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 خبرهای هفته

 

 خودرو کننده وارد خانواده یک از تومانی میلیارد ۰۳۸ مالیات دریافت/  نیوز شما

 در خودرو واردات شرایط از ایعده:  مالیاتی امور سازمان کل رئیس ، نژادتقوی 

 ۸۰ و بوده برادر ۴ که ایخانواده یک راستا همین در اند،کرده استفاده کشور

 این در که شد بررسی ۰۴ تا ۰۸ سال از آنها مالیاتی اطالعات ، داشتند شرکت

 و بیشتر بررسی در اما بودند، داده مالیات تومان میلیون ۰۸۸ و میلیارد ۵ رابطه

 سال ۴ برای برابر ۹۰ یعنی تومان میلیارد ۰۳۸ شد مشخص اطالعات کسب

 .شد مطالبه مالیات تشخیص برگه آنها فعالیت

 

 کند تغییر باید مالیاتی نظام/   جماران 

 مالیاتی نظام اصالح اهمیت به اشاره با جمهور رئیس اقتصادی مشاور ، نیلی مسعود 

 :  کرد اظهار کشور

 پر اراقش مالیات یعنی کند؛ حرکت بازتوزیعی مالیات سمت به باید ما مالیاتی نظام 

 آن مورد در آنچه اما کنیم توزیع درآمد کم اقشار بین و داده افزایش را درآمد

 ما مالیاتی نظام نه که است این هستیم نقص دارای سیاستگذاری زمینه در

می را فقرا ما حمایتی نظام نه و بگیرد مالیات آنها از که شناسدمی را ثروتمندان

 .است بزرگی ایراد این و کند کمک آنها به که شناسد

 

 

 مقدمه

سالم و تحیت خدمت شما اعضای خانواده بزرگ مرجع 

 مشاوران مالیاتی ایران

به خواست خداوند متعال و کمک و همراهی پرسنل پویا 

و خالق مرجع مشاوران مالیاتی ایران سومین پیش 

ره خبرنامه هفتگی مالیات را در حالی منتشر میکنیم شما

که نیاز به اخبار دقیق و موثق مالیاتی بهمراه بخشنامه 

ها و آیین نامه های مالیاتی هر روز بیش از پیش برای 

 فعاالن اقتصادی مشهود شده است.

درخواستی که ما از شما خواننده محترم خانواده مرجع 

کمک به انتشار این خبرنامه  ،مشاوران مالیاتی داریم

ه نحوی از انحا با سیستم مالیاتی برای دوستانی که ب

هستند.و اگر عالقه مند هستید به صورت دائم مواجه 

این خبرنامه را دریافت نمایید در وب سایت مرجع 

امه دانشنی عضو شوید یا اپلیکیشن مشاوران مالیات

آی -مخصوص گوشی های هوشمند )اندروید مالیات

 او اس( را از بازار یا سیب آپ دریافت و نصب نمایید.

 میثم بهلول بندی

 مالیاتی مدرس و مشاور
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 .کنند رسانی اطالع بیشتری دقت با ها رسانه هستیم امیدوار و ندارد صحت ادعایی چنین اصال/  دانا راه رسانی اطالع شبکه

 شد صادر زردبند یبرا مبلغ این به قبضی مالیات اداره متصدیان از یکی اشتباه بدنبال پیش ماه چند:  کرد بیان[  کارخانه مدیر]  زاده تقی افشین

 .کردیم اعتراض امر این به ما نبود مالیات از دارویی تولیدی های شرکت معافیت جریان در مالیات متصدی که آنجایی از و ،

 ندهب زرد از دریافتی مالیات کل و شده باطل صادره  قبض غفاری مهندس جناب صمیمانه همکاری و آمده عمل به های پیگیری با:  گفت وی

 .کردیم پرداخت ما زمان همان که شد اعالم ریال میلیون ۴۴۵ مبلغ سال دو برای

 .ردک قدردانی بویراحمد شهرستان در اداره این کارکنان همچنین و استان امورمالیاتی کل اداره همکاری از پایان در زردبند کارخانه رئیس 

