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  خبرهای هفته

 

 قضایی امنیت و اشتغال صنایع، مشکالت و مسائل بررسی جلسه در/  مهر 

 دادگستری کلرئیس فاضلیان احمد ، مالیاتی مسائل موضوع با گذاریسرمایه

 رد تولیدی صنایع و هاشرکت نمایندگان توسط انتقاداتی طرح از پس البرز استان

 هاینک بر تأکید با استان مالیاتی امور کل اداره توسط مالیات اخذ میزان و نحوه مورد

 تصریح است جهان پیشرفته کشورهای در مرسوم و بدیهی امری مالیات پرداخت

 :  کرد

 راحتیبه مردم و است مالیاتی منابع طریق از کشورها این درآمد عمده بخش 

 .دهدمی ارائه عالی سطوح در را خدماتی نیز دولت و کنندمی پرداخت را خود مالیات

 ضاییق حمایت کمیته فعالیت هدف اینکه بابیان البرز استان دادگستری کلرئیس 

:  گفت است قانون چارچوب در تولیدی هایفعالیت از حمایت گذاریسرمایه از

 دتوانمی شدهمطرح هایاستدالل و مالیاتی امور کل اداره به تولیدکنندگان انتقادات

 افزایش به ایرادات، کردن برطرف ضمن و شود طرح منظم و مدون جلسات در

 .کند کمک نظرات نقطه شدن ترنزدیک و اعتماد

 از مالیات اخذ نحوه بررسی برای استان بازرسی کل اداره از درخواست ضمن وی 

 خواستار گذاری،سرمایه از قضایی حمایت کمیته به گزارش ارائه و تولیدکنندگان

 ها،شهرک شرکت استان، بازرگانی اتاق مسئوالن از متشکل ایکمیته تشکیل

 .شد مشکالت حل راهکارهای بررسی برای بازرسی و مالیاتی کل اداره اصناف،

 

 

 مقدمه

همراهان خانواده بزرگ  خدمت شماباعرض سالم 

 مرجع مشاوران مالیاتی مالیاتی

از اینکه خبرنامه هفتگی مالیات مورد توجه و عنایت شما 

 همراهان عزیز قرار گرفت خداوند متعال را شاکرم .

مراهی شما عزیزان هو امیدوارم که بتوانیم با کمک و 

 گامی موثر در مشاوره مالیاتی بر داریم.

خوشبختانه با همت همکاران من در مرجع مشاوران 

مالیاتی اپلیکیشین دانشنامه مالیات برای انواع مختلف 

 گوشیهای هوشمند آماده گردید.

در این برنامه همه نیازهای مشاوران 

مالیاتی،حسابداران،مدیران مالی و مودیان مالیاتی و هر 

 هوردبرآ شود شخصی که با سیستم مالیاتی مواجه می

   گردیده است.

 قادات و پیشنهادات شما عزیران همراه هستیم.تمنتظر ان

 میثم بهلول بندی

 مدرس و مشاور مالیاتی

 خبرنامه هفتگی مالیات
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 :  گفت A4 و چاپ کاغذ ترخیص آغاز به اشاره با مقوا و کاغذ اتحادیه رییس ؛ میرباقری حسین/  ایران کتاب خبرگزاری 

 و چاپ کاالهای از مواد این زیرا گیردنمی تعلق A4 و چاپ کاغذهای به افزوده ارزش مالیات درصد ۹ ؛ مالیاتی امور سازمان دستور دنبال به

 زیادی بخش اشتانب دنبال به پیش  چندی:  کرد عنوان( ایبنا) ایران کتاب خبرگزاری با وگوگفت در میرباقری حسین. آیندمی شمار به بندیبسته

 .گیردنمی تعلق کاغذ به افزوده ارزش درصد ۹ شد اعالم که کردیم استعالم مالیاتی امور سازمان از را هاتعرفه بحث رجایی شهید بندر در مقوا و کاغذ

 .گیردنمی تعلق تحریر کاغذهای همچنین A4 و چاپ کاغذ به افزوده ارزش که شد مشخص و شد ارسال گمرک به سریعا مالیاتی امور سازمان نظر

 به افزوده ارزش درصد ۹ اختصاص:  گفت بود، شده موضوع این اصلی دلیل گمرک اداره و استاندارد سازمان نظر اختالف اینکه بیان با میرباقری

 .است ترخیص حال در حوزه این کاالهای و است شده حل اکنون مختلف کاالهای

 طبق و است ساالنه ریال میلیارد ۰۵ مالیاتی تراکنش آستانه:   کرد خاطرنشان بانکی تراکنش مالیات درباره رضوی خراسان مالیاتی امور مدیرکل 

