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  خبرهای هفته

 جرایم و مالیات اصل امسال اسفندماه ۰۲ تا که مالیاتی مودیان:  قم مالیاتی امور مدیرکل

 ایرنا/شود می بخشیده درصد صد طور به جرایمشان نمایند، پرداخت را بخشش غیرقابل

 

 آزاد مناطق در اقتصادی فعاالن برای ۰۹ تا ۰۲ های سال مالیاتی اظهارنامه حذف/  ایرنا

 رد مناطق افزوده برارزش مالیات پیگیری مسئول و قشم آزاد منطقه سازمان مالیاتی نماینده 

 ۰۹۰۹ تا ۰۹۰۲ های سال مالیاتی اظهارنامه حذف از کشور آزاد مناطق عالی شورای دبیرخانه

 .داد خبر مناطق این در اقتصادی فعاالن ویژه

 های سال مالیاتی اظهارنامه حذف:  افزود خبرنگاران با وگو گفت در شنبه روز سرلکی امیر

 سازمان و است شده مصوب دولت اقتصادی کمیسیون در ۰۹ ماده اصالحیه الیحه در شده یاد

 .است کرده ابالغ آزاد مناطق دارای های استان همه مالیاتی کل ادارات به را آن کشور مالیاتی

 آزاد مناطق اقتصادی فعاالن مالیاتی معافیت برخورداری موضوع اساس این بر:  داد ادامه وی

 مرحله از شده انجام های پیگیری با اظهارنامه ارائه براساس ۰۹ تا ۰۲ های سال ویژه کشور

 .شد خارج اجرا

 مرحله در ۰۹ تا ۰۲ های سال های پرونده تمام ابالغیه این اساس بر:  کرد تصریح سرلکی

 کل ادارات به نهایتا و دارایی وزارت به مجلس سوی از آن قانون تا شوند می متوقف اجرا

 .شود ابالغ کشور سراسر مالیاتی

 مالیات همچنین و نیست اجرا قابل ۰۹ تا ۰۲ های سال برای اظهارنامه تسلیم شرط: افزود وی

 .شود می مسترد افراد به نیز دوره این در شده پرداخت دریافتی

 خبرنامه هفتگی مالیات
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 مقدمه

   

باعرض سالم و ادب و احترام خدمت 

همه شما همراهان عزیز مرجع 

 مشاوران مالیاتی ایران

با عنایت به نیازفعاالن اقتصادی و به 

خصوص مدیران مالی و حسابداران و 

مشاوران مالیاتی بر آن شدیم تا 

خبرنامه هفتگی مالیات را برای استفاده 

 کاربردی شما عزیزان آماده نماییم.

نجایی که تعداد کانالهای شبکه های از آ

اجتماعی و سایتهای متعددی خبرهای 

گوناگون و گاهی غیر موثق را منتشر 

می نمایند شما عزیزان میتوانید با 

استفاده از اپلیکیشن دانشنامه مالیات و 

یا وب سایت مرجع مشاوران مالیاتی از 

 این خبرنامه استفاده نمایید.

ت شما قادات و پیشنهاداتمنتظر ان

 عزیران همراه هستیم.

میثم بهلول بندی مدرس و مشاور 

 مالیاتی
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 فوری خبر/ندارد افزوده ارزش بر مالیات سکه فروش پیش: مرکزی بانک نشر و ریالی کل مدیر

 ترکیه، پایتخت کل دادستانی حکم با آنکارا شهر  مالیات اداره ساختمان در پیش هفته دو باانفجار ارتباط در شده دستگیر متهم ۰۱ از نفر هفت

 ایرنا/شدند زندان روانه و بازداشت آنها، از بازجویی و شواهد بررسی از پس

 مهر/است بوده افزایش به رو اخیر سال ۰۲ طی جهان در سفر مالیات داد؛ گزارش OECD جهانی سازمان

  ۰۹ اسفند ۰۲ تا بخشش غیرقابل جرائم و مالیات اصل پرداخت صورت در بخشش قابل جرایم از ۰۲۲۱ بخشودگی ( قم) 