 آرایشی محصوالت تولید زمینه در و نمود آغاز را خود فعالیت دارویی گیاهان آوریفر و تولید هدف با ،۸۳۹۱ سال از زردبند دارویی شرکت 

 .دارد فعالیت دارویی و بهداشتی و

 

 جهان در مالیات نرخ کمترین با کشور ۸۰ 

 لمللیا بین کارهای و کسب برای مالیاتی  های بهشت کشورها این. شوند می معرفی جهان در مالیات نرخ کمترین با کشور ۸۰ نوشتار این در 

 .هستند

 .است بوده کار و کسب برای جهان جاهای ترینجذاب از یکی اندک مالیات با محیطی داشتن با شهر این/  کنگ هنگ.  ۸۰

 .است ۰۹ تنها بالکان حوزه کوچک کشور این در شرکت درآمد بر مالیات نرخ/  نگرو مونته.  ۸۹

 .است ۸۹ کوچک وکارهایکسب برای شرکت، بر مالیات نرخ ، کانادا مانیتوبا استان در/  کانادا.  ۸۰

 .است کرده جذب را خارجی گذاریسرمایه از هنگفتی مقدار گذشته دهه دو در کشور این/  کامبوج.  ۸۵

 .است یافته راه فهرست این به هک است افریقایی کشور دو از یکی نامیبیا/  نامیبیا.  ۸۴

 نجهوپدست درآمد، آوریجمع زمینه در هاییچالش با تاکنون است، برخوردار ایساده نسبت به ٔ  سامانه از ارمنستان هرچند/  ارمنستان.  ۸۳

 .است کرده نرم
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 اختصاصی تنظیم مقدار تحقیقی، نگارانروزنامه ،۱۸۸۴ سال اواخر در که زمانی/  لوکزامبورگ.  ۸۱

 .فراگرفت را لوکزامبورگ ایگسترده انتقادهای ساختند، منتشر را بود شده انجام جهانی مهم هایشرکت برای که مالیات

 

 .داد کاهش را خود مالیاتی درآمدهای هم و پیوست اروپا اتحادیه به هم ،۱۸۸۳ سال طی کشور این/  کرواسی.  ۸۸

 .گزینندبرمی خود آسیایی هایعملیات برای پایگاهی عنوان به را سنگاپور جهان، سرتاسر از هاشرکت از بسیاری/  سنگاپور.  ۸۸

 ار اندک مالیات مدلِ که بوده کشورهایی از یکی گرجستان رسید، خود راه پایان به شوروی هایجمهوری اتحاد که زمانی از/  گرجستان.  ۰

 .است داده کاهش نیز را هامالیات این نرخ و کاسته هامالیات پرداخت دفعات شمار از پی در پی راه، این در و است، پذیرفته

 اورمیانهخ منطقه در هم باز است، رسیده باالیی جایگاه به هم بندیرتبه در و دارد پایینی مالیات نرخ عربی متحده امارات اینکه با/  امارات.  ۰

 .است پایین اندازه چه تا جهان از بخش این در مالیات نرخ که دهدمی نشان این.  یابد دست چهارم رتبه به توانسته فقط

 .بازگرداند ۰۹ یعنی خود پیشین نرخ به را آن دوباره نتیجه در اصلی هایشرکت اعتراض پی در/  زامبیا.  ۹

 در را وکارهاکسب بر مالیات که دارد را توانایی این آوردمی دستبه پتروشیمی از که هنگفتی درآمدهای دلیلبه نفتی غول این/  عربستان.  ۰

 .دارد نگه اندکی بسیار حد

 را مالیات لیک نرخ ترینپایین و است جهان کشورهای فقیرترین از یکی لسوتو فهرست، این دیگر کشورهای از بسیاری برخالف/  لسوتو.  ۵

 .دارد افریقایی کشورهای همه میان در

 مالک،ا فروش، ای،سرمایه سود درآمد، بر مالیاتی هیچ بحرین کشور“ که است داشته اعالم ”یانگ اندارنست“ حسابداری شرکت/  بحرین.  ۴

 .”کندنمی وضع مزدهادست یا امتیاز، حق سهام، سود بهره،

 به پرداختن رایب که بود کرده پیشنهاد کویت به صندوق این. کرد رد را پول المللیبین صندوق پیشنهاد تازگیبه نشینشیخ این/  کویت.  ۳

