 
ــتانداردهای  ــت اس ــا رعای ــرای آن ب اج
امــور  ســازمان  توســط  حســابداری 
مالیاتــی کشــور تهیــه می شــود و ظــرف 
مــدت شــش مــاه از تاریــخ تصویــب 
ایــن قانــون به تصویــب وزیــر امــور 

می رســد.  دارایــی  و  اقتصــادی 
ه 1

صر
تب

افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی 
دارایی های اشخاص حقوقی، با رعایت 
مشمول  حسابداری  استانداردهای 
و  نیست  درآمد  بر  مالیات  پرداخت 
افزایش  از  ناشی  استهالک  هزینه 
هزینه  عنوان  به  نیز  ارزیابی  تجدید 

قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود. 
در زمان فروش یا معاوضه دارایی های 
التفاوت  مابه   شده،  ارزیابی  تجدید 
بدون  دفتری  ارزش  و  فروش  قیمت 
محاسبه  در  ارزیابی  تجدید  اعمال 
درآمد مشمول مالیات منظور می شود. 

 خنثــی کــردن اثــر معافیــت ناشــی 
ــد  ــی حاصــل از تجدی ــد ارزیاب از تجدی
ارزیــاب دارایی هــا بــه غیرقابــل قبــول 
از  ناشــی  اســتهالک  هزینــه  کــردن 

ــی.  ــد ارزیاب ــش تجدی افزای
 نحــوه شناســایی درآمــد مشــمول 
ارزیابــی  تجدیــد  دارایــی  مالیــات 
شــده در هنــگام فــروش موجــب عــدم 
تطبیــق ســود و درآمــد مشــمول مالیات 
و میــزان انطبــاق بــا اســتانداردهای 

می شــود.  حســابداری 
تجدید  مالیات  به  پرداختن  اصل   
ارزیابی در قانون مالیات های مستقیم 
آن  درآمدی  ماهیت  عدم  به دلیل 
با  انطباق  نظر  از  قانون  اشکال  محل 

استانداردهای حسابداری است. 
 افزایــش بهــای تمــام شــده کاالی 

فــروش. 
 مناســب شــدن نحــوه محاســبه بــازده 
دارایی هــا، افزایــش وجــوه نقــد ناشــی 

از عملیــات و... 

 برداشــتن محدودیــت یکبــار تجدیــد 
ارزابــی کــردن. 

 توجه به لزوم رعایت استانداردهای 
حسابداری در تدوین آیین نامه مزبور. 

 راهکار خروج از ماده 141 اصالحیه 
قانون تجارت. 

در  تبصــره  ایــن  اجرائــی  آیین نامــه 
مــورد نحــوه تجدیــد ارزیابی، فــروش و 
اســتهالک دارایی هــای تجدیــد ارزیابــی 
الزامــات و ترتیبــات  شــده و ســایر 
اجرائــی کــه بــا رعایــت اســتانداردهای 
بــه  می شــود،  تهیــه  حســابداری 
و  اقتصــادی  امــور  وزیــر  پیشــنهاد 
از  مدت شــش ماه  ظــرف  دارایــی 
تاریــخ الزم االجــراء شــدن ایــن قانــون 
هیــأت  بــه  تصویــب   )1395/1/1(

می رســد.  وزیــران 

ده
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38

موارد اصالح شده قانون مالیات های مستقیم )ادامه(

ه 2
صر

تب

ــال  ــر فــروش م ــر اث ــه ب ــی ک در صورت
قابــل اســتهالک یــا مســلوب المنفعه 
متوجــه  زیانــی  ماشــین آالت،  شــدن 
مؤسســه گــردد، زیــان حاصــل معــادل 
ارزش مســتهلک نشــده دارایــی منهای 
حاصــل فــروش )در صــورت فــروش( 
یکجــا قابــل احتســاب در حســاب ســود 
و زیــان همــان ســال اســت. حکــم ایــن 
ــد  تبصــره در مــورد دارایی هــای تجدی
ارزش  بــه  نســبت  شــده  ارزیابــی 
دفتــری بــدون اعمــال تجدیــد ارزیابــی 

جــاری اســت. 

---

16
1 

ده
عبــارت »مجــازات مقــرر در تبصــره)2( ما

مــاده)199( ایــن قانــون« به عبــارت 
درجــه  تعزیــری  حبــس  »مجــازات 

شــش«. 

-

تبدیــل جریمــه نقــدی اشــخاص ثالــث 
بــه مجــازات تعزیریدرجــه شــش:

 حبــس بیــش از شــش مــاه تــا دو 
ســال. 

 جــزای نقــدی بیش از بیســت میلیون 
ریــال تا هشــتاد میلیــون ریال. 

 محرومیــت از حقــوق اجتماعــی بیــش 
از شــش مــاه تــا پنــج ســال. 

 انتشار حکم قطعی در رسانه ها. 
ــت  ــد فعالی ــا چن ــک ی ــت از ی  ممنوعی
شــغلی یــا اجتماعــی بــرای اشــخاص 
حقوقــی حداکثــر تــا مــدت پنــج ســال. 
ــرای  ــی  ب ــوت عموم ــت از دع  ممنوعی
اشــخاص  بــرای  ســرمایه  افزایــش 
حقوقــی حداکثــر تــا مــدت پنــج ســال. 
 ممنوعیــت از اصــدار برخــی از اســناد 
حقوقــی  اشــخاص  توســط  تجــاری 

ــال.  ــج س ــدت پن ــا م ــر ت حداکث

-

16
9 

ده
ما

و صاحبـان  حقوقـی  اشـخاص  تکالیـف 
مشـاغل موضـوع این قانون کـه موظف 
بـه ثبت نـام در نظام مالیاتی می شـوند:
صدور صورتحساب برای معامالت خود. 
طرف  و  خود  اقتصادی  شماره  درج 
معامله را در صورتحساب ها، قراردادها 

و سایر اسناد مشابه. 
بـه  خـود  معامـالت  فهرسـت  ارائـه 

مالیاتـی.  مـور  سـازمان 

و  کوچک  مشاغل  معافیت  لزوم   
پرهزینه بودن رعایت آن توسط مشاغل 
و شرکت های کوچک. )درصورت عدم 

توجه درآیین نامه(. 
امــکان  پیش بینــی  عــدم   
گزارشــگیری مودیــان از ســامانه ثبــت 
معامــالت فصلــی بــه منظــو انطبــاق 
حســاب ها و رفــع مغایــرات ممکــن. 
 عــدم پیش بینــی امــکان اســتفاده 
حسابرســان در رســیدگیهای بــه منظور 

اثبــات معامــالت انجــام شــده. 
استفاده  امکان  پیش بینی  عدم   
مورد  سطح  تعیین  منظور  به  بانک ها 
حساب های  دارندگان  فعالیت  انتظار 
جاری در هنگام افتتاح حساب موضوع 
در  پولشویی  با  مبارزه  دستورالعمل 
فعالیت  سطح  تعیین  نحوه   “ خصوص 
مؤسسات  در  مشتري  انتظار  مورد 
اعتباري” مصوب مـورخ 20/11/1389 

شوراي عالي مبارزه با پولـشویي. 

 رفــع ابهامــات در خصــوص شــمول 
مشــاغل  توســط  مــاده 169  اجــرای 

خدماتــی. 
 افزایش شفافیت معامالت اقتصادی. 

عـدم صدور صورتحسـاب یا عـدم درج 
شـماره اقتصـادی خـود و طـرف معاملـه 
یـا اسـتفاده از شـماره اقتصـادی خـود 
بـرای دیگـران و یـا اسـتفاده از شـماره 
اقتصـادی دیگران بـرای معامالت خود، 
حسـب مورد مشـمول جریمـه ای معادل 
دودرصـد مبلغ مـورد معامله  می شـود. 
همچنین عـدم ارائه فهرسـت معامالت 
انجـام شـده بـه سـازمان امـور مالیاتـی 
کشـور از طریـق روش هایـی کـه تعیین 
معـادل  جریمـه ای  مشـمول  می شـود 
یک درصـد معامالتـی کـه فهرسـت آنهـا 

ارائه نشـده اسـت، اسـت. 

ده
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موارد اصالح شده قانون مالیات های مستقیم )ادامه(

ه 1
صر

تب

در صورتی که طرف معامالت اشخاص 
حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این 
مصرف کننده  حقیقی  اشخاص  ماده، 
اشخاص  نیز  و  خدمات  یا  کاال  نهائی 
حقیقی مشمول موضوع ماده)81( این 
اقتصادی  شماره  درج  باشند  قانون 

اشخاص مذکور الزامی  نیست. 

ردیابــی  امــکان  تسلســل  قطــع   
معامــالت.  مالیاتــی 

کننده  مصرف  صحیح  تعریف  عدم   
نهایی به منظور جلوگیری از اختالفات 

در تفسیر آن. 
به عنـــوان مثـــال خرید یخچـــال برای 
دفتر اداری توســـط شـــرکت تولیدی 
از مصادیـــق عدم اســـتفاده از آن در 

عرضـــه کاال به دیگران اســـت. 
"مصرف کننـده  مناسـب تر  تعریـف   
شـخص  تبصـره  ایـن  موضـوع  نهائـی 
حقیقـی اسـت کـه کاالهـا و خدمـات را 
متناسـب بـا نیـاز خـود بـرای مصـارف 
شـخصی خریـداری  کنـد و خـود عرضـه 
بـه دیگـران  کاالهـا و خدمـات  کننـده 

نباشـد". 
 مغایرت با دستورالعمل صورتحساب 
بر  مالیات  قانون   19 ماده  موضوع 
کدملی  اخذ  لزوم  در  افزوده  ارزش 
به  فروش  در  خریدار  ملی  شناسه  یا 

مصرف کننده نهایی. 
 عــدم نــگاه بــه فعالیــت در اعطــا 
معافیــت بــه جــای شــخص خریــدار. 

 تسهیل فرآیند اجرای ماده مزبور. 
 معافیــت فعالیــت کشــاورزی موضــوع 
مــاده 81ق. م. م از اجــرای ایــن مــاده. 

ایـن  موضـوع  نهائـی  مصرف کننـده 
تبصره شـخص حقیقی اسـت که کاالها 
و خدمات را متناسـب با نیـاز خود برای 
مصـارف شـخصی خریـداری  کنـد و از 
آن بـرای عرضـه کاالهـا و خدمـات بـه 

دیگـران اسـتفاده نکنـد. 

