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قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب )3131/20/31

آئین نامههای اجرائی  -ضوابط اجرائی – دستورالعملها و بخشنامههای مهم مالیاتی
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احکام مالیاتی مختلف در سایر قوانین
گزیده آراء هیأتهای عمومی شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری
قوانین اجتناب از اخذ مالیات مضاعف
روشهای رسیدگی به اعتراضات مالیاتی
موارد مالیاتی مهم در ارتباط با شرکتهای ایرانی و نمایندگی شرکتهای خارجی
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مقدمه ناشر


تغییرات گسترده قانون مالیات های مستقیم از ساا  6611تااخرین االااتاو
الحاقاو مصاب

( 6634/4/66الزم االجایا از  )6631/6/6همچنان تصابن

قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصب
اجرایی ،دستورالعمل ها ،تصویب نامه ها

 )6631/2/61بعا

ه آئین ناماه هاا ،ضاوابط

 ...در هاید قاانبف قابل الاهمی همچنان

احکام مالیاتی گبناگبف در قبانن مختلف از جمله:

قوانین بودجه سانواتی ،قاانون

برنامه پنج ساله پنجم توسعه ،قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیاان ...قاانون
الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ،قانون رفع موانع تولیاد

رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ،ان مؤسسه را بی خف داشا
اهداف فرهنگی رابد
مت

تاا باا تبجاه باه

تجربه آقای ساسان نژاد در مشاغل مالی مختلف

پدنادخ ردف

«مجموعه قوانین مالیاتی» در سنباو گهشته ،تد ن «مجمبعه قبانن مالناتی»

جدند را با اهتمام انشاف به عیاله نشی تقدنم نماند.
دق

نظی ما شهای دقنا پدندخ رناده از مناابخ مختلاف در گایدخ ری

تد ن قبانن مهمبر ضبابط مقیراو ابسته به خنها در ربر تحسن اس
امند اس
اساتقبا

تا ان اثی ننز به مثابه سانی خثار نامبیده طی  02ساال گذشاته باا تسا
حسابداران ،حسابرسان ،مدیران مالی ،مدیران عامال ،صااحبنظران

عالقمندان به مسائل مالیاتی ر بی گیدد بتباند بیای دس

کلیاه

اندرماراف امور مالیاتی

در مبارد الزم مددکار و یاری بخش باشد.
انتشارات آریاداد

پیش گفتار


بعد از تصبن

ا لن قانبف مالیاتهاای مساتقیم در اسافند مااه  3100در د لا

جمهبری اسامی انیاف ،طی سنوات گذشته ،تغننیاتی بصابرو الحاقات و اصاالحات در
تارنخهاای ( )3134/24/13( ،)3132/33/01( ،)3113/20/1همچنان بعیای از
االاتاو الحاقاو مبردی دنگی در فاصله زمانی  3113تا  3134ننز به قانبف ماهمبر
اقز ده شده اس

همچنن قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب  )3131/20/31ننز

از خف تارنخ به «مجموعه قوانین مالیاتی کشور» اضاقه گیدنده اس .
الزم به ذمی اس
عنا ن

مه بی هی د قانبف قبلالهمی ،ضبابط مقایراو راالای ،تحا

آییننامههای اجرائی ،ضاوابط و دساتورالعملهاای اجرائای ،بخشانامههاا و

اطالعیههای مالیاتی ننز تامم اس

بخصبص در قانون مالیااتهاای مساتقیم ،آراء

هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی ننز رهگشای ابهاماو اجیای دقن مقیراو ان قانبف
میباشد.
در تد ن  ،تنظنم گیدخ ری مطال
اجیائی ضبابط

ان مجمبعه تاش گیدنده تا امثی خئن نامههای

مقیراو میببط تا زمان آماده سازی کتاب برای چاپ اول (اسفند ماه

 )3131در کتاب گردآوری و درج گیدد ،لک

تعداد اندکی از آئین نامههای اجرائی که تا

این زمان تبسط میاجخ ذی الاح تهیه و انتشار نیافته بود ،در چاپهای بعدی متا
مطال

متا

همچنن

باه

اقز ده رباهد شد.
در رابطه با قوانین اجتناب از اخذ مالیات مضاعف مه در تا تاضی حادود