 .بپردازد وکاهاکسب سود بر مالیات ارائه به اش،مالی کمبودهای

 . نیست مالیات فکر به گاز و نفت بواسطه که منطقه خیزنفت کشور دیگر/  قطر.  ۱

 . است ۹ ۸۸ زیر وکارهایشکسب بر مالیات نرخ که کشوری تنها/  مقدونیه جمهوری.  ۸
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 مستقیم مالیاتهای قانون ۸۳۹ ماده مقررات اجرای نحوه        ۰۸/ ۰/ ۱۸ تاریخ ۱۸۸/ ۸۰۴۰۴ شماره     مالیاتی بخشنامه/  متن 

 از پزشکی های هزینه وکسر مستقیم مالیاتهای قانون ۸۳۹ ماده مقررات اجرای نحوه خصوص در شده مطرح ابهامات و سواالت برخی به نظر

 : گردد می مقرر. مودیان مالیات مشمول درآمد

 ب.لفا بندهای موضوع مودیان از یک هر مالیاتی اظهارنامه فرم در مودیان توسط شده انجام پزشکی های هزینه جدول اینکه به عنایت به با.  ۸

 هک مالیاتی مودیان بنابراین. است شده درج مالیات مشمول درآمد کاهنده اقالم از یکی عنوان به و مستقیم مالیاتهای قانون ۰۵ ماده ج و

 ار مربوط مدارک و اسناد و درج اظهارنامه فرم در را نظر مورد هزینه بایست می. دارند را مذکور ماده در مقرر تسهیالت از استفاده درخواست

 . نمایند تسلیم مربوط مالیاتی امور اداره به اظهارنامه تسلیم زمان در

 ننموده هارائ مالیاتی امور اداره به را تکفل تحت افراد و خود پزشکی هزینه به مربوط مدارک ، اظهارنامه تسلیم زمان در مودی که صورتی در.  ۱

 اقدام م.م.ق ۸۳۹ ماده مقررات اجرای در مثبته مدارک و اسناد ارائه به نسبت مالیات تشخیص برگ صدور و رسیدگی از قبل چنانچه. باشد

 تنظیم در را مراتب ، فوق( ۸) بند در مذکور موارد در و مورد این در احراز صورت در. مقررات رعایت با است مکلف مالیاتی امور اداره. نماید

 .نماید کسر مودی مالیات مشمول درآمد از مقررات رعایت با و داده قرار نظر ملحوظ مالیات تشخیص برگ صدور و رسیدگی گزارش

 در. باشد داشته را م.م.ق ۸۳۹ ماده در مقرر تسهیالت از استفاده درخواست.  مالیات تشخیص برگ صدور و رسیدگی از بعد مودی چنانچه.  ۳

 مواد موضوع مالیاتی اختالف حل مراجع در طرح از پس. مقررات رعایت با. مالیات مشمول درآمد از مذکور های هزینه کسر موارد گونه این

 . بود خواهد پذیر امکان مورد حسب مستقیم مالیاتهای قانون مکرر ۱۵۸ و ۱۳۰ ، ۱۴۴ ، ۱۴۹

 

 هندگاند مالیات جیب از که پولی که هستند پیشرفته حدی به شده اعالم روسیه سوی از که جدیدی تسلیحات:  گفت روسیه جمهوررئیس

 انتخاب/سپاردمی "باد دست به" را شده خرج موشکی دفاع هایسیستم برای آمریکایی

 ایلنا/نداریم کشش مالیات افزایش برای دیگر: شوینده مواد فروشان عمده اتحادیه رئیس

 از نندک پرداخت را خود بدهی اصل که مالیاتی ،مودیان وکار کسب مراکز رونق به کمک باهدف: وبویراحمد کهگیلویه مالیاتی امور مدیرکل

 ایرنا/شد خواهند برخوردار جرائم بخشوگی حداکثر
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 چیست؟ شرکاء جاری حساب/  مالی اطالعات