ه 2
صر

تب

تکلیـف بـه اسـتفاده مؤدیـان مالیاتـی 
صنـدوق  سـامانه   از  ایـن  موضـوع 
فـروش »صنـدوق ماشـینی )مکانیـزه( 

مشـابه.  تجهیـزات  و  فـروش« 
تـا شـهریور ماه هر سـال از طریـق درج 
در یکـی از روزنامه هـای کثیراالنتشـار 
و روزنامـه رسمی کشـور بـه تدریـج و 
براسـاس اولویـت، اشـخاص مشـمول 
حکـم ایـن تبصـره تعییـن و اعـالم و از 
ابتـدای فروردیـن ماه سـال بعـد از آن 

موظـف بـه اعمال هسـتند. 
نحـوه اسـتفاده از صنـدوق و چگونگـی 
آیین نامـه  موجـب  بـه  اطالعـات  ارائـه 
اجرائـی اسـت کـه حداکثر ظـرف مدت 
شـش ماه از تاریـخ الزم االجـراء شـدن 
این قانون توسـط سـازمان امور مالیاتی 
بـا همـکاری وزارت صنعـت،  کشـور و 
معـدن و تجـارت و اتـاق اصنـاف ایـران 
هیـأت  تصویـب  بـه  و  می شـود  تهیـه 

می رسـد.  وزیـران 

 شــفافیت معامــالت بــا ثبــت و ارســال 
مالیاتــی)در  امــور  ســازمان  بــه  آن 
ــی(.  ــه قبل ــن نام ــرای آیی ــورت اج ص

 بــا اهمیــت نبــودن مشــوق مالیاتــی و 
ســنگین بــودن جریمــه عــدم اجــرا. 

 لــزوم تدویــن مشــترک آییــن نامــه بــا 
اتــاق اصنــاف ایــران. 

در  مالیاتــی  مشــوق های  ارائــه   
تبصــره.  ایــن  اجــرای  صــورت 

 پیش بینــی جرایــم در صــورت عــدم 
اجــرای تبصــره مزبــور. 

شـده  انجـام  هزینه هـای  معـادل 
راه انـدازی  و  نصـب  خریـد،  بابـت 
تجهیـزات فـوق اعـم از نرم افـزاری و 
قطعی شـده  مالیـات  از  سـخت افزاری 
مؤدیان مزبور در اولین سـال اسـتفاده 
کسـر  قابـل  آن  بعـد  سـال های  یـا  و 

اسـت. 
ابـرازی  مالیـات  از  ده درصـد  معـادل 
عملکـرد مؤدیانـی کـه توسـط سـازمان 
از  اسـتفاده  بـه  ملـزم  مالیاتـی  امـور 
سـامانه  صنـدوق فـروش و تجهیـزات 
رعایـت  بـه  مشـروط  شـده اند  مشـابه 
آیین نامـه اجرائـی مربـوط، بـرای مـدت 
دو سـال اول بخشـوده می شـود. عـدم 
اجـرای حکـم ایـن تبصـره موجـب تعلق 
جریمـه ای به میـزان دودرصـد فـروش 

اسـت. 

ه 3
صر

تب

ماده  این  احکام  اجرائی  ترتیبات 
مصادیق  تعیین  و  آن  تبصره)1(  و 
معامالت مشمول و حد آستانه )تعیین 
به  مؤدی(  مالی  گردش  رقم  حداقل 

موجب آیین نامه ای خواهد بود. 

و  مشاغل  معافیت  بودن  میسر   
شرکت های کوچک. 

مبلــغ  معافیــت  بــه  توجــه  لــزوم   
معــاالت کوچــک درکنــار تعییــن حــد 
رقــم  بــا  مودیــان  شــمول  آســتانه 

کوچــک.  مالــی  گــردش 
ــغ  ــی حداقــل مبل  در آییــن نامــه قبل
معاملــه بــرای نیاز بــه ثبــت در معامالت 
ــود و ایــن  فصلــی پیش بینــی نشــده ب
امــر بــرای شــرکت های بــزرگ نیــز پــر 

هزینــه و غیرممکــن بــود. 
 عــدم توجــه بــه لــزوم اخــذ نظــر 
و  اصنــاف  اتــاق  و  بازرگانــی  اتــاق 
 جامعــه حســابداران رســمی در تدویــن 

آیین نامه. 

ــت  ــرای رعای ــتانه ب ــد آس ــتن ح  داش
ــاده.  ــن م ای

آییـن نامـه مزبـور حداکثـر ظـرف مدت 
شـش ماه از تاریـخ تصویـب ایـن قانون 
مالیاتـی  امـور  سـازمان  پیشـنهاد  بـا 
کشـور به تصویب وزیـر امور اقتصادی 

و دارایـی می رسـد. 

ده
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ه 4
صر

تب

اختالف  حل  مطالبه،  رسیدگی،  نحوه 
ترتیبات  و  مذکور  جرائم  وصول  و 
هر  در  مقررات  طبق  آن  پرداخت 
دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون 
ماده157 در  مقرر  مهلت  رعایت   با 

انجام می شود. 

کــردن  کوتــاه  پیش بینــی  عــدم   
ــال  ــان انتق ــان در زم ــرور زم ــدت م م
ســهام و تغییــر ســهامداران و امــکان 
بــا  مالیاتــی  حســاب  مفاصــا  اخــذ 

مــودی.  تقاضــای 
بــه  الــزام  تصریــح شــفاف  عــدم   
رعایــت مــاده 156 توســط ســازمان 
امــور مالیاتــی در تکلیــف بــه رســیدگي 
ایــن مــاده حداکثــر ظــرف یــک ســال از 
ــراي  ــرر  ب ــت  مق ــاي مهل ــخ  انقض تاری

ــد.  ــه کن ــلیم   اظهارنام تس

 پیش بینی مرور زمان. 
ــه  ــیدگی، مطالب ــات رس ــن ترتیب  تببی

ــالف.  ــل اخت ــول و ح وص
-

ه 5
صر

تب

معامـالت  انجـام  سـامانه  راه انـدازی 
اجرائـی  دسـتگاه های  و  وزارتخانه هـا 
را بـرای مدیریـت انجـام کلیـه مراحل 
مناقصـات و مزایده هـا توسـط وزارت 
صنعـت، معـدن و تجـارت حداکثـر تـا 
الزم االجـراء  از  پـس  شـش ماه  مـدت 
شـدن این قانـون و امکان دسترسـی 
برخط)آنالیـن( سـازمان امـور مالیاتـی 

را فراهـم آورد. 

شــفافیت  افزایــش  راســتای  در   
قانــون  رعایــت  و  کاهــش فســاد  و 
انتشــار و دسترســی آزاد به اطالعات، 
بــه ممکــن کــردن دسترســی بانک هــا، 
پیمانــکاران  دیگــر  و  حسابرســان 

مربوطــه توجــه نشــده اســت. 

 افزایـــش شـــفافیت مزایده هـــا و 
دولتـــی.  مناقصـــات دســـتگاه های 

موضـوع  اجرائـی  دسـتگاه های  کلیـه 
برگـزاری  قانـون  مـاده)1(  بنـد)ب( 
 1383/11/3 مصـوب  مناقصـات 
موظفنـد حداکثـر ظـرف مـدت سـه ماه 
مذکـور  سـامانه  راه انـدازی  از  پـس 
کلیـه معامـالت خود بـه غیـراز معامالت 
محرمانـه را از طریـق ایـن سـامانه بـه 

برسـانند.  ثبـت 
تعییـن مـوارد مربوط بـه محرمانه بودن 
بنـد)ب(  تبصـره)1(  مطابـق  معامـالت 
مـاده)3( قانـون ارتقـای سـالمت نظـام 
مصـوب  فسـاد  بـا  مقابلـه  و  اداری 
1390/8/7 مجمع تشـخیص مصلحت 

نظـام اسـت. 
ه 6

صر
تب

عـدم  به واسـطه  مؤدیـان  جرائمی کـه 
مکـرر(   169( مـاده  احـکام  اجـرای 
مصـوب  مسـتقیم  مالیات هـای  قانـون 
سـال 1380 مرتکـب شـده اند، مطابـق 
مقـررات ایـن مـاده محاسـبه، مطالبـه و 

می شـود.  وصـول 

 تبیین نحوه عمال جرایم ماده 169 
--مکرر ق. م. م در ماده 169 ق. م. م. 

ده
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رر
مک

16
ه 9

ماد

ایجاد پایگاه اطالعات هویتی، عملکردی 
شامل  مالیاتی  مؤدیان  دارایی  و 
و  پولی  مالی،  اطالعات  نظیر  مواردی 
و ملکی  اعتباری، معامالتی، سرمایه ای 
اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان 
امور مالیاتی کشور به منظور شفافیت 
فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام 

یکپارچه اطالعات مالیاتی. 
الف( اطالعات هویتی:

اشخاص  مکانی  و  هویتی  اطالعات  1ـ 
حقیقی و حقوقی. 

و  اقتصادی  فعالیت  مجوزهای  2ـ 
انجام  به  مربوط  مجوزهای  همچنین 
قراردادها.  عقد  و  تجاری   معامالت 

ب( اطالعات معامالتی اشخاص:
1ـ معامالت )خرید و فروش دارایی ها، 

کاالها و خدمات(
2ـ تجارت خارجی )واردات و صادرات 

کاالها و خدمات(. 
3ـ قراردادهای مربوط به انجام معامالت 

و فعالیت های تجاری. 
4ـ قراردادهای مربوط به انجام عملیات 

پیمانکاری و هرگونه خدمات
فروش  و  خرید  به  مربوط  اطالعات  5ـ 

ارز و سکه طال. 
6ـ اطالعات انواع بیمه نامه های صادره و 

خسارت های پرداختی. 
و  حمل  وضعیت  صورت  و  بارنامه  7ـ 

نقل بار و مسافر. 
و  اعتباری  و  پولی  مالی،  اطالعات  پ( 

سرمایه ای اشخاص:
1ـ جمع گردش ساالنه )دوره مالی( نقل 

و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار. 
2ـ جمع گردش و مانده ساالنه )دوره 

مالی( انواع حساب های بانکی. 
3ـ جمع گردش و مانده ساالنه )دوره 

مالی( انواع سپرده ها و سود آنها. 
4ـ تسهیالت بانکی اعم از ارزی و ریالی 
کلیه  همچنین  و  عقود  کلیه  قالب  در 
تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی 
و  ضمانت ها  اسنادی،  اعتبار  تنزیل  و 

نظایر آن. 
ت( اطالعات دارایی ها، اموال و امالک و 

همچنین نقل و انتقال آنها. 
ث( سایر اطالعات فعالیت های اقتصادی 
اقتصادی  امور  وزارت  پیشنهاد  با  که 
به  و تصویب هیأت وزیران  دارایی  و 

موارد مزبور اضافه خواهد شد. 