 12کشور جهان با د ل
همچنن قانبف

جمهبری اسامی انیاف قیاردادهای قنمابن را منعقد نمابدهاناد

خئن نامه اجیائی «تشویق سرمایهگذاری خارجی ،جرائم و مجازاتهای

مالیاتی ،بخشودگی و تشویقات مالیاتی دنگی مطال

میتبط با امبر مالنااتی ،مطاالبی در

ان مجمبعه مطیح گیدنده اس .
ننز ( )33مبرد راص باه عناباف ضامائم گنجانناده شاده تاا

در خرین بخش متا

خگاهیهای بنشتیی در زمننه قبانن مالناتی به ربانندگاف متا

ارائه گیدد سب

شابد

تاا حسابداران و حسابرسان ،مدیران عامل و مدیران مالی شرکتها و مؤسسات ،وکاالء و

مشاوران حقوقی ،مطال
مجمبعه به دس

الزم را در زمینههای مختلف مالیاتی مورد نیاز خاود ،از انا

خ رند.

در راتمه الزم میدانم تا از مدنین
گهشته با مبششی ارزشمند

محتایم انتشاارات آریااداد ماه در ساا هاای

تاشی تحسن انگنز مبادرت به چاپ و انتشار قوانین و آثار

مختلف حقوقی و از جمله این کتاب نمبدهاند همچنن شارکتهای پخاش ماه در زمنناه
تبزنخ متا

قعالن

بعا ه از د س
تامنبف با مدنین

مینمانند سپاسگزاری نمانم.
عزنز

ارزشمند جناب آقای فریدون سامانیپور ماه از سال 3114

نژه ربد مبارد میببط به تنظنم تی قچننی خماده ساازی تماامی

کتب مالی و حقوقی مختلفی را مه با اهتمام م به عیالا خثاار تقابقی ماالی مشابر
تقدنم گیدنده بنحب اتس انجام دادهاند مما تشکی قدردانی را دارم.
امیرهوشنگ  -ساسان نژاد
تهران – اسفند ماه 5931

Sasanhoushang77@gmail.com
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فصل یکم :گزیده آراء شورای عالی مالیاتی 144 ........................................................
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فصل دوم :منتخب بخشنامههای مالیاتی 113 ................................................................

امکاف تهاتی بدهی های مالناتی اشاخاص تقنقای تقابقی رصبالای تعاا نی ،نهادهاا
مؤسساو عمبمی غنید لتی با مطالباو انشاف از شیمتهای د لتی قیاهم شد113 ............. .
معاقن

مالناتی مبضبع تبصیه  6ماده  663االاتی قانبف مالناتها 132 .....................

نحبه اجیای بند «د» تبصیه هف

قانبف ببدجه سا  6631مل مشبر 134 .................

نحبه بیرسی رسندگی به تیامنشهای بانکی مشکبك 131 ................................
تفبنض ارتنار بخشبدگی جیانم قابل بخشش مبضابع قاانبف مالنااو هاای مساتقنم
قانبف مالناو بی ارزش اقز ده 132 ................................................................
تأنند الب قببض مالناتی در سامانه مدنین

پیدار

الب مالناو (سنستم قابض

بانک) نا سامانههای میتبط 136 ...................................................................
االاح مقیراو اجیانی ماده ( )3قانبف تمان

از شیم ها مؤسساو داناش بننااف

تجاری سازی نبخ رنها ارتیاعاو 134 ........................................................
اعما معاقن

مالناتی در عملکید سا های  6634 6636در البرو تأنند اتحادنه های

النفی ذی ربط مبنی بی نص

استفاده از الند لهای مکاننزه قی ش 131 ...............

خنا ارائه ردماو تمل نقل مساقیی از طین انعقاد قیارداد مشامب معاقنا

بناد 62

ماده  62قانبف مالناو بی ارزش اقز ده میباشد؟ 131 ..........................................
بخشاابدگی جاایانم مبضاابع ماااده  613مکاایر الحاااقی بااه ل.م.م (االاااتنه مصااب
 )6638/66/21نحبه اعتیاض به بیگ مطالبه جیانم مهمبر بیای طیح در هناأو تال
ارتاف مالناتی 133 .................................................................................
جیائم مبضبع ماده  613مکیر الحاقی مصب
اباغ قهیس

 6638/66/21ل.م.م 133 ...................