 بعد به ۹۰ سال از اما کند نمی ورود فعال را ۹۹ تا ۹۹ سال از اقتصادی فعال یک ریال میلیارد ۰۵ زیر بانکی های تراکنش به سازمان دستورالعمل

 الیاتم ماخذ تراکنش خود واقع در شود می مطالبه آن مالیات مقررات چارچوب در باشد نشده ابراز مودی اقتصادی فعالیت اگر و ندارد کف و سقف

 .  است مودیان اقتصادی های فعالیت از اطالعات تامین برای ای قرینه بلکه نیست

 استان این در غیرمستقیم و مستقیم مالیات ریال میلیارد ۰۵۵ و هزار ۰۵ مجموع در امسال گذشته ماه ۹۵ طی:  رضوی خراسان مالیاتی امور مدیرکل

  مالیاتی رسانه/است شده وصول

 های اتمالی معافیت قانون خانگی مشاغل همچنین و کنندگان تولید از حمایت هدف با:  گفت سمنان استان دارایی و اموراقتصادی مدیرکل/  مهر 

 .است شده ابالغ فرش حوزه مستقیم

 تمامی : کرد تأکید سمنان، استان فرش حوزه مستقیم هایمالیات معافیت قانون به اشاره ضمن مهر، خبرنگار با گفتگو در خواه خلیلی امیر 

 اجرای رایب باید لذا نیست مستثنا نیز فرش مقوله و است اظهارنامه موقعبه ارائه به مشروط فقط مستقیم، هایمالیات قانون در مندرج هایمعافیت

 خصوصی بخش هایتشکل مالیاتی معافیت به قانون ۹۹۰ ماده:  افزود وی. داشت تولیدکنندگان به رسانیاطالع برای ایویژه اهتمام قانون این صحیح

 .کندمی بیان اظهارنامه ارائه به منوط را هامعافیت همه ۹۵ سال از پنجم برنامه قانون ۹۹۹ ماده ۰ تبصره اما دارد اشاره فرش حوزه در

 

 

 

 خبرنامه هفتگی مالیات
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 کرد ارائه را مالیاتی حساب تسویه مدارک نفت باشگاه مالک/  جوان خبرنگاران باشگاه

 .ادد تحویل را باشگاه این مالکیت سند تحویل برای جوانان و ورزش کل اداره و نفت وزارت نیاز مورد مالیاتی مدارک تهران نوین نفت مالک

(  شنبه یک) امروز صبح.  بود باشگاه این مالیاتی هایبدهی به دادن سامان و سر  اخیر ماه ۰ در نوین نفت باشگاه مالک هایاقدام ترینمهم از یکی

 شد تقدیم باشگاه این واگذاری  هیئت به تهران نوین نفت مالک وکالی سوی از جوانان و ورزش کل اداره و نفت وزارت نیاز مورد مالیاتی مدارک

 . شود برداشته باشگاه دائم مالکیت گرفتن تحویل برای بلندی گام ماهه، ۰ فرصت رسیدن اتمام به آستانه در تا

 

 شد محقق شده بینی پیش های مالیات درصد ۶۸/  ایرنا

 درصد ۶۸ حدود امسال ماه ۹۹ در کشور در مالیات اینکه بیان با  یکشنبه امروز کشور مالیاتی امور سازمان مستقیم مالیاتهای معاون ، جنتی نادر

 میلیارد هزار ۶۸ زمانی بازه این در باید که درصورتی شده وصول کشور در مالیات تومان میلیارد هزار ۲۰ مدت این در:  گفت است یافته تحقق

 درآمدهای درصد ۹۵۵ سال پایان تا مالیاتی مودیان و مردم عموم همکاری با تا است این بر نهاد این تالش:  داد ادامه وی .شد می وصول تومان

 هزار ۹۵۵ باید بودجه قانون طبق سال پایان تا سازمان این:  افزود کشور مالیاتی امور سازمان مستقیم های مالیات معاون .کند محقق را مالیاتی

 تا شود محقق نیز مانده باقی درصد ۹۹ این مردم همکاری با امیدواریم که کند محقق را کشور بودجه در مالیاتی درآمدهای سهم تومان میلیارد

 .دهد انجام مطلوب نحو به گذاشته آن عهده بر قانون که وظایفی و تکالیف بتواند دولت

 

  معامالت فهرست ارسال مشمولین مالیاتی مودیان 《 برخی 》 توجه قابل

 معامالت صورت سامانه ساختار تغییر دلیل به ؛ کشور مالیاتی امور سازمان ارتباطات و اطالعات فناوری مرکز ۹۸/ ۹۵/ ۹۱ مورخ اطالعیه برابر 