 عـدم پیش بینـی یـک پایـگاه واحـد 
بـرای ثبت معامـالت و با محدودیت های 
اجرایـی  دسـتگاه های  گزارشـگری 

مختلـف. 
نـرم  بسـط  پیش بینـی  عـدم   
اظهارنامـه،  ثبـت  بـرای  کـدال  افـزار 
گزارش هـای  مالـی،  صورت هـای 
حسابرسـی، اعالم بدهـکاران مالیاتی و 
اخـذ گزارش هـای مورد نیـاز بانک ها از 

واحـد.  افـزار  نـرم  همیـن 
پایگاه هـا  برخـی  بـودن  آمـاده  عـدم   

اطالعاتـی. 

 افزایش شفافیت اطالعات اقتصادی. 
 افزایـش تمکین مالیاتی در اختالفات 
داشـتن  به دلیـل  مطالبـه  برگه هـای  و 
پشـتوانه اطالعات اقتصادی مستند در 

تعییـن درآمد مشـمول مالیاتی. 

دولتـی،  مؤسسـات  وزارتخانه هـا، 
شـهرداری ها، مؤسسـات وابسـته بـه 
و  مؤسسـات  شـهرداری ها،  و  دولـت 
نهادهـای عمومـی  غیردولتـی، نهادهای 
انقـالب اسـالمی، بانک ها و مؤسسـات 
مالـی و اعتباری، سـازمان ثبت اسـناد 
اشـخاص  سـایر  و  کشـور  امـالک  و 
حقوقـی اعـم از دولتـی و غیردولتـی 
کـه اطالعـات مـورد نیـاز پایـگاه فـوق 
نحـوی  بـه  یـا  و  دارنـد  اختیـار  در  را 
دارایـی  و  درآمـد  تحصیـل  موجبـات 
بـرای اشـخاص را فراهـم می آورنـد، 
موظفنـد اطالعـات به شـرح بسـته های 
امـور  سـازمان  اختیـار  در  را  مزبـور 

مالیاتـی کشـور قـرار دهنـد. 

1 
ره

ص
تب

کلیـه اشـخاص و مراجعـی که بـه نحوی 
در جریـان عملیـات مربـوط بـه مالکیت، 
نگهـداری، انتقـاالت، خدمـات بیمه ای و 
معامـالت دارایی هـای مذکـور هسـتند 
موظفنـد بـه ترتیبـی کـه سـازمان امور 
مالیاتـی کشـور مقـرر مـی دارد اطالعات 
مربـوط را بـه آن سـازمان ارائـه دهند. 

یــک  پیش بینــی  صــورت  در   
پایــگاه واحــد بــرای ثبــت معامــالت 
گزارشــگری  محدودیت هــای  بــا  و 
ــازی  ــف نی ــی مختل ــتگاه های اجرای دس
تکلیــف  و  ترتیــب  کــردن  مقــر  بــه 
نیســت و آنالیــن توســط ســازمان امــور 
می شــود.  اســتفاده  کشــور  مالیاتــی 

 افزایش شفافیت اطالعات اقتصادی. 

تبصـره  ایـن  حکـم  مفـاد  از  متخلـف 
عـالوه بـر مسـئولیت تضامنـی کـه بـا 
خواهـد  مالیـات  پرداخـت  در  مـؤدی 
معـادل  جریمـه ای  مشـمول  داشـت 
یـک دوم تـا دوبرابـر مالیـات پرداخـت 

بـود.  خواهـد  شـده 
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ه 2
صر

تب

دسترسـی  امـکان  آوردن  فراهـم 
برخط)آن الیـن( بانـک مرکـزی جمهـوری 
گمـرک  مرکـزی،  بیمـه  اسـالمی ایران، 
سـازمان  اسـالمی ایران،  جمهـوری 
ثبـت  سـازمان  بهـادار،  اوراق  بـورس 
همچنیـن  و  کشـور  امـالک  و  اسـناد 
سـایر دسـتگاه های اجرائی به فهرست 
بدهکاران مالیاتی توسـط سازمان امور 

کشـور.  مالیاتـی 

به  مالیاتی  بدهکاران  تعریف  عدم   
بدهکاران قطعی. 

 از آنجا برخی برگهای تشخیص و مطالبه 
مالیات صرفا بعلت عدم اقدام به موقع 
و یا بدون رعایت عدالت مالیاتی قطعی 
می شود و امکان طرح شکایت در مراجع 
شده  پیش بینی  مالیاتی  اختالف  حل 
در فرآیند دادرسی میسر است و در 
برخی موارد به حذف یا شکسته شدن 

بدهی قطعی شده منجر می شود. 
مالیاتی،  بدهکار  دارد  ضرورت  لذا   
شده  قطعی  بدهی  دارای  که  مودی 
مالیاتی است و امکان طرح در هیچ یک 
از مراجع حل اختالف مالیاتی را ندارد 

تعریف گردد. 
 در صورت پیش بینی یک پایگاه واحد 
برای ثبت معامالت و با محدودیت های 
گزارشگری دستگاه های اجرایی مختلف 
تکلیف  و  ترتیب  کردن  مقر  به  نیازی 
امور  سازمان  توسط  آنالین  و  نیست 

مالیاتی کشور استفاده می شود. 
وصـول  بـر  فشـار  بـرای  تهدیـدی   
عدالـت  از  بـدور  مالیاتـی  برگ هـای 

مالیاتـی. 

 تســریع در وصــول بدهی هــای قطعــی 
شده. 

حفـظ  بـا  مذکـور  اسـتفاده کنندگان 
در  را  دریافتـی  اطالعـات  طبقه بنـدی، 
بدهـکار  اشـخاص  بـه  خدمـات  ارائـه 

کننـد.  لحـاظ  مالیاتـی 

ه 3
صر

تب

اشخاص متخلف از حکم این ماده عالوه 
بر محکومیت به مجازات مقرر در این 
قانون، مسئول جبران زیانها و خسارات 

وارده به دولت خواهند بود. 

 مجــازات مقــرر در ایــن قانــون بــا 
توجــه بــه تعییــن مجازات هــای متفاوت 
در مــواد مختلــف تبییــن نشــده اســت. 

--

ه 4
صر

تب

دسـتگاه های اجرائـی کـه مطابـق قانون 
نیـاز بـه ایـن اطالعـات دارنـد، مجازنـد 
حفـظ  و  هیأت وزیـران  تصویـب  بـا 
طبقه بنـدی مربـوط، از اطالعـات موجـود 
در پایـگاه اطالعـات موضـوع ایـن مـاده 

در حـد نیـاز اسـتفاده کننـد. 

 بسط دسترسی به اطالعات و افزایش -
-شفافیت اقثصادی. 

5 
ره

ص
تب

و  مـاده  ایـن  احـکام  اجـرای  ترتیبـات 
حـد  تعییـن  برخـط،  دسترسـی  نحـوه 
آسـتانه )تعیین حداقل رقم اطالعات(، 
دریافـت و ارسـال اطالعـات و مهلت آن 
بـا حفـظ محرمانه بـودن آن از اشـخاص 
مذکـور به موجـب آیین نامـه ای اسـت. 

 عــدم توجــه بــه لــزوم اخــذ نظــر اتــاق 
بازرگانــی و اتــاق اصنــاف در تدویــن 

آییــن نامــه. 
-

ظرف مدت شـش مـاه از تاریخ تصویب 
ایـن قانـون بـا پیشـنهاد سـازمان امـور 
مالیاتی کشـور و مشارکت بانک مرکزی 
جمهـوری اسـالمی ایران تهیـه می شـود 
و به تصویـب وزیـران امـور اقتصادی و 

دارایی و دادگسـتری می رسـد. 

ه 6
صر

تب

کشور  امالک  و  اسناد  ثبت  سازمان 
ثبتی  اطالعات  بانک  است  مکلف 
شرکت ها را طراحی و سامانه اطالعاتی 
موجبات  که  کند  ایجاد  به نحوی  را  آن 
مالیاتی  امور  سازمان  برخط  دسترسی 

کشور به سامانه مزبور فراهم آید. 

ــگاه واحــد   عــدم پیش بینــی یــک پای
اطالعاتــی بــرای ثبــت تمامی اطالعــات 
گزارشــگری  محدودیت هــای  بــا  و 

مختلــف.  اجرایــی  دســتگاه های 

حاضــر  حــال  در  مزبــور  ســامانه   
بــرای عمــوم دارد  امــکان اســتفاده 
لــذا ســاختار چگونگــی اســتفاده توســط 
ســازمان امــور مالیاتــی بایــد تبییــن و 

اجرایــی گــردد. 

-

ه 7
صر

تب

ایجـاد »سـامانه ملـی امـالک و اسـکان 
کشـور« توسـط وزارت راه و شهرسازی 
تصویـب  از  پـس  مـاه  حداکثـر شـش 
ایـن قانـون بـا امـکان دسترسـی برخـط 
بسـامانه مذکـور را بـرای سـازمان امور 

مالیاتـی کشـور. 

بــه  دسترســی  پیش بینــی  عــدم   
ســامانه ملکــی مربــوط بــه اوقــاف. 
عــدم پیش بینــی امــکان دسترســی 

ــور.  ــگاه مزب ــات پای ــه اطالع ــیط ب بس

 آمــاده نبــودن پایــگاه مزبــور نســبت 
ماننــد ســامانه  پایگاه هــا  بــه ســایر 
ســازمان ثبــت اســناد و امــالک کشــور. 

به گونـه ای طراحـی  بایـد  ایـن سـامانه 
شـود کـه در هر زمان امکان شناسـایی 
کاربـران  یـا  سـاکنان  و  مالـکان  برخـط 
واحدهای مسـکونی، تجـاری، خدماتی و 
اداری و پیگیـری نقـل و انتقـال امـالک 
و مسـتغالت به صـورت رسـمی، عـادی، 
وکالتـی و غیـره را در کلیـه نقاط کشـور 

فراهـم سـازد. 
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17
7 
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ص
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کتبی  شروع  اعالم  تکلیف  انجام  عدم 
چهار  ظرف  مشاغل  صاحبان  فعالیت 
ده  جریمه اي  معادل  مشمول  ماه 
درصد )10درصد( مالیات قطعي و نیز 
و  تسهیالت  ازکلیه  محرومیت  موجب 
معافیت هاي مالیاتي تا تاریخ شناسایي 
بود.  مالیاتي خواهد  امور  ادارة   توسط 
این حکم در مورد صاحبان مشاغلي که 
 براي آنها از طرف مراجع ذیربط پروانه 
است ،  صادرگردیده  فعالیت  مجوز  یا 

نخواهد بود. 

--
عبـارت »از تاریخ شناسـایی« به عبارت 
»تـا تاریـخ شناسـایی« اصـالح گردیـده 

است. 