شیم ها مؤسساو دانش بنناف به همیاه مصاادن قعالنا هاای داناش

بنناف مه در سا  6636از سبی مارگی ه ماده  6خنان ناماه اجیانای قاانبف تمانا

از

شیم ها مؤسساو دانش بنناف تأنند شده اند 388 ..........................................
تفبنض ارتنار بخشبدگی جیانم مالناتی در رصبص مفااد بناد ( )1دساتبرالعمل هاای
شماره  288/1111مبرخ 288/36/181 6632/4/4مبرخ 382 ............... 6636/6/63
اباغ البرو جلسه شبرای عالی مالناتی در رصبص معاقن

مبضبع تبصیه ( )6مااده

 662ل.م.م 386 ......................................................................................
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تکم بند (ی) تبصیه ( )3قانبف ببدجه سا  6634مل مشبر مبضابع مبلا منادرج در
ماده  282قانبف مالناتهای مستقنم 381 ............................................................
ابطا دادنامه شماره  6383مبرخ  6636/66/21مبنی بی ابطا رأی شاماره 68-4-1144
مبرخ  6613/1/66شبرای عالی مالناتی دررصبص ممنبعالخی جای مادنیاف اشاخاص
تقبقی 381 ..........................................................................................
مقیراو مالناتی میببط به ماده  43ل.م.م 381 ...................................................
نظیدقتی قنی درمبرد تخفنفاو قی ش 383 ......................................................
مقیراو مالناتی میببط به ماده  613مکیر ل.م.م 383 ..........................................
اباغ قانبف االاح ماده ( )1قانبف بنمه اجتماعی مارگیاف سارتمانی 368 ..................
بخشنامه جدند ممنبع الخی جیهای مالناتی 366 ..............................................
االاتنه بخشنامه شماره  288/4334مبرخ  6636/6/3در ارتباط با تبصیه ( )4ماده  681ل.م.م362 ....
شمب تبصیه  2 6ماده  646مکیر قانبف مالناتهای مستقنم باه ا رال بهاادار مبتنای بای
دارانی قکیی 362 ...................................................................................
اعام اطاعاو اعتباری بانکها به سازماف امبر مالناتی 366 ..................................
پهنیش استهاك مسی ا رال بهادار 366 .........................................................
مسب لن

رننس امبر مالناتی اعیای گای ه رساندگی در اجایای مقایراو مااده 23

مکیر خنن نامه اجیانی مبضبع ماده  263ل.م.م 364 ..........................................
اتکام مالناتی قانبف جامخ ردماو رسانی به انثارگیاف 361 ..................................
مقیراو مالناتی میببط به ماده  261ل.م.م 361 .................................................
مبضبع :الد ر گباهی عدم بدهی مالناتی بیای ارانه به مقاماو ذنصاح رارجی 361 ..
ارسا دادنامه تادو ر ناه شاماره  316مابرخ  6636/81/21هناأو عمابمی دناباف
عدال

اداری ،در باره قابل طیح استماع نببدف اعتیاض مؤدناف مالناتی نسب

مالناو قطعی در دنباف عدال

به بیگ

اداری 363 .......................................................

مالناو نقل انتقا سهام سهم الشیمه مبضبع تبصیه  6ماده  646قانبف مالناوهای مستقنم 328 ....
اجیای ماده  626قانبف بینامه پنجساله پنجم 326 ...............................................
مالناو تقبل تکلنفی اشخاص تقنقی مه مبادرو به سار

سارتماف در امااك رابد

مینمانند 322 ........................................................................................
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اباااغ تصاابن نامااه شااماره /23168و 18646هااا ماابرخ  6636/86/63هن اأو زن ایاف در
رصبص تلقی مؤسساو اعتباری غنیبانکی دارای مجبز از بانک میمازی جمهابری اساامی
انیاف از مصادن بند  63ماده  643االاتی قانبف مالناتهای مستقنم 324 .......................
پهنیش استهاك قیاردادهای