 : گزارشات خصوص در ۹۱۹۸ سال به مربوط شده ثبت اطالعات حذف و فصلی

 ، مدت بلند های پیمان در پیمانکار اطالعات 

 ، مدت بلند های پیمان در کارفرما طالعاتا 

  ، پیمان مدیریت/  کاری العمل حق 

  ، بار نقل و حمل 

 خبرنامه هفتگی مالیات
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  ، مسافر نقل و حمل 

  و بیمه 

  اجاره 

 . نمایند اقدام اطالعات مجدد ورود به نسبت مودیان از دسته این است الزم بود شده ثبت نظر مورد مودیان توسط اول ماه ۸ در که گزارشاتی برای

 

 / مالیاتی زمان مرور

 سایر یا و مالیات مشمول درآمد به متعلق مالیات دارند اجازه مالیاتی مأموران مستقیم مالیاتهای قانون طبق که است زمانی مدت مالیاتی زمان مرور

 .میگردد سلب آنان از مزبور قانونی اجازه زمان آن گذشت از پس و نمایند مطالبه و محاسبه را مالیاتی های پایه

 :باشد می جاری ذیل شرایط در مالیاتی زمان مرور 

 ظهارنامها تسلیم مهلت انقضای از 《یکسال》 مدت اند نموده تسلیم مالیاتی امور اداره به را مالیاتی اظهارنامه  ، مقرر مهلت در که مؤدیانی مورد در 

 (م.م.ق ۹۰۸ ماده)

 مالیاتی هارنامهاظ تسلیم به مکلف قانونی مقررات طبق یا و اند نکرده تسلیم مالیاتی امور اداره به مالیاتی اظهارنامه مقرر مهلت در که مؤدیانی مورد در

 (م.م.ق ۹۰۲ ماده. )مالیات پرداخت سررسید تاریخ از 《سال پنج》 مدت اند، نبوده مالیات پرداخت سررسید در

 

  مالیاتی محترم مودیان توجه قابل 

 ۹۱۹۸ سال اطالعات ورود خصوص در طالعیها

 مقام تصویب به که ۹۸/ ۰/ ۹۹ مورخ ۹۵۶۹۵ شماره به ۹۹/ ۹/ ۱۹ مصوب م.م.ق( ۹۸۹) ماده( ۱) تبصره اجرایی نامه آیین اصالحی مفاد وفق 

 سامانه رد فوق اصالحی در مندرج شرح به تغییراتی معامالت، فهرست ارسال در تسهیل منظور به ، است رسیده دارایی و اقتصادی امور وزارت عالی

 . است آمده بوجود مربوط
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 ستدعیم لذا نداشته، را فوق تغییرات وفق برداری بهره و رسانی بروز قابلیت اطالعاتی اقالم و ها گزارش از برخی آمده بعمل تغییرات براساس 

 تکالیف کامل و دقیق انجام منظور به ۹۱۹۲ سال اردیبهشت پانزدهم تا معامالت فهرست ارسال مهلت تمدید به توجه با مالیاتی محترم مؤدیان است

 :  آورند بعمل ذیل شرح به معامالت فهرست ارسال خصوص در نیاز مورد اقدامات قانونی

 سازمان نظر مورد جدید ساختار با تطابق عدم به توجه با ۹۱۹۸ سال اول ماه شش به مربوط اجاره و قراردادها العملکاری، حق ارسالی اطالعات.  ۹

 نموده رسالا مذکور های گزارش طریق از که را اطالعاتی بایست می مالیاتی محترم مؤدیان کلیه و نداشته رسانی بروز قابلیت کشور، مالیاتی امور

 .نمایند ارسال و درج سامانه جداول در مجدداً اند،

 عاملهم طرف اصلی مؤدیان به مربوط اطالعات بایست می بیمه، و مسافر نقل و حمل بار، نقل و حمل های گزارش سرفصل کلی حذف به توجه با.  ۰

 . نمایند ارسال و درج مجدداً مذکور ساختار با مطابق و فروش و خرید های گزارش طریق از را خود

 قلم دو شدن اضافه آن علت که است شده اولیه ثبت به تبدیل ۹۱۹۸ سال به مربوط واردات و صادرات های گزارش در ارسالی اطالعات تمامی.  ۱

 به ارسالی های گزارش در شده اعالم مبالغ و باشد می واردات و صادرات بخش در پروانه مطابق مبلغ و دفاتر مطابق مبلغ شامل( فیلد) اطالعاتی

 . است گرفته قرار شده رسانی بروز نسخه جداول در "دفاتر مطابق مبلغ"( فیلد) اطالعاتی قلم در فرض پیش صورت