18
1 

ده
ما

واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور 
رئیس  ارجاع  حسب  کشور  مالیاتی 
یا  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  کل 
به  نسبت  وی،  طرف  از  مجاز  اشخاص 
بازرسی حسب مورد  اعزام هیأت های 
با مجوز مرجع صالح قضائی با عضویت 
کننده دادستان یا دادگستری تشکیل 
محل  قانونی،  اقامتگاه  به  می شود، 
فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، 
از  اعم  تجهیزات  و  مدارک  و  اسناد 
اقدام  ماشینی)مکانیزه(  و  دستی 
می کند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، 
اطالعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را 
در  یا  و  می دهد  قرار  بازرسی  مورد 
را  آنها  رسید  ارائه  با  لزوم  صورت 
انتقال  ذی ربط  مالیاتی  امور  اداره  به 
می دهد و حداکثر ظرف مدت دو هفته 

به مؤدی عودت کند. 

-

 انتقــال لــزوم هماهنگــی بــا مراجعــه 
قضایــی از آییــن نامــه بــه متــن مــاده 
تعییــن مهلــت عــودت اســناد و کاهــش 
از یکمــاه مــدت درآییــن نامــه، در متــن 

مــاده. 

-

ه 1
صر

تب

و  مدارک  و  اسناد  دفاتر،  بازرسی 
شامل  ماده  این  موضوع  مالی  سوابق 
کلیه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق 
مالی مربوط به مالیات های موضوع این 
قانون و مالیات بر ارزش افزوده است. 

-
 بســط بازرســی بــه ســوابق مالیــات بــر 
ــای  ــر مالیات ه ــالوه ب ــزوده ع ارزش اف

 . مستقیم
-

2 
ره

ص
تب

کشف کتمان واقعیت در بازرسی هیأت 
مزبور درمورد مالیات بر واردات شود، 
مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به 

مراجع قانونی ذی ربط اعالم می شود. 

 تاکیــد بــر کاالی قاچــاق حاصــل از -
-واردات. 

ه 3
صر

تب

درصـورت اسـتنکاف مؤدیـان، عالوه بر 
شـمول مجـازات مقـرر در ایـن قانـون، 
از معافیت هـای مالیاتـی منابـع مختلـف 
درآمـدی سـال مـورد مراجعـه محـروم 

می شـوند. 

 عــدم تبییــن شــفاف مجــازات مقــرر 
ــون.  ــن قان در ای

 عــدم عطــف بــه جرایــم ومجازات هــای 
موضــوع ماده 274 تــا 282. 

--

ه 4
صر

تب

آیین نامـه اجرائـی موضـوع ایـن مـاده 
مالیاتـی  امـور  سـازمان  پیشـنهاد  بـه 
تاریـخ  از  سـه ماه  مـدت  ظـرف  کشـور 
قانـون  ایـن  شـدن  الزم االجـراء 
به تصویـب  مشـترکاً   )1395/1/1(
و  دارایـی  و  اقتصـادی  امـور  وزیـران 

می رسـد.  دادگسـتری 

ــاق  ــده ات ــزوم کنن ــه ل ــه ب ــدم توج  ع
انجمــن  یــا  و  اصنــاف  یــا  بازرگانــی 
صنفــی بــرای رعایــت عدالــت مالیاتــی. 

--

ده
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تکلیـف سـازمان امـور مالیاتـی کشـور 
بـه اعـالم، اسـامی مدیران مؤسسـات و 
شـرکت هایی کـه بدهـی مالیاتـی اعـم 
از مالیات مسـتقیم و مالیـات بر ارزش 
افـزوده دارنـد و همچنیـن اسـامی هر 
یـک از مدیـران عامـل و اعضـای هیـأت 
مدیـره مؤسسـات و شـرکت ها کـه بـه 
)صورتحسـاب(  اسـناد  صـدور  علـت 
مبتنـی بـر انجـام معامـالت غیرواقعـی 
در نظـام اقتصـادی از جملـه امـور مالی 
قطعـی  محکومیـت  کشـور  مالیاتـی  و 
یافته انـد را بـه همراه مشـخصات آنان 

بـه اداره ثبـت شـرکت ها کنـد. 

 عــدم تبییــن بدهــی مالیاتــی شــده و 
نیــز توجــه بــه بدهــی قطعــی شــده کــه 

در فرآینــد دادرســی نباشــد. 
 از آنجا برخی برگهای تشخیص و مطالبه 
مالیات صرفا بعلت عدم اقدام به موقع 
و یا بدون رعایت عدالت مالیاتی قطعی 
می شود و امکان طرح شکایت در مراجع 
شده  پیش بینی  مالیاتی  اختالف  حل 
در فرآیند دادرسی میسر است و در 
برخی موارد به حذف یا شکسته شدن 

بدهی قطعی شده منجر می شود. 

 لــزوم محکومیــت قطعــی بــرای اعــالم 
شــرکت های انجــام دهنــده معامــالت 

غیرواقعــی. 

بـرای بدهـکاران مالیاتـی اداره مذکـور 
موظـف اسـت ثبت شـرکت یا مؤسسـه 
بـه نـام ایـن اشـخاص و همچنیـن ثبت 
آن  مدیـره  هیـأت  در  آنهـا  عضویـت 
شـرکت و سـایر شـرکت ها و مؤسسات 
اخـذ  و  تکلیـف  تعییـن  بـه  منـوط  را 
مفاصاحسـاب مالیاتـی از سـازمان امور 

مالیاتـی کشـور کنـد. 
در تخلف صدور اسناد )صورتحساب( 
غیرواقعی  معامالت  انجام  بر  مبتنی 
نیز اداره ثبت شرکت ها موظف است 
به  مؤسسه  یا  شرکت  ثبت  انجام  از 
ثبت  و همچنین  یادشده  اشخاص  نام 
عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت 
و سایر شرکت ها و مؤسسات به مدت 

سه سال خودداری کند. 
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مکلـف  کشـور  مالیاتـی  امـور  سـازمان 
را  حقوقـی  اشـخاص  فهرسـت  اسـت 
کـه طـی پنج سـال فاقـد فعالیـت تلقـی 
اسـناد  ثبـت  سـازمان  بـه  می شـوند 
و امـالک کشـور اعـالم کنـد. سـازمان 
اعـالم  تاریـخ  از  مذکـور مکلـف اسـت 
سـازمان امـور مالیاتـی کشـور ثبـت هر 
گونـه تغییـرات در مـورد این اشـخاص 
را منـوط بـه اخـذ مفاصاحسـاب مالیاتی 

سـازمان امـور مالیاتـی کشـور کنـد. 

عدم  معنی  به  معموال  فعالیت  عدم   
کسب درآمد نیز است. 

 عدم پیش بینی اصالح قانون تجارت 
در انحالل آن توسط مدعی العموم. 

--
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اسناد تب تنظیم  از  نسخه  یک  ارسال 

اموال  به  نسبت  )بالعزل(  وکالتی 
منقول و غیرمنقول و حقوق مالی توسط 
دفاتر اسناد رسمی ، حداکثر ظرف مدت 
یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور. 

 امــکان تفســیر تحقــق معاملعــه در 
وکالت هــای بالعــزل و مشــمول مالیــات 

شــدن. 
-

استنکاف از حکم این تبصره، عالوه بر 
جریمه و مجازات مقرر در ماده )200( 
و  زیان  جبران  مسئول  قانون،  این 

خسارت وارده به دولت است. 

4 
ره

ص
تب

مکلـف  کشـور  مالیاتـی  امـور  سـازمان 
از  یک سـال  مهلـت  ظـرف  اسـت 
تاریـخ الزم االجـراء شـدن ایـن قانـون 
بـا اتصـال بـه سـامانه   )1395/1/1(
ثبـت الکترونیـک سـازمان ثبت اسـناد 
و امـالک نسـبت به اعالم میـزان بدهی 
ملـک مورد انتقال و امکان اخذ و واریز 
آن به حسـاب مالیاتی به صـورت آنی از 
طریـق دفاتر اسـناد رسـمی اقدام کند. 

داد.  اجرائـی  آیین نامـه 

ــز  ــی و نی ــی مالیات ــن بده ــدم تبیی  ع
توجــه بــه بدهــی قطعــی شــده کــه در 

ــد.  ــی نباش ــد دادرس فرآین
 طرحی ابزار وصول سریعتر بدهی ها. 

پـس از اجـرای مفـاد ایـن مـاده ثبـت 
دارایی هـای  و  امـوال  انتقـال  و  نقـل 
منقـول و غیرمنقـول کـه به موجـب این 
قانـون بـرای آنهـا مالیـات وضـع شـده 
اسـت، قبـل از پرداخت بدهـی مالیاتی 
اسـت.  ممنـوع  انتقـال،  مـورد  قطعـی 
متخلـف، در پرداخـت مالیـات متعلقـه 

دارد.  تضامنـی  مسـئولیت 

19
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مالیاتی  اظهارنامه  تسلیم  عدم  جریمه 
بخشودگی(  )غیرقابل  مقرر  موعد  در 
مالیات  سی درصد)30درصد(  معادل 
متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان 
ده  و  قانون  این  موضوع  مشاغل 
 درصد)10درصد( مالیات متعلق برای 

سایر مؤدیان است. 
درآمدهای  درمورد  ماده  این  حکم 
کتمان شده در اظهارنامه های تسلیمی و 
یا هزینه های غیرواقعی نیز جاری است. 

در  هزینه  برگشت  سنگین  جریمه   
مواردی که صرفا قانون با ستانداردهای 

حسابداری انطباق ندارد. 
با  درصد   25 و  جریمه  30درصد   
اضافه شدن به درآمدمشمول مالیات. 

 کاهــش جریمــه عــدم ارائــه اشــخاص 
حقوقــی و صاحبــان مشــاغل اظهارنامــه 

از 40درصــد بــه 30درصــد. 

دفتـر  رد  مالیـات  درصـد  ده   جریمـه  
شـد.  193حـذف  مـاده  موضـع 

19
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سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تب
تکالیف و وظایف مؤدیان مالیاتی درمورد 
تسلیم  زمانی  مواعد  و  تنظیم  نحوه 
اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، 
روزنامه های کثیراالنتشار و سایر وسایل 

ارتباط جمعی به اطالع عموم برساند. 

 الزام به اطالع رسانی توسط سازمان -
-امور مالیاتی کشور. 

ده
نکته کلیدینقطه قوتنقطعه ضعفموضوعما
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حقوقی  شخص  با  تضامنی  مسئولیت 
مدیران  برای  منحله  شرکت های  در 
سایر  در  و  حقوقی  اشخاص  تصفیه 
حقوقی  اشخاص  مدیران  شرکت ها 
غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت 
به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص 
که  مالیات هایی  همچنین  و  حقوقی 
این قانون  به  موجب  اشخاص حقوقی 
افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون  و 
مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن 
 هستند و در دوران مدیریت آنها قطعی 

شده باشد. 