 صورت در مالیاتی منابع ی همه در(  مدیرکل پرونده ۰۲۲ استثنای به)  مالیاتی مودیان کلیه بخشش قابل جرائم ۰۲۲۱ ودگیبخش اختیار(  اصفهان) 

 سالجاری ماه بهمن پایان تا 《 بخشش غیرقابل جرائم و مالیات اصل 》 پرداخت

 شهرستان امالک مشاوران( اصالحیه از قبل)  م.م.ق مکرر ۰۹۰ ماده موضوع جرائم ۰۵۱ و افزوده ارزش جرائم ۰۲۲۱ بخشودگی ... (  و ورامین) 

 / قرچک و پیشوا ، ورامین های

 . امسال ماهبهمن در بدهی اصل پرداخت صورت در هرمزگان استان مرزنشینان های تعاونی مالیاتی جرایم ۰۲۲۱ بخشودگی ( هرمزگان) 

 .داد خبر جاری ماه بهمن پایان تا استان مالیاتی مودیان جرائم درصد ۰۲۲ بخشودگی از شمالی خراسان مالیاتی امور مدیرکل ( شمالی خراسان) 

 بخشش قابل جرائم ۰۲۲۱ کنند اقدام نقدی طور به خود مالیاتی های بدهی اصل پرداخت به نسبت ۰۹ اسفند ۰۵ تا مودیان اگر (  غربی آذربایجان) 

 . شود می بخشوده منابع همه در

  دهافزو ارزش ، تکلیفی ، حقوقی اشخاص ، مشاغل مالیاتی منابع در مالیاتی مودیان بخشش قابل جرائم(  ۰۲۲۱)  صد در صد بخشودگی( سمنان) 

 اسفند پایان تا بخشش قابل غیر جرائم و مالیات اصل پرداخت صورت در استان مودیان برای بخشش قابل جرائم ۰۲۲۱ بخشودگی( گلستان) 

۰۹۰۹ 

 

درصد جرایم مالیاتی در ادارات کل 111بخشودگی   

 خبرنامه هفتگی مالیات
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 تجارت قانون ۰۱۰ ماده مشموالن برای صفر مالیات/ ارزیابی تجدید از هاشرکت سرمایه افزایش شرایط تعیین/  فارس

 نرخ ایمبن بر لیاتما از آنها شدن مشمول و ارزیابی تجدید مازاد انتقال طریق از هاشرکت سرمایه افزایش شرایط مجلس، نمایندگان تصویب با

 .شد مشخص صفر

 بند با ۰۹ سال بودجه الیحه درآمدی بخش جزئیات بررسی جریان در ماه بهمن ۰۲ شنبه، امروز علنی نشست در اسالمی شورای مجلس نمایندگان

 .کردند موافقت جلسه در حاضر نماینده ۰۰۰ مجموع از ممتنع رأی ۹ و مخالف رأی ۰۰ موافق، رأی ۰۵۱ با الیحه این ۰۲ تبصره ۹ الحاقی

 مصوب مستقیم های مالیات قانون اصالحیه( ۰۱۰) ماده موضوع ها، شرکت ارزیابی تجدید مازاد انتقال»  که است آمده ۰۲ تبصره ۹ الحاقی بند در

 .«شود می صفر نرخ بر مالیات مشمول و است بالمانع ذیل شروط رعایت با سرمایه افزایش حساب به ۰۱/ ۱/ ۹۰ سال

 شده تجارت قانون ۰۱۰ ماده مشمول ۰۹۰۹ سال عملکرد مالی هایصورت براساس باید مذکور هایشرکت الحاقی، بند این یک جزء اساس بر

 .باشند

 .شوند خارج تجارت قانون ۰۱۰ ماده شمول از ارزیابی تجدید این با باید مذکور هایشرکت ، الحاقی بند این دو جزء اساس بر

 است مکلف مدیرههیات ، برود میان از شرکت سرمایه نصف حداقل وارده هایزیان اثر بر اگر که داردمی مقرر تجارت قانون اصالحیه ۰۱۰ ماده