B.O.T

 Buybackبیای مجیناف انیانی طیحهاای ماهمبر

321 ...................................................................................................
نحبه اقدام اداراو امبر مالناتی در مبارد اشتباه سهبی مؤدناف در ثبا

مباال بیرای از

اقام اظهارنامه مالناتی 321 .........................................................................
اباغ دادنامه شماره  163-162مبرخ  6632/3/4هنأو عمبمی دناباف عادال

اداری در

رابطه با بخشنامه شماره  14483مبرخ 323 ................................... 6633/81/21
مبدا اتتسا

جینمه مبضبع ماده  638قانبف مالناو های مستقنم در مابرد درخمادهای

متماف شده (مالناو متمم) 323 ....................................................................
ادغام شیم ها مبضبع ماده  666قانبف مالناوهای مستقنم بند(الف) ماده  681قاانبف
بینامه پنجساله پنجم تبسعه368 ................................................................ ...
تعنن سازماف ببرس ا رال بهادار به عنباف میجخ تعنن ارزش سهام متابقی باه منظابر
اتتسا

در ماتیك 366 ............................................................................

مقیراو مالناتی میببط به ماده  34ل.م.م 366 ...................................................
بخشنامه در رصبص پهنیش سبد مارمزد تسهناو مالی راارجی باه عناباف هزنناه
قابل قبب مالناتی 362 ..............................................................................
نحبه ارائه اظهارنامه االاتی مبضبع تبصیه ماده  221قانبف مالناتهاای مساتقنم ظایف
نک ماه از تارنخ انقیای مهل
معاقن

تسلنم اظهارنامه 364 ..........................................

مالناتی اقزانش سیمانه بنگاهها از محل تجدند ارزنابی دارانی 361 ................

اقزانش مبل مندرج در ماده ( )282قانبف مالناوهای مستقنم 363 ...........................
قیخنند الد ر گباهی مبضبع ماده  631قانبف مالناوهای مستقنم 363 .....................
قیخنند الد ر گباهی مبضبع تبصیه  6ماده  631قانبف مالناوهای مستقنم 342 ..........
معاقن

جبه پیدارتی به مارمناف د ل

ب ماال از پیدار

باب

مهد مبدك ،نارانه غها ،انا

ذهاا

مالناو بی درخمد تقبل 341 ................................................

اباغ قیم بیای اعام بدهی مالناتی مبضبع بند ( ) ماه  6ضابابط اجیانای تبصایه ()6
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ماده  631ل.م.م 341 ................................................................................
رعان

دقن بند ( )6ضبابط اجیانی مبضبع تبصیه ( )6مااده  631ل.م.م در رصابص

بدهکاراف مالناتی عدم اعطای تسهناو بانکی 341 ..........................................
نحبۀ اجیای مقیراو ماده  661قانبف مالناتهای مستقنم در مبرد هزننههای پزشکی 343 ......
چگبنگی معاماو ا رال بهادار ثب

شده در سازماف ببرس ا رال بهادار 343 .........

فصل سوم :نمونه هایی از اطحعیههای مالیاتی در جراید کشور 316 ...................................

تکالنف جدند مؤدناف در ارتباط با ارسا البرو معاماو قصلی از مهیماه 316 . 6631
اطاعنه سازماف امبر مالنااتی مشابر در اجایای مااه  212قاانبف مالنااو هاای مساتقنم
االاتی 311 ........................................................................ 6634/84/66
مشبل های مالناتی بیای سیمانه گهاری در شهیك های النعتی مناط

ناژه اقتصاادی

(مبضبع ماده  662قانبف مالناوهای مستقنم) 311 .............................................
مشبقهای مالناتی بیای قعالنتهای رنینه 313 ....................................................
معاقن