-
 بســط مســئولیت تضامنــی بــه مالیــات 
بــر ارزش افــزوده عــالوه بــر مالیــات بر 

درآمد. 

مراجعـه  از  مانـع  مسـئولیت  ایـن 
ضامن هـا بـه شـخص حقوقـی نیسـت. 

19
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کـه  حقوقـی  یـا  حقیقـی  شـخص  هـر 
به موجـب مقـررات ایـن قانـون مکلـف 
به کسـر و ایصال مالیـات مؤدیان دیگر 
اسـت درصورت تخلـف از انجام وظایف 
مقـرره عـالوه بر مسـئولیت تضامنی که 
بـا مـؤدی در پرداخـت مالیـات خواهـد 
معـادل  جریمـه ای  مشـمول  داشـت، 
ده  درصـد مالیـات پرداخـت نشـده در 
موعـد مقـرر و دو و نیـم  درصـد مالیات 
بـه ازای هـر ماه نسـبت به مـدت تأخیر 

از سررسـید پرداخـت، خواهـد بـود. 

-

 حــذف جریمــه حبــس تعزیــری در 
قبــل از اصــالح. 

بــه  20درصــد  جریمــه  کاهــش   
 . صــد ر 1د 0

 امــکان حــذف جیمــه ده درصــدی 
ــور را  ــات مزب ــودی مالی ــه م در صوتیک
پرداخــت کند)قبــال بخشــنامه بــود بــه 

ــت(.  ــده اس ــاده آم ــن م مت

چنانچـه مالیـات توسـط دریافت کننـده 
وجـوه پرداخـت شـود، در ایـن صـورت 
جریمـه دو و نیـم  درصـد موضـوع ایـن 
مـاده تـا تاریـخ پرداخـت مالیات توسـط 
بـه کسـر و  مـؤدی مزبـور از مکلفیـن 
ایصـال مالیات، مطالبه و وصول خواهد 

 . شد

20
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مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 199 
)حبس سه ماه تا دو سال( برای عدم 
رسمی به  اسناد  دفاتر  تکلیف  انجام 
شش  درجه  تعزیری  حبس  مجازات 
اصالح شد و نیاز به اعالم جرم موضوع 
که سه  مواردی  در  ماده 201  تبصره 
سال عمدا اظهارنامه تسلیم نشود نیز 

حذف شد. 

 تطبیــق بــا جرایــم قانــون مجــازات  افزایش جرایم تعزیراتی. 
-اســالمی . 

20
2 

ده
ما

ممنوع الخروج شدن بدهکاران مالیاتی:
و  اقتصادي  امور  وزارت 
مالیاتي  امور  یا  سازمان  دارایي 
خروج  بدهکاران  کشور  مي تواند  از 
مالیاتي که میزان بدهي  قطعي  آنها برای 
اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه 
ذی ربط  قانونی  مراجع  از  بهره برداری 
از )20درصد( سرمایه ثبت شده و یا 
مبلغ پنج  میلیارد ریال، سایر اشخاص 
از  تولیدی  حقیقی  اشخاص  و  حقوقی 
)10درصد( سرمایه ثبت شده و یا دو 
و سایر اشخاص  حقیقی  ریال  میلیارد 
از یکصد میلیون ریال بیشتر است از 
کشور جلوگیري کند. حکم این ماده  در 
مورد  مدیر یا مدیران مسئول  اشخاص 
قطعي  بدهي  بابت  خصوصي  حقوقي 
مالیات  اعم  از  حقوقي  مالیاتي شخص 
بر درآمد شخص حقوقي یا مالیات هایي 
که به موجب این قانون شخص حقوقي 
و  است  آن  ایصال  و  کسر  به  مکلف 
بوده  آنان  دوران  مدیریت  به  مربوط  
نیز جاري است . مراجع ذیربط با اعالم 
 وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجراي 

این  ماده هستند. 

ــزان  ــری در می ــت براب ــض هش  تبعی
فعالیت هــای  بیــن  مالیاتــی  بدهــی 
تولیــدی و غیرتولیــدی بــرای رســیدن 
الخــروج شــدن  ممنــوع  مرحلــه  بــه 
بــا  تولیــدی  شــرکت های  بطوریکــه 
25 میلیــارد ریــال ســرمایه و ســایر 
اشــخاص حقوقــی بــا 200 میلیــارد 
ریــال ســرمایه بــه ســقف مبالــغ تعییــن 

می رســند.  شــده 
 عــدم تفــاوت بیــن اشــخاص حقیقــی 
ــزان  ــخاص در می ــایر اش ــدی و س تولی
بدهــی بــرای اجــرای ممنــوع الخــوج 
ــرمایه  ــود س ــدم وج ــل ع ــدن به دلی ش

ــی.  ــخاص حقیق ــی در اش ثبت
ــرمایه  ــخص ا ز س ــف مش ــدم تعری  ع
)ثبــت  حقیقــی  اشــخاص  در  ثبتــی 

تجــاری(.  حســابدای در دفاتــر 

ریالــی  10میلیــون  بدهــی  حــذف   
بــودن.  الخــروج  ممنــوع  بــرای 

 مــاده مزبــور در قانــون بودجــه ســال 
1394نیــز درج شــده اســت. 

"و  عبــارت  بــردن  بــه کار  به دلیــل   
یــا" تشــویق بــه افزایــش ســرمایه 
بــه  حداقــل  تولیــدی  شــرکت های 
ســایر  و  ریــال  25میلیــارد  مبلــغ 
اشــخاص حقوقــی حــدا اقــل بــه مبلــغ 

ریــال.  200میلیــارد  

حکـم این مـاده در مورد اشـخاص عازم 
تأییـد  و  درخواسـت  بـا  واجـب  سـفر 
مراجـع ذی ربـط اعزام کننـده مبنـی بـر 
میسـور نبودن پرداخـت بدهی مالیاتی 
جـاری  الزم  تضمیـن  اخـذ  بـا  مربـوط، 

نیسـت. 

ده
نکته کلیدینقطه قوتنقطعه ضعفموضوعما
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با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از 
فناوری اطالعات و ارتباطات و روش های 
ماشینی)مکانیزه(، ترتیبات و رویه های 
مواردی  آن شامل  با  متناسب  اجرائی 
از قبیل ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه، 
و  مطالبه  رسیدگی،  مالیات،  پرداخت 
وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، 
ادارات  تعیین  و  مالیاتی  اوراق  ابالغ 
امور مالیاتی ذی صالح برای انجام موارد 
فوق توسط سازمان امور مالیاتی کشور 

تعیین و اعالم می شود. 

-

 باقــی مانــدن ارائــه کاغــذی اظهارنامه 
اوراق  ابــالغ  و  اعتراضــات  ثبــت  و 
مالیاتــی در کنــار سیســتم های مکانیزه 

ــی.  و الکترونیک
م  م.  مــاده 178ق.  مانــدن  باقــی   
امــکان پســت، اظهارنامــه و اورقــی کــه 
تکلیــف بــه ارائــه اســت و اعتراضــات. 

حکـم ایـن تبصره شـامل مواعد قانونی 
مقـرر در مـورد تسـلیم اظهارنامه، ثبت 
و  مالیاتـی  اوراق  ابـالغ  اعتراضـات، 

پرداخـت مالیـات نیسـت. 
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غیردولتی  بخش  به  واگذاری  اجازه 
سازمان  فعالیت ها  از  قسمتی 
به استثنای  کشور  امورمالیاتی 
مالیات،  مأخذ  تعیین  و  تشخیص 
اجرائی  عملیات  و  مالیاتی  دادرسی 
در  تسهیل  به منظور  مالیات،  وصول 

انجام امور مالیاتی مؤدیان. 

 مغایــرت تبصــره ایــن مــاده بــا تبصره 
مــاده 272 ق. م. م. 

 امــکان واگــذاری تشــخیص و تعییــن 
ماخــذ در تبصــره ایــن مــاده منــع و 
تبصــره مــاده 272 ق. م. م )تهیــه 
دانســته  مجــاز  مالیاتــی(  گــزارش 

شــده اســت. 

 ایجــاد شــرایط واگــذاری بخشــی از 
ــه بخــش خصــوص و کوچــک  ــف ب وظای
ــی.  ــور مالیات ــازمان ام ــه س ــردن بدن ک

تکالیف  دادن  انجام  و  واگذاری  نحوه 
طبق آیین نامه اجرائی است که توسط 
تهیه  کشور  مالیاتی  امور  سازمان 
از  شش ماه  مدت  ظرف  و  می شود 
قانون  این  شدن  الزم االجراء  تاریخ 
امور  وزیر  به تصویب   1395/1/1

اقتصادی و دارایی می رسد. 
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»ظـرف تب روز«،  ده   »ظـرف  عبارت هـای 
سـی روز«  ظـرف  »منتهـی  و  سـی روز« 
»تـا  عبـارت  و  قانونـی حـذف  مـواد  از 
پایـان مـاه بعد« حسـب مـورد جایگزین 

می شـود. 

روز  بیســت  مــدت  تبدیــل  عــدم   
مــاده 247 اعتــراض بــه هیأت هــای 
حــل اختــالف تجدیــد نظــر و مهلــت 
اعتــراض بــه بــرگ مطالبــه موضــوع 
 مــاده 29 مالیــات بــر ارزش افــزوده از 

بیست روز. 

 یکســان شــدن مهلت هــای اپرداخــت 
و ارائــه برخــی اطالعــات. 

پـردات  مهلـت  مـاده53   9 تبصـره 
اجـاره.  تکلیفـی  مالیـات 

تکلیفـی  مالیـات  پرداخـت   86 مـاده 
حقـوق.  فهرسـت  ارائـه  و  حقـوق 

از  حقـوق  دریافت کننـدگان  مـاده 88 
در  ایـران  کـه  خـارج  مقیـم  اشـخاص 

 شـعبه یـا کنندگـي ندارنـد. 
تکلیفـی  مالیـات  مـاده 103  تبصـره2 

حق الوکالـه. 
تبصـره 5 مـاده 109 مالیـات بیمه گـر 

اتکایـي . 
مـاده 126 اظهارنامـة مالیاتـي و مالیات 
درآمدهـای  سـایر  صاحبـان  متعلـق 

اتفاقـی یـا تعلـق منافـع. 
مالیـات مقطـوع  مـاده 143  تبصـره 2 
 اندوختـة صـرف سـهام در شـرکت هاي 

سـهامي  پذیرفتـه شـده در بـورس. 