 .شود واقع رای و شور مورد شرکت ابقای یا انحالل موضوع تا کند، دعوت را سهام صاحبان العادهفوق عمومی مجمع بالفاصله

 فعالیت شروع تاریخ از ماه چهار ظرف مکلفند ، مستقیم مالیاتهای قانون ۰۹۹ ماده ۹ تبصره حکم برابر ؛ باشند داشته توجه مشاغل صاحبان کلیه

 . نمایند اعالم محل مالیاتی امور اداره به کتباً را مراتب

 نجاما کسب پروانه اخذ برای اقدامی ، تجاری واحد در فعالیت و حضور ماه چند از پس که مشاغلی صاحبان برای خصوصاً حکم این تکلیف اجرای

 . باشد می مهم دهند نمی

 خبرنامه هفتگی مالیات
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 آن رینمهمت که بود خواهد مالیاتی های معافیت و تسهیالت کلیه از محرومیت :  موجب مشاغل صاحبان از ایندسته ناحیه از تکلیف این انجام عدم

 . بود خواهد قطعی مالیات از جریمه ۰۲۱ و . باشد می ساالنه مالیاتی معافیت از مندی بهره عدم تواند می

 

 

 است؟ چقدر غیرفعال های شرکت مالیات

 بایست یم هستند فعالیت فاقد که هایی شرکت و باشد می 《 درآمد 》نتیجه در و فعالیت بر مالیات شود می گفته همواره و دانیم می که همانطور

 خود پولی و مالی فعالیت عدم کتباً مالی سال پایان از پس یا و نمایند ارسال نانویس صورت به و سفید را خود مالی سال عملکرد به مربوط اظهارنامه

 رکتش از دسته این برای مالیات و درآمد تعیین برای اقدامی ، فروش و خرید بر مبنی اطالعات وصول عدم صورت در و طبیعتاً فلذا دارند اعالم را

 . پذیرفت نخواهد صورت ها

 ؟ کنیم مراجعه مرجعی یا و آدرسی چه به افزوده ارزش مالیات نامه گواهی بودن درست بررسی برای

 : شد مطلع حقوقی و حقیقی شخص افزوده ارزش گواهی اعتبار وضعیت از میتوان زیر سامانه به مراجعه با

https://www.evat.ir/frmvalidationofregistration.aspx

 خبرنامه هفتگی مالیات
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 مالیاتی اطالعات

 مالیاتی پاسخ و پرسش
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 ؟ بود خواهند برخوردار مالیاتی معافیت از باشند می معلول فرزند دارای که افرادی آیا

 های هزینه کسر)  مستقیم مالیاتهای قانون ۰۹۹ ماده صدر در مذکور های هزینه بر عالوه العالج صعب و خاص بیماران و معلوالن مورد در

 مالیات مشمول درآمد از کسر قابل نیز آنان توانبخشی و مراقبت هزینه( وی تکفل تحت افراد یا بیمار مالیات مشمول درآمد از درمانی

 .باشدمی 《است دار عهده را او تکفل که شخصی》 یا 《بیمار》 یا 《معلول》

 

 خیر؟ یا هستند قانونی دفاتر اخذ به مکلف ۱۱۱ و ۱۱۱  مواد موضوع انحالل اظهارنامه تسلیم از پس شرکتها آیا

 قانونی اتردف اخذ بنابراین باشد، می باقی خود قوت به تصفیه امر ختم تا منحله شرکتهای حقوقی شخصیت تجارت قانون ۰۲۲ ماده به توجه با

 .است الزامی

 

 خیر؟ یا هستند دیگری مالیات مشمول انحالل مالیات پرداخت از پس ۱۱۱ ماده مشمولین آیا

 نباشد ۰۰۵ ماده ۹ و ۰ های تبصره موضوع خاص نرخ به مالیات مشمول که یابد تحقق درآمدی تصفیه امر ختم تا انحالل ثبت از بعد چنانچه

 .بود خواهد بردرآمد مالیات پرداخت مشمول

 

 خبرنامه هفتگی مالیات
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