 .دهند انجام را نهایی ثبت و اقدام مورد حسب مذکور مبالغ اطالعات تکمیل و اصالح بررسی، به نسبت گرامی مؤدیان است ضروری لذا 

 جودو صورت در و شده حذف شده رسانی بروز نسخه در برگشتی واردات یا و برگشتی صادرات به مربوط ارسالی های گزارش است ذکر به الزم

 . شود اقدام مربوطه جدول در مجدد ارسال به نسبت است ضروری اطالعاتی چنین

 یلدف در نیز برگشتی موضوع و ارسال صادرات گزارش در برگشتی واردات اطالعات و واردات گزارش در برگشتی صادرات اطالعات است بدیهی

 .شود وارد بایستی توضیحات

 

 ۹۰/ ۲/ ۹۰ تاریخ ۰۸۵/ ۹۰/ ۹۱ شماره          (  افزوده ارزش)  ؛ مالیاتی بخشنامه

 مالیاتی اعتبار عنوان به مودیان پرداختی افزوده ارزش عوارض و مالیات پذیرش و رسیدگی نحوه

 موضوع اداری، عدالت دیوان اصناف و مالی اقتصادی، تخصصی هیأت رأی موجب به که ۰۹/۹/۹۱۹۰ مورخ م/۹۱۹/۹۹۰۰۰ شماره بخشنامه پیرو

 جهت ۹۱/۲/۹۱۹۹ مورخ ۲۹/۹۹/۰۸۵ شماره بخشنامه طی مراتب و رد آن ابطال درخواست ۰۹/۰/۹۱۹۹ مورخ ۹۰/اق/۹۱۹۰۲ شماره دادنامه

 احراز و مودیان مالیاتی اعتبار پذیرش نحوه خصوص در ابهاماتی واصله اطالعات اساس بر اینکه به نظر ، گردیده ارسال الزم برداری بهره و اطالع

 خبرنامه هفتگی مالیات
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 الیاتیم اعتبار پذیرش به نسبت افزوده ارزش بر مالیات قانون در شده تعیین دادرسی مراجع و مالیاتی واحدهای از برخی و مطرح معامله اصالت

 انجام نزما در«  مالیاتی اعتبار فاقد شده نام ثبت مودیان»  فهرست در فروشندگان نام وجود عدم و نام ثبت گواهینامه داشتن صرف به مودیان

 و ودیانم مالیاتی اعتبار به رسیدگی در یکسان رویه اتخاذ و مطروحه ابهامات رفع منظور به فلذا نمایندمی اقدام معامله اصالت احراز بدون معامله،

 :داردمی مقرر معامله اصالت احراز ه نحو

 برای خدمت یا کاال خرید موقع در مودیان که هاییمالیات »بر مبنی افزوده ارزش بر مالیات قانون( ۹۲) ماده صدر و( ۰۹) ماده به استناد با

 طتوس شدهوصول هایمالیات از مورد حسب اندنموده پرداخت قانون این موضوع صادره هایصورتحساب استناد به خود اقتصادی هایفعالیت

 ارزش بر مالیات سامانه در نامثبت افزوده، ارزش بر مالیات نظام در آنان مشمولیت مستلزم مودیان مالیاتی اعتبار پذیرش ،«میگردد مسترد آنها

 رزشا عوارض و مالیات و خدمات و کاالها بهای پرداخت اسناد صورتحساب، کنترل طریق از معامله اصالت احراز و نام ثبت گواهینامه افزوده،داشتن

 طی و ریفاتتش تابع که مودی کار روش گرفتن نظر در با)  مورد حسب...  و انبار رسید حمل، اسناد کنترل فروشنده، شناسایی تأییدیه، اخذ افزوده،

 اقدف شدهنامثبت مودیان» فهرست در( فروشنده) مودی نام درج عدم و نام ثبت گواهینامه داشتن صرف و بود خواهد(  باشد می خود خاص مراحل

 .بود نخواهد مالیاتی اعتبار پذیرش و معامله اصالت احراز برای کافی معامله،شرط انجام زمان در «مالیاتی اعتبار
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   ؟ فروشنده یا است مستأجر برعهده سرقفلی مالیات پرداخت ، کند دریافت سرقفلی مالک از مستأجر ، دادگاه حکم اساس بر اگر 

 

 وجهت با لذا باشد می مالیات مشمول محل واگذاری حق بابت حق صاحب یا مالک دریافتی مستقیم مالیاتهای قانون ۹۵ ماده صریح نص طبق

 .میگردد پرداخت مستاجر توسط نیز مالیات گیرد صورت مستاجر توسط سرقفلی بابت وجه دریافت اینکه بر مبنی دادگاه حکم به
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