 2
55
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نظـر  بنـد  ایـن  موضـوع  مـوارد  در 
اکثریـت اعضـای شـورای عالی مالیاتـی 
پـس از تنفیـذ وزیـر امـور اقتصـادی 
سـازمان  کل  رئیـس  یـا  دارایـی  و 
مـورد،  حسـب  کشـور،  مالیاتـی  امـور 
بـرای کلیـه مأمـوران و مراجـع مالیاتـی 

اسـت.  الزم االتبـاع 

-

 الزم االتبــاع کــردن نظــر اکثریــت 
شــورای عالــی مالیاتــی از مشــورتی 
بــودن و عــدم نیــاز بــه تبدیــل بــه 
دســتور اداری توســط ســازمان امــور 

مالیاتــی. 

-

25
8 

ده
ما

الزم االتبـاع شـدن رأي قطعـي هیـأت 
بـراي  مالیاتـي  عالـي  شـوراي  عمومـی 
شـعب  بـرای  عـالوه  مالیاتـی  مأمـوران 
شـوراي عالـي  مالیاتـي و هیأت هـاي حل 

مالیاتـي.  اختـالف 

---
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نکته کلیدینقطه قوتنقطعه ضعفموضوعما



47

موارد اصالح شده قانون مالیات های مستقیم )ادامه(

شد
ح 

صال
2 ا

66
ده 

 ما
ف و

حذ
 2

33
ده 

 ما
2 و

62
ده 

 ما
ن و

ه آ
صر

 تب
26

1 
ده

ما

کلیـه  تخلفـات  بـه  رسـیدگی  مرجـع 
مأمـوران مالیاتـی و کننـدگان سـازمان 
هیأت هـای  در  کشـور  مالیاتـی  امـور 
هیأت هـای  مالیاتـی،  حل اختـالف 
رسـیدگی بـه تخلفـات اداری هسـتند. 

از  شــکایات  بــه  ســیدگی  عــدم   
توســط  مالیاتــی  ماموریــن  عملکــرد 
امــور  ســازمان  از  مســتقل  مرجعــی 
مالیاتــی و عــدم رفــع نگرانــی مودیــان 
از طــرح شــکایت از مامــوران مالیاتــی. 

 تعییــن مرجــع رســیدگی نهایــی و 
تعییــن مجــازات در خصــوص تخلفــات 

کارکنــان ســازمان امــور مالیاتــی. 
 حذف هیأت عالی انتظامی. 

و  مؤدیــان  علیــه  دعــوي  اقامــة   
مأمــوران مالیاتــي توســط دادســتانی 
انتظامی بــه مراجــع قضایــی بــر اســاس 
مشــخص  بــا   274 مــاده   2 تبصــره 
شــدن تعریــف جــرم و تعییــن مجــازات 
ــت  ــی در ماده274لغای ــع قضای و مراج

مــاده 279. 

بایـد  هیـأت  اعضـای  از  یکـی  حداقـل 
دارای بیش از ده  سـال سـابقه در امور 

باشـد.  مالیاتی 
قانـون  ایـن  مـواد  کلیـه  در  تبصـره 
عبـارت »هیـأت رسـیدگی بـه تخلفـات 
اداری« جایگزیـن عبـارت »هیـأت عالی 

می شـود.  انتظامـی« 

27
2 

ده
ما

حقوقـی  و  حقیقـی  اشـخاص  الـزام 
براسـاس نـوع و یـا حجـم فعالیـت آنهـا 
بـه ارائـه صورت هـای مالی حسابرسـی 
یـا  حسابرسـی  سـازمان  توسـط  شـده 
جامعـه  عضـو  حسابرسـی  مؤسسـات 
بـا  همـراه  رسـمی ایران  حسـابداران 
اظهارنامـه مالیاتـی و یـا حداکثـر ظـرف 
مـدت سـه ماه پـس از مهلـت انقضـای 

اظهارنامـه.  ارائـه 

جرایــم  میــزان  نبــودن  موثــر   
عــدم  پیش بینــی شــده در صــورت 

حسابرســی.  گــزارش  ارائــه 
مــاده  ایــن  شــمول  دایــره  عــدم   
ــد  ــه فعالیت هــای معــاف مانن نســبت ب
ــخاص  ــی، اش ــای عموم ــادرت، نهاده ص
حقوقــی موضــع معافیــت مــاده 139ق. 

م. م و دیگــر فعالیت هــای معــاف. 
به دلیــل  جریمــه  بــودن  خنثــی   
ماخــذ  به عنــوان  مالیــات  قــراردادن 
محاســبه جریمــه بــا توجــه بــه نــرخ 
صفرمالیــات بــرای برخــی از فعالیت ها. 

فعالیت هــای  شــفافیت  افزایــش   
اقتصــادی بــا الزامی شــدن حسابرســی. 
وتشــخیص  ماخــذ  تعییــن  حــذف   
تشــخیص  مامــوران  غیــراز  توســط 

کشــور.  مالیاتــی  امــور  ســازمان 
اختیــارات  بــا  مســئولیت  انطبــاق   
امــور  ســازمان  تشــخیص  مامــوران 

مالیاتــی. 
 الزام مرحله ای حسابرسی. 

مکلـف  کشـور  مالیاتـی  امـور  سـازمان 
پایـان دی مـاه هـر سـال آن  تـا  اسـت 
گـروه یـا گروه هـای یـا بصـوت مـوردی 
بـا ابـالغ کتبـی مشـمول حکم ایـن ماده 

خواهنـد بـود را اعـالم کنـد 
گـزارش  نکـردن  ارائـه  صـورت  در 
حسابرسـی مالـی موضـوع این مـاده در 
مهلـت مقـرر، عـالوه بـر تعلـق جریمـه 
متعلـق،  مالیـات  20درصـد  معـادل 
طبـق  آنهـا  مالیـات  مشـمول  درآمـد 
مقـررات این قانون از طریق رسـیدگی 

شـد.  خواهـد  تعییـن 
ه1

صر
تب

مـورد اسـتفاده و اسـتناد قـرار گرفتن 
صورت هـای مالـی حسابرسی شـده بـه 
شـرح ایـن مـاده و مطالـب مذکـور در 
بازرسـی  و  حسابرسـی  گزارش هـای 
چهارچـوب  در  کـه  مربـوط  قانونـی 
مقررات این قانون تنظیم شـده باشـد، 
برای تشـخیص درآمد مشـمول مالیات 

یادشـده.  اشـخاص 

 امــکان تفســیر نادرســت بندهــای 
حسابرســی.  گــزارش 

حســابرس  بــا  مکاتبــه  احتمــال   
مــاده  براســاس  مالــی  صورت هــای 
230ق. م. م و افزایــش هزینه هــای 

حسابرســی.  اجــرای 

مالــی  اعتبــار صورت هــای  ارتقــای   
حسابرســی شــده. 

 کمک به توسعه عملیات حسابرسی. 
 فراهم شدن اجرای ماده ماده 106 
 97 ماده  براساس  اصالحیه  م  م.  ق. 
ق. م. م اصالحیه درخصوص رسیدگی 
بر  عالوه  حقوقی  اشخاص  به  نمونه ای 
اشخاص حقیقی با توجه به امکان تکیه 
برگزارش حسابرسی صورت های مالی. 

-
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سـازمان امـور مالیاتـی کشـور می تواند 
یـا  و  مالـی  صورت هـای  حسابرسـی 
اشـخاص  مالیاتـی  گـزارش  تنظیـم 
سـازمان  بـه  را  حقوقـی  و  حقیقـی 
حسابرسـی  مؤسسـات  یـا  حسابرسـی 
عضـو جامعه حسـابداران رسـمی ایران 
واگـذار کنـد، در این صـورت، پرداخت 
طبـق  مالیاتـی  حسابرسـی  حق الزحمـه 
مقـررات مربـوط، برعهده سـازمان امور 

اسـت.  مالیاتـی کشـور 

عملیات  مالیاتی  حسابرسی  گزارش   
با  تشخیص و تعیین ماخذ بوده و مغایر 
تبصره 2 ماده 219ق. م. م اصالحیه است. 
 براساس الزامات جامعه حسابداران 
صورت های  حسابرسی  رسمی  پذیرش 
حسابرس  همان  انتخاب  بدون  مالی 
خصوص  در  قانونی  بازرس  به عنوان 
لذا  نیست  سهامی میسر  شرکت های 
سازمان  توسط  حسابرسی  کار  ارجاع 
حسابرسی  مؤسسات  به  مالیاتی  امور 
شرکت  عموی  مجمع  توسط  قبال  که 
به عنوان بازرش انتخاب نشده باشند 

میسر نیست. 
حسابرس  انتخاب  امکان  انطباق  عدم   
حق  با  امورمالیاتی  سازمان  توسط 
سهامداران در انتخاب بازرس و حسابرس 

مصرح در اصالحیه قانون تجارت. 
 عــدم تبییــن نحــوه قطعیــت گــزارش 

حسابرســی مالیاتــی. 

 توســعه و ضمانت اجرایی حسابرســی 
صورت هــای مالــی. 

 اســتقالل بیشــتر حســابرس بــا اخــذ 
ــی  ــور مالیات ــازمان ام ــه از س حق الزحم

کشــور. 
 کاهش فرار مالیاتی. 

27
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تعییـن  و  مالیاتـی  جـرم  تعریـف 
آن: بـرای  شـش  درجـه  مجازات هـای 

1ـ تنظیم دفاتر، اسـناد و مدارک خالف 
واقع و اسـتناد به آن. 

2ـ اختفـای فعالیـت اقتصـادی و کتمان 
درآمـد حاصـل از آن. 

مأمـوران  دسترسـی  از  ممانعـت  3ـ 
مالیاتی بـه اطالعات مالیاتی و اقتصادی 
اجـرای  در  ثالـث  اشـخاص  یـا  خـود 

قانـون.  ایـن  مـاده)181( 
قانونـی  تکالیـف  انجـام  از  امتنـاع  و 
مبنی بـر ارسـال اطالعـات مالـی موضوع 
بـه  مکـرر(   169( و  مـواد)169( 
مالیاتـی کشـور و وارد  امـور  سـازمان 
کـردن زیـان بـه دولـت بـا ایـن اقـدام. 
4ـ عـدم انجـام تکالیـف قانونـی مربـوط 
بـه مالیات هـای مسـتقیم و مالیـات بـر 
وصـول  بـا  رابطـه  در  افـزوده  ارزش 
و  دیگـر  مؤدیـان  مالیـات  کسـر  یـا 
ایصـال آن بـه سـازمان امـور مالیاتـی 
تعیین شـده.  قانونـی  مواعـد   در 
قراردادهـای  و  معامـالت  تنظیـم   -5
یـا معامـالت و  نـام دیگـران،  بـه  خـود 
قراردادهـای مؤدیان دیگـر به نام خود 

برخـالف واقـع. 
6- خـودداری از انجـام تکالیـف قانونی 
درخصـوص تنظیم و تسـلیم اظهارنامه 
و  درآمـدی  اطالعـات  حـاوی  مالیاتـی 

هزینـه ای در سه سـال متوالـی. 
7ـ اسـتفاده از کارت بازرگانی اشخاص 

دیگـر به منظور فـرار مالیاتی. 