 .گردد می استفاده شرکت با سهامداران و شرکاء نقدی های پرداخت و ها دریافت جهت صرفا که است حسابی شرکاء جاری حساب 

 دریافتنی حسابهای سایر کل حساب مجموعه زیر یکبار که معنی بدین.  باشد می بدهکار و بستانکار ماهیت با حساب یک شرکاء جاری حساب

 شرکت اریبدهک دهنده نشان حساب این بودن بستانکار در واقع در.گردد می تعریف پرداختنی حسابهای سایر کل حساب مجموعه زیر یکبار و

 .است شرکت به سهامداران بدهکاری دهنده نشان حساب این بودن بدهکار و است سهامداران به

 .دهد می نشان را وشرکاء شرکت میان مالی تبادل که رود می بشمار حسابداران برای کمکی حساب یک حساب ینا

 ادهاستف ها هزینه انجام همچنین و ها بدهی پرداخت ، مطالبات وصول مانند هایی فعالیت راستای در نباید شرکاء جاری حساب از گویند می

 .کرد

 

 مالیات شدن قطعی/  مالیاتی اطالعات

 : یابد تحقق ذیل شرایط از یکی در تواند می مالیات قطعیت

 مالیات یصتشخ برگ به مؤدی اعتراض عدم یا و مالیاتی مؤدی وسیله به آن پرداخت یا و مالیات تشخیص برگ در مندرج مالیات تمکین و قبول

 ( م.م.ق ۱۳۰ ماده)  وی به ابالغ از روز سی مدت ظرف

 .م.م.ق ۱۳۰ ماده موضوع قانونی اختیار با مالیاتی امور رئیس وسیله به مؤدی با اختالف رفع

 زبورم رأی در شده مشخص مالیات پرداخت یا و آن ابالغ تاریخ از روز بیست ظرف بدوی مالیاتی اختالف حل هیأت رای به مؤدی اعتراض عدم 

 ( م.م.ق ۱۴۹ ماده) 

 ( م.م.ق ۱۴۹ ماده)  تجدیدنظر مالیاتی اختالف حل هیأت رأی صدور 

 ( م.م.ق ۱۵۹ ماده)  همعرض مالیاتی اختالف حل هیأت رأی صدور 

 م.م.ق مکرر ۱۵۸ ماده موضوع نفری سه هیأت رأی صدور 

برنامه هفتگی مالیاتخ  
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 در اصناف مالیات افزایش خصوص در کننده پاک و شوینده مواد فروش عمده و فروش سقط و عطار اتحادیه رئیس رضایی/  ابتکار روزنامه

 باال جز به خاصیتی هیچ افزایش این کند خود درآمد افزایش برای دیگری فکر باید دولت دهدنمی جواب هاروش این دیگر : گفت آینده سال

 .داشت نخواهد اصناف بین در نارضایتی رفتن

 السو حال ایمداشته رکود ما امسال که دارند اذعان خودشان دیگر طرف از باشد درآمد بر مالیات که کردند اعالم مسئوالن بارها:  گفت وی 

 .دهند افزایش را مالیات آینده سال برای خواهندمی که ایمداشته درآمدی افزایش چه ما اینجاست

 

 (مالیاتی جرائم ۸۸۸۹ بخشودگی )گیالن استان مالیاتی مودیان توجه قابل

 ششبخ قابل جرائم صد در صد بخشودگی خصوص در نیقانو اختیارات ؛ گیالن استان مالیاتی امور کل مدیر ۸۳۰۰/ ۸۱/ ۸۴ مورخ نامه برابر 

 》 که مودیانی خصوص در افزوده ارزش بر مالیات قانون ۱۱ ماده موضوع جرائم بخشودگی نیز و مستقیم مالیاتهای قانون ۸۰۸ ماده موضوع

 داراتا روسای ، مالیاتی حسابرسی مدیران ، معاونین به ، نمایند مبادرت خود مالیات اصل نقدی پرداخت به نسبت 《 ۸۳۰۰/ ۸۱/ ۱۵ تاریخ تا

 شده عیینت مهلت به توجه با مقرر تسهیالت از مندی بهره جهت توانند می موردنظر مالیاتی مودیان. است شده تفویض مالیاتی حسابرسی امور