مالناتی بیای تمان

از مؤسساو رنینه عامالمنفعه ماه باه ثبا

رساندهاناد

(مبضبع ماده  663قانبف مالناتهای مستقنم) 313 ...............................................
ظانف تکالنف مبدناف در رصبص نبع دقاتی اسناد مدارك ر شهای نگهداری خنها 316 ....
(مشمبلن استفاده از سامانه الند ل قی ش ( posمکاننزه قی شگاهی) در سا 311 .... 6634
(مشمبلن استفاده از سامانه الند ل قی ش ( posمکاننزه قی شگاهی) در سا 311 .... 6636
(مشمبلن استفاده از سامانه الند ل قی ش ( posمکاننزه قی شگاهی) در سا 311 .... 6632
مشبقهای مالناتی بیای قعاالف اقتصادی تبزه گیدشگیی زنارتی محاسابه مالنااو باا
نیخ الفی (معاقن

مالناتی) بیای درخمدهای ردماتی هتلها میامز اقامتی گیدشاگیی

دقاتی گیدشگیی زنارتی313 ....................................................................
اطاعنه سازماف امبر مالناتی در مبرد لز م ارائاه قانال الکتی ننکای باه همایاه راالاه
لن س

تقبل ممهبر به مهی امیا مسئبلن مجاز پیدار

مننده تقبل به اتادهای

امبر مالناتی از ابتدای سا 318 ............................................................6633
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بخش چهارم :نمونههایی از آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 316 ............................
ضمائم 331 ........................................................................................................
ضمیمۀ یکم :مواعد تسلیم اظهارنامههای مالیاتی مختلف 331 ...........................................
انباع اظهارنامههای مالناتی اشخاص تقنقی تقبقی مباعد قانبنی زماف تسالنم خنهاا باه اداراو
امبر مالناتی 333 ..................................................................................................
ضمیمه دوم :معافیتهای مالیاتی در قانون مالیاتهای مستقیم و در قانون مالیات بر ارزش افزوده 336 ..
ضمیمۀ سوم :تشویقات و بخشودگیهای مالیاتی 331 .....................................................
ضمیمه چهارم :جرائم مالیاتی 386 ............................................................................

جیائم عدم انجام تکالنف مقیردر ماده  613ل.م.م (الزم االجیا از  )6631/6/6بی مبناای
ماده ( )63خئن نامه اجیائی مبضبع تبصیه  6ماده  613ل.م.م (االاتی 366 ..... )6634/4/66
ضمیمه پنجم :نرخهای مالیاتی 366 ...........................................................................
ضمیمه ششم :مواعد پرداخت مالیاتهای تکلیفی361 ....................................................

ظانف مؤدناف مالناتی در رصبص مالناوهای تکلنفی 363 .................................
ضمیمه هفتم :نمونه برخی از فرمهای مالیاتی 326 .........................................................
ضمیمۀ هشتم :روشهای رسیدگی به اعتراضات مالیاتی 311 ............................................

قصل نکم :اعتیاض به بیگ تشخنص 313 ......................................................
قصل د م :منل سانی اشخاص در تکم مؤدی مالناتی 312 ...............................
قصل سبم :بیگ دعبو هنأو (تعنن  ،تغننی اباغ ق
قصل چهارم :قیار (رسندگی ،تجدند دعبو ،تأمن

رسندگی ،ارسا پی نده) 314

311 ............................... )...

قصل پنجم :رای هنأو (منفن  ،مشخصاو ،شیانط الد ر ،االاح) 313 .................
قصل ششم :در مقیراو مختلفه هنأو 318 ......................................................
ضمیمه نهم :قانون و آئین نامه اجرائی تشویق سرمایه گذاری خارجی 331 ...........................
قانبف تشبن تمان سیمانهگهاری رارجی 331 .........................................................
خنن نامه اجیانی قانبف تشبن تمان سیمانهگهاری رارجی 6881 ...................................
ضمیمه دهم :قانبف استفاده از ردماو تخصصی تیقه ای تسابداراف رسمی ذنصاح باه عناباف
تسابدار رسمی خنن نامه تعنن الاتن

تسابداراف رسمی چگبنگی انتخا خناف خنااان ناماااه
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تسابدار رسمی 6826 ...........................................................................................
ضمیمه یازدهم :پرسش و پاسخ های مالیاتی6863 ..........................................................................
پیسش پاسخ های متدا
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نام شماره اقتصادی» 6816 .......................
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