تعریــف  جرایــم  تناســب  عــدم   
شــده، بطــور مثــال عــدم کســر مالیــات 
تکلیفــی اجــاره بــا اســتفاده از کارت 
ــازات  ــمول مج ــران مش ــی دیگ بازرگان

می شــود.  شــش  درجــه 
 مقــررات ســخت گیرانــه نســبت بــه 

قســمت انتهــای بنــد 3و بنــد 4. 
از  اشــتباه ســهوی  تفکیــک  عــدم   

مالیاتــی.  فــرار 
ــرم  ــات ج ــزم اثب ــن مکانی ــدم تبیی  ع
و نحــوه برخــورد بــا مامورمالیاتــی در 

ــودی.  ــت م ــات برائ ــورت اثب ص

ــا و  ــون مالیات ه ــرم در قان ــن ج  تبیی
ــازات آن.  مج

 کمک به افزایش شفافیت فعالیت ها. 
 کاهش فرار مالیاتی. 

مجازات تعزیر درجه شش:
- حبــس بیــش از شــش مــاه تــا دو 

ســال. 
بیســت  از  بیــش  نقــدی  جــزای   -
میلیــون ریــال تــا هشــتاد میلیــون 

ریــال. 
- محرومیــت از حقــوق اجتماعــی بیــش 

از شــش مــاه تــا پنــج ســال. 
- انتشار حکم قطعی در رسانه ها. 

ــد فعالیــت  ــا چن - ممنوعیــت از یــک ی
شــغلی یــا اجتماعــی بــرای اشــخاص 
حقوقــی حداکثــر تــا مــدت پنــج ســال. 
ــرای  ــی  ب ــوت عموم ــت از دع - ممنوعی
اشــخاص  بــرای  ســرمایه  افزایــش 
حقوقــی حداکثــر تــا مــدت پنــج ســال. 
- ممنوعیـت از اصـدار برخی از اسـناد 
تجاری توسـط اشـخاص حقوقی حداکثر 

تـا مدت پنج سـال. 
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اعمال  نافی  مجازات  این  اعمال 
قانون  در  مندرج  محرومیت های 
ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با 
مجمع   1390/08/07 مصوب  فساد 

تشخیص مصلحت نظام نیست. 
ماده 1- تعریف فساد

ــوابق اداري  ــناد و س ــاء اس ــا اختف .... ی
ــي و مال

مــاده5 محرومیت هــاي موضــوع ایــن 
قانــون و اشــخاص مشــمول محرومیت، 
اعــم از حقیقــي و یــا حقوقــي بــه قــرار 

زیــر اســت:
الف محرومیت ها:

1ـ شــرکت در مناقصه هــا و مزایده هــا 
یــا انجــام معاملــه یــا انعقــاد قــرارداد با 
دســتگاه هاي موضــوع بندهــاي )الــف(، 
)ب( و )ج( مــاده )2( ایــن قانــون بــا 
در  مذکــور  بــزرگ  معامــالت  نصــاب 
قانــون برگــزاري مناقصــات مصــوب 

 .1383/1/25
اعتباري  و  مالي  تسهیالت  دریافت  2ـ 
از دستگاه هاي موضوع بندهاي )الف(، 

)ب( و )ج( ماده )2( این قانون. 
3ـ تأســیس شــرکت تجــاري، مؤسســه 
غیرتجــاري و عضویــت در هیــأت مدیره 
و مدیریــت و بازرســي هــر نوع شــرکت 

ــه.  یا مؤسس
یــا اســتفاده از کارت  4ـ دریافــت و 

بازرگانــي. 
5 اخــذ موافقتنامــه اصولــي و یــا مجــوز 

واردات و صــادرات. 
و  مدیریتــي  ارکان  در  عضویــت   6
نظارتــي در تشــکلهاي حرفــه اي، صنفي 

و شــوراها. 
7ـ عضویــت در هیأت هــاي رســیدگي 
بــه تخلفــات اداري، انتظامــي و انتصــاب 

بــه مشــاغل مدیریتــي. 

ــودن  ــه نب ــازات و یکپاچ ــدید مج  تش
 کاهش فرار مالیاتی. تعاریــف جــرم و مجازات هــا. 

و  محرومیــت  مشــمول  اشــخاص  ب 
آنــان: محرومیــت  میــزان 

1ـ اشــخاصي کــه بــه قصــد فــرار از 
ــي  ــا دولت ــی و ی ــوق عموم پرداخــت حق
مي گردنــد  زیــر  اعمــال  مرتکــب 
متناســب بــا نــوع تخلــف عمــدي بــه دو 
تــا پنــج ســال محرومیــت بــه شــرح زیــر 

مي شــوند: محکــوم 
1ـ1ـ ارائه متقلبانه اسناد، صورت هاي 
مالیاتي  و  مالي  اظهارنامه هاي  مالي، 
از  یکي  به  رسمي ذي ربط،  مراجع  به 
محرومیت هاي مندرج در جزءهاي )1(، 
یا  و  ماده  این  )الف(  بند   )3( و   )2( 

هر سه آنها. 
2ـ1ـ ثبــت نکــردن معامالتــي کــه ثبــت 
آنهــا در دفاتــر قانوني بنــگاه اقتصادي، 
براســاس مقــررات، الزامي اســت یــا 
ثبــت معامــالت غیرواقعــي، بــه یکــي از 
جزء هــاي  در  منــدرج  محرومیت هــاي 
ــف( ایــن مــاده  )1(، )2( و )6( بنــد )ال

یــا جمــع دو و یــا هــر ســه آنهــا. 
3ـ1ـ ثبــت هزینه هــا و دیــون واهــي، یا 
ثبــت هزینه هــا و دیــون با شناســه هاي 
غیرواقعــي  یــا  غیرمرتبــط  اشــخاص 
ــي از  ــه یک ــگاه، ب ــي بن ــر قانون در دفات
جزءهــاي  در  مذکــور  محرومیت هــاي 
)1(، )2( و )5( بنــد )الــف( ایــن مــاده و 

یــا جمــع دو یــا هــر ســه آنهــا. 
4ـ1ـ ارائه نکـــردن اســناد حســابداري 
آنهــا  امحــاء  یــا  قانونــي  مراجــع  بــه 
قبــل از زمــان پیش بینــي شــده در 
ــاي  ــي از محرومیت ه ــه یک ــررات، ب مق
منــدرج در جزءهــاي )3( و )6( بنــد 

ــا.  ــر دو آنه ــا ه ــاده ی ــن م ــف( ای )ال
و  بانکي  تسهیالت  از  استفاده  ـ1ـ   5
مجاز  غیرمحل  در  دولتي  امتیازات 
مربوط، به یکي از محرومیت هاي مندرج 
بند   )6( و   )4(  ،)2(  ،)1( جزءهاي  در 
)الف( این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها. 
6 ـ1ـ اســتنکاف از پرداخــت بدهــي 
عــوارض قطعــي  یــا  مالیاتــي  معــوق 
و  مالــي  تمکــن  صــورت  در  قانونــي 
نداشــتن عــذر موجــه، بــه یکــي از 
جزءهــاي  در  منــدرج  محرومیت هــاي 
ــن  ــف( ای ــد )ال )1(، )2(، )3( و )4( بن

ــا.  ــتر آنه ــا بیش ــع دو ی ــا جم ــاده ی م

ه 2
صر

تب

دعـوی  اقامـه  و  جرائـم  اعـالم 
نـزد  مزبـور  جرائـم  مرتکبـان  علیـه 
دادسـتانی  طریـق  از  قضائـی  مراجـع 
انتظامی مالیاتـی و سـایر مراجـع قانونی 

می پذیـرد.  صـورت 

ــی  ــن ســایر مراجــع قضای  عــدم تبیی
ــوی.  ــرح دع ــکان ط در ام

اقامــة  انتظامی مرجــع  دادســتانی   
مراجــع  بــه  مؤدیــان  علیــه  دعــوي 
قضایــی بــا مشــخص شــدن تعریــف 
مراجــع  و  مجــازات  تعییــن  و  جــرم 

قضایــی. 

-

27
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جرائـم  از  یـک  هـر  مرتکـب  چنانچـه 
مالیاتـی شـخص حقوقـی باشـد، بـرای 
مـدت شـش ماه تـا دوسـال بـه یکـی از 

می شـود: محکـوم  زیـر  مجازات هـای 
1ـ ممنوعیـت از یـک یـا چنـد فعالیـت 

شـغلی. 
از  برخــی  اصــدار  از  ممنوعیــت  2ـ 

تجــاری.  اســناد 

 تبیین جرم اشخاص حقوقی. -
- کاهش فرار مالیاتی. 

ده
نکته کلیدینقطه قوتنقطعه ضعفموضوعما
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ره
ص

مســئولیت کیفــری شــخص حقوقــی تب
مانــع از مســئولیت کیفــری شــخص 

حقیقــی مرتکــب جــرم نیســت. 
---

27
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معاونت در ارتکاب جرم مالیاتی و یا عدم 
توسط  گرفته  صورت  تخلفات  گزارش 
و  حسابرسان  حسابداران،  از  هریک 
همچنین مؤسسات حسابرسی، مأموران 
مالیاتی و کارکنان بانک ها و مؤسسات 
مالی و اعتباری، شامل حداقل مجازات 
مباشر جرم محکوم و مجازات معاونت 
مجازات  قانون  طبق  اشخاص  سایر 

اسالمی  تعیین می شود. 

و  اختیارات  در  تناسب  عدم   
حق الزحمه و مسئولیت حسابداران. 

 افزایش حجم زیادی از گزارش تخلفات 
صرف به منظور فرار از مسئولیت. 

نمایل  عدم  موجب  و  و  اشتغال  ضد   
اشتغال در حرفه حسابداری و حسابرسی. 
 تالی فاســد داشــتن و امــکان ســوء 
اســتفاده از تهدیدتوســط هریــک از 

ــور.  ــاغل مزب مش
 لزوم تغییر قراردادهای حرفه ارائه 

خدمات. 
 عــدم تســری حمایت قانونــي و تأمین 
امنیــت و جبــران خســارت موضــوع 
ســالمت  ارتقــای  قانــون   17 مــاده 
ــرای  ــا فســاد ب ــه ب ــام اداری و مقابل نظ
اطالعــات.  گزارش دهنــده  اشــخاصی 
مانند  منصفه  هیأت  تشکیل  لزوم   
اتاق  از  حضور  و  مطبوعات  دادگاه 
بازرگانی و اتاق صنف و سایر انجمن های 

صنفی برای تعیین مجازات. 