 . نمایند مراجعه ها شهرستان و استان مرکز مالیاتی امور ادارات به(  ۰۰/ ۸۱/ ۱۵) 

 

  مالی اطالعات

 : شوند می تقسیم دسته چهار به استهالک محاسبه با رابطه در ثابت های دارایی

 . کنیم نمی محاسبه استهالکی آن برای که ، ساخت جریان در دارایی.  ۸

 . مکنی نمی محاسبه استهالکی هم مورد این برای ، است نشده شروع ازآن برداری بهره و نشده استفاده هنوز ولی ایم خریده که دارایی.  ۱

 جدول در آن برای که استهالکی نرخ ۳۸۹ مورد این برای ، کنیم نمی استفاده اکنون هم ولی است شده استفاده مدتی و ایم خریده که دارایی.  ۳

 . بگیریم استهالک باید است مالیات قانون ۸۴۰ ماده

 . شود می مستهلک ها مالیات قانون ۸۴۰ ماده جدول مطابق که ، کنیم می استفاده و ایم خریده که دارایی.   ۴
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  مستقیم مالیاتهای قانون ۰۴/ ۴/ ۳۸ اصالحیه در مالیاتی های مشوق 

 . است گردیده مقرر حقوقی و حقیقی از اعم اشخاص برای جدیدی مالیاتی مشوق ، ۸۳۰۵ سال عملکرد از دانید می یاآ

 نموده بالغا مالیاتی امور کل ادارات به و صادر ای بخشنامه مالیاتی عالی شورای نظر اخذ ضمن مشوق این تبیین جهت مالیاتی امور سازمان اخیراً

 رد مربوط های ردیف تکمیل صورت در مالیاتی اظهارنامه تنظیم هنگام و گردیده مقرر زیر شرح به قانونی ماده دو در یادشده مشوق .است

 . گردد می اعمال مودی برای و محاسبه اتوماتیک صورت به آن جداول برخی

 ابزاری درآمد به نسبت ماده این موضوع اشخاص مالیات مشمول ابرازی درآمد افزایش( ۸۸۹) درصد ده هر ازای به:  ۹ تبصره - ۸۸۵ ماده

 . شودمی کاسته مذکور هاینرخ از درصد واحد پنج تا حداکثر و درصد واحد یک آنها، گذشته سال مالیات مشمول

 سازمان ویس از شده اعالم مهلت در جاری سال به مربوط مالیاتی اظهارنامه ارائه و قبل سال مالیاتی بدهی تسویه تخفیف این از برخورداری شرط

 .است مالیاتی ورام

 ابزاری درآمد به نسبت ماده این موضوع اشخاص مالیات مشمول ابزاری درآمد افزایش( ۸۸۹) درصد ده هر ازای به:  ۸ تبصره - ۸۳۸ ماده

 .  شود می کاسته مذکور هاینرخ از درصد واحد پنج تا حداکثر و درصد واحد یک آنها، گذشته سال مالیات مشمول

 امور نسازما سوی از شده اعالم مهلت در مربوطه مالیاتی اظهارنامه تسلیم و قبل سال مالیاتی بدهی تسویه تخفیف این از برخورداری شرط

 .است مالیاتی

 در نآ ابراز به نسبت تخفیف این از برخورداری استحقاق علیرغم تسلیمی مالیاتی اظهارنامه در دلیلی هر به مودی که صورتی در:  ۰ بند

 از برخورداری امکان مودی شود، احراز مالیاتی اختالف حل مراجع یا و مالیاتی حسابرسی زمان در لکن ، باشد ننموده اقدام خود اظهارنامه

 در و نمایند اقدام آن اعمال به نسبت بایست می مالیاتی اختالف حل های هیات یا ذیربط مالیاتی امور اداره ، است دارا را نظر مورد تخفیف

 قانون ۱۸۸ ماده ۱ تبصره مفاد از فارغ نظر مورد پرداختی اضافه باشد نموده پرداخت را بیشتری مالیات ، ابراز واسطه به مودی که صورتی

 .است استرداد قابل مربوطه مقررات رعایت با مستقیم های مالیات
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