 ســخت شــدن بســتر انجــام جــرم 
مالیاتــی. 

 کاهش فرار مالیاتی. 
فعالیت هــای  شــفافیت  افزایــش   

اقتصــادی. 

-

27
ه7

ماد

مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی عالوه 
بر مجازات های مقرر در مواد )274( تا 
پرداخت  مسئول  قانون،  این   )276(
اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی 
این  ماده)157(  در  مقرر  مهلت  تا  که 
همچنین  و  باشد  نشده  مطالبه  قانون 
حکم  با  دولت  به  وارده  زیان  و  ضرر 

مراجع صالح قضائی هستند. 

 تشــدید مجــازات و تعییــن مجــازات 
مجــازات  جریمــه  بــر  عــالوه   نقــدی 

درجه شش. 

- کاهش فرار مالیاتی. 
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ویــژه  دادگاه  و  دادســرا  تشــکیل 
و  اســتان ها  از  هریــک  در  مالیاتــی 
مناطقــی کــه رئیــس قــوه قضائیــه بنــا 
بــه درخواســت رئیــس ســازمان امــور 

مالیاتــی کشــور مقتضــی بدانــد. 

منصفــه  هیــأت  تشــکیل  لــزوم   
ماننــد دادگاه مطبوعــات و حضــور از 
ــاق صنــف و ســایر  ــی و ات ــاق بازرگان ات
دادگاه.  ایــن  در  انجمن هــای صنفــی 

 تخصصی بودن دادگاه مالیاتی. 

در ایـن صـورت سـازمان امـور مالیاتـی 
کشـور موظف اسـت لـوازم و تجهیزات 
و مکان اسـتقرار مسـتقلی را برای آنها 

تأمیـن کند. 
27
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انفصـال از خدمـات دولتـی و عمومـی  
از دو تـا پنـج سـال عـالوه  بـر مجـازات 
بیـش از شـش مـاه تـا دو سـال حبـس 
دسترسـی  هرگونـه  خصـوص  در 
اطالعـات  از  سوء اسـتفاده  و  غیرمجـاز 
ثبت شـده در پایـگاه اطالعـات هویتـی، 
عملکـردی و دارایـی مؤدیـان مالیاتـی 
موضـوع ماده)169مکـرر( ایـن قانـون 
و اسـتفاده در مسـائلی غیـراز فرآینـد 
تشـخیص و وصول درآمدهـای مالیاتی 

یـا افشـای اطالعـات مزبـور. 

اســتفاده  نحــوه  تبییــن  عــدم   
مامــوران  دسترســی  چگونگــی  و 
ــده در  ــات ثبت ش ــه اطالع ــخیص ب تش
ــی، عملکــردی و  ــات هویت ــگاه اطالع پای

مالیاتــی.  مؤدیــان  دارایــی 

 محدودیــت در اســتفاده و افشــای 
اطالعــات. 

 جــرم بــودن افشــای اطالعــات مودیان 
مالیاتی. 

ــط  ــل توس ــوی متقاب ــرح دع ــکان ط  ام
ذی نفعــان. 

مربـوط  قانونـی  مجازات هـای  سـایر 
بـه  ایـن مـاده بـا اقامـه دعـوی توسـط 
ذی نفعـان و به تشـخیص مراجع قانونی 

می شـود.  تعییـن  ذی صـالح 
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و  سـازمان ها  مالیـات  صفـر  نـرخ 
مؤسسـات وابسـته به شـهرداری ها که 
بـه موجـب قانـون بـرای انجـام وظایـف 
عمومـی،  امـور  در  شـهرداری  ذاتـی 
شـهری و خدماتی تشکیل و صددرصد 
بـه  متعلـق  آن  دارایـی  و  سـرمایه 

اسـت.  شـهرداری 

ــه  ــدار ب ــد پای ــص درآم ــگاه تخصی  ن
شــهرهای کوچــک و لیکــن تقســیم آن 
براســاس پایــه جمعیــت و تسلســل 
تخصیــص کمتــر درآمــد بــه مناطــق 
کــم جمعیــت و حمایــت از مهاجــرت بــه 

ــر.  ــهرهای بزرگت ش

 تعییــن درآمــد پایــدار برای شــهرهای 
کوچــک و دهیاری هــا. 

بــرای فعالیت هــای در  نــرخ صفــر   
شــهرداری ها.  وظایــف  چارچــوب 

کل  از  یک  درصد  معادل  پرداخت 
مالیات های  از  حاصل  درآمدهای 
به  قانون  این  موضوع  مستقیم 
شهرهای  شهرداری های  و  دهیاری ها 
زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت 
طریق  از  جمعیت  شاخص  نسبت  به 
خزانه داری کل کشور و در قالب ردیف 
مشخصی در قوانین بودجه ساالنه که 
اختیار  در  موافقتنامه  مبادله  از  پس 

وزارت کشور قرار می گیرد. 

ده
نکته کلیدینقطه قوتنقطعه ضعفموضوعما
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)مصوب  قانون  این  اجرای  تاریخ 
1394/4/31(، به استثنای مواردی که 
در همین قانون ترتیب دیگری برای آن 
مقرر شده است، از ابتدای سال 1395 
و  حقوقی  اشخاص  کلیه  لیـکن  است. 
صاحبان مشاغل موضوع ماده)95( این 
قانون که سال مالی آنها از 1 /1 /1394 
لحاظ  از  می شود  شروع  آن  از  بعد  و 
و  رسیدگی  ترتیب  اظهارنامه،  تسلیم 
مالیاتی،  نرخ  و  ماده)272(  مقررات 

مشمول احکام این قانون هستند. 

 حذف مشروط ماده 98 و آماده نبودن 
پایگاه های مالیاتی. 

 مهلت و فاصله مناسب زمان تصویب 
تا اجرای قانون. 

 ،97  ،96  ،95 مــواد94،  اجــرای 
98مشــروط، 100، 101، 131 ق.م. م 
در خصــوص مشــاغل از ابتــدای ســال 

 .1394
 ،97  ،96  ،95 مــواد94،  اجــرای 
ــروط، 105، 106، 107، 110،  98مش
ق. م. م در خصــوص اشــخاص حقوقــی 

از ابتــدای ســال 1394. 
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لغو احکام مالیاتـی قوانین زیر از تاریخ 
الزم االجـراء شـدن قانون اصـالح قانون 

مستقیم:  مالیات های 
نظـام  قانـون   )71( و  مـواد)29(  1ـ 
مصـوب  اصالحـی  کشـور   صنفـی 

 .1392/6/12
از  اسـتفاده  قانـون  مـاده)17(  2ـ 
حداکثـر تـوان تولیـدی و خدماتـی در 
تأمیـن نیازهـای کشـور و تقــویت آن 
در امــر صـادرات و اصالح مـاده)104( 
قانـون مالیات هـای مستقــیم مصـوب 

 .1391/5/1
از  بخشـی  تنظیـم  قانـون   6 مـاده  3ـ 
مقررات تسـهیل نوسازی صنایع کشور 
و اصـالح مـاده113 قانون برنامه سـوم 
توسـعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
مصـوب  اسـالمی ایران  جمهـوری 

 .1382/5/24
4ـ اسـتثنای مذکور در بنـد)ج( ماده1و 
ماده6 قانون تسـهیل تنظیم اسـناد در 

دفاتر اسـناد رسـمی مصوب 138. 
5 مـاده 66 قانـون الحـاق مـوادی بـه 
قانـون تنظیـم بخشـی از مقـررات مالی 

مصـوب 1384.  دولـت 

 نــگاه جامــع بــه قوانیــن مــوازی و -
معــارض. 

اصالحیه قانون نظام صنفی کشور اصالحی:
 ماده 29 - عهده دار شدن اتحادیه ها )تبصره: 
مالیات،  وصول  در  شهرستان(  اصناف  اتاق 
خدمات  وزارتخانه ها،  هزینه  و  عوارض 
شهرداری ها و سازمان های وابسته به دولت. 
 ماده 71 - استفاد از صندوق مکانیزه فروش 
یا  و  کاال  کننده  عرضه  صنفی  افراد   توسط 

ارائه دهنده خدمت.  
تبصره 1 - تدوین آئین نامه توسط دبیرخانه 
امور  با همکاری سازمان  نظارت  عالی  هیأت 
خصوص  در  ایران  اصناف  اتاق  و  مالیاتی 
اولویت   و  ماده  این  مشمول  صنوف  تعیین 

بندی نحوه استفاده. 
توان  حداکثر  از  استفاده  قانون  ماده)17( 

تولیدی و خدماتی... 
ارزیابی  تجدید  مالیات  شمول  از  معافیت 
دارایی ها و انتقال مازاد به افزایش سرمایه 

بنگاه های اقتصادی. 
مقررات  از  بخشی  تنظیم  قانون   6 ماده 

تسهیل نوسازی صنایع کشور:
اصالح تبصره 2 ماده 132 و تبصره 3 ماده 
مصوب  مستقیم  مالیات های  قانون   138
در  آن :  بعدی  اصالحات  1366/12/3و 
خصوص  واحدهای تولیدی فن آوری اطالعات 
با تأیید  وزارتخانه  های مربوطه و  کارخانه  های 
واقع در شعاع یکصد و بیست کیلومتری تهران 
) مشهد،  بزرگ  استحفاظی  شهرهای  حوزه  و 

تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان(. 
دفاتـر  در  اسـناد  تنظیـم  تسـهیل   قانـون 

اسناد رسمی:
رسمی مکلفند  اسناد  دفا تر  1ـ  ماده  ج  بند 
هنگام نقل و انتقال عین امالک، مفاصا حساب 
قانون   )37( ماده  موضوع  بدهی  و  مالیاتی 
تأمین اجتماعی را از انتقال دهنده مطالبه مگر 
اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهـد 
در  که  گردد  احتمالـی  بدهـی  پرداخت  به 
به پرداخت  نسبت  متعـاملیـن  صـورت  این 
داشت.   خواهند  تضامنی  مسئولیت   آن 

ماده 6: معافیت هرگونه انتقال بالعوض به 
نفع دولت و شهرداری ها از پرداخت عوارض 
پاسخ  استثناء  به  گواهی  هرگونه  اخذ  و 

استعالم از اداره ثبت اسناد و امالک محل. 
ماده 66 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم 
منظور  راستاي  در  مالی:  مقررات  از  بخشی 
کردن معافیت هاي مالیاتي براي سرمایه گذاري 
صنعتي، استثناي مذکور در تبصره )2( ماده 
و  حذف  مستقیم  مالیات هاي  قانون   )132(
که  مواردي  در  تنها  تأسیس  پروانه  صدور 
برخوردار از معافیت مالیاتي باشد، مجاز است. 
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