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1396دی ماه   

 عباسوفادار

 شريکارشد،عضوهیئتمديرهومديرعامل

 مروریکوتاهبرسوابقحرفهای

                                                                                                                                                                

  مشهود ایران پرداز آزمون حسابرسی موسسه گذاران بنیان از یکی
 از حسابداری رشته در او .است 1381 سال در (رسمی حسابداران)

  .است شده التحصیل فارغ تهران دانشگاه مدیریت دانشکده
 حسابداران اولین از یکی و کرده آغاز 1366 سال از را حسابرسی

  جامعه عالی شورای عضو حاضر حال در وی .است ایران رسمی
  مستقل حسابرسی قانونی نهاد تنها که است ایران رسمی حسابداران

 .می باشد ایران در
  حسابرسی و حسابداری رشته در دادگستری رسمی کارشناس او

 بوده نیز بزرگ شرکت چندین مدیره هیات عضو همچنین .است
  و تهران دانشگاه های در که است سال بیست از بیش وی .است

 مدیریت و حسابرسی حسابداری، رشته های در طباطبایی عالمه
  که است کرده منتشر بسیاری کتاب های وی .می کند تدریس مالی

 کتاب ترین جامع که 1 جلد حسابرسی به می توان جمله از
  رایج که مالیاتی قوانین مجموعه نیز و است کشور در حسابرسی

  طور به او .کرد اشاره است، کشور در مالیاتی مرجع کتاب ترین
  دنیای مانند ای حرفه روزنامه های و نشریات در را مقاالتی پیوسته
 .است کرده منتشر حسابرسی و حسابداری بررسی های و اقتصاد
  در برانگیز بحث موضوعات در وی از مقاله 120 از بیش تاکنون

  نشریات و روزنامه ها در مالیات، و حسابرسی حسابداری، زمینه های
 .است شده منتشر کشور معروف
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 حسینمهربانی

 مديرمشاورهمالیاتی

 مروریکوتاهبرسوابقحرفهای

                                                                                                                                                                

 دانشگاه مدیریت دانشکده از حسابداری ارشد کارشناسی 
   تهران

حسابداری تخصصی دکتری دانشجوی   
 ای حرفه کار سابقه سال 18 دارای و رسمی حسابدار 

 و مالیاتی دروس تدریس سابقه دارای حسابرسی، در
   کشور دانشگاه های در مالی

ایران داخلی حسابرسان انجمن عضو و مستقل حسابدار   
و حسابداری رشته در دادگستری رسمی کارشناس  

 حسابرسی
 
شده منتشر کتاب های :   
 مالیاتی حسابدای کتاب−
 جامعه در عضویت ورودی آزمونهای سواالت مجموعه−

 ایران رسمی حسابداران
 حسابرسی در نویسی گزارش−
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 فهرست مطالب

 مالیاتی نظام در نام ثبت مراحل :اول بخش

 تکالیف مودیان در صدور صورتحساب فروش کاال و خدمات: بخش دوم

 معامالت فهرست ارسال در مودیان تکالیف :سوم بخش

 آن استثناهای و معامالت فهرست ارسال شمول عدم موارد :چهارم بخش

 آن مجازات های و جرم :پنجم بخش

 مالیاتی جرایم به رسیدگی نحوه :ششم بخش

 فصلی گزارشات با مرتبط سواالت :هفتم بخش

 مشهود ایران پرداز آزمون حسابرسی موسسه مالیاتی منابع :هشتم بخش



 مراحلثبتنامدرنظاممالیاتی
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 مراحل ثبت نام در نظام مالیاتی. 1
 

 نمودار مراحل ثبت نام نهایی
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 موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

 مراحل ثبت نام در نظام مالیاتی. 1

 مراحل ثبت نام دستی و الکترونیک
 

 ۲ اخذکداقتصادیقديم

 1 تشکیلپروندهمالیاتی

 3 پیشثبتنامالکترونیکیکداقتصادیجديد

 ۴ دريافترمزوپسوردبرایارسالگزارشاتفصلی

 5 تکمیلفرآيندثبتنامالکترونیکی

 6 مرحلهنهايیوامکانارسالاظهارنامهوسايرخدمات
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 موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

 و مالیاتی حوزه تعیین به نسبت باید شرکتها، ثبت اداره در شرکت ثبت فرآیند پایان از بعد
  به مالیاتی پرونده تشکیل برای نیاز مورد مدارک .نمود اقدام آن مالیاتی پرونده تشکیل نیز

   :است زیر شرح

 مراحل ثبت نام در نظام مالیاتی.1

 تشکیل پرونده مالیاتی
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 تصویر برابر اصل آگهی تاسیس در روزنامه رسمی کشور-1

(سال مالی شرکت مشخص گردد)تصویر برابر اصل اساسنامه -2  

تصویر برابر اصل شرکتنامه و تقاضا نامه یا اظهارنامه ثبت شرکت -3  

اصل و تصویر برابر اصل شناسنامه و کارت ملی کلیه سهامداران و صاحبان امضای مجاز -4  

گواهی امضای صاحبان امضای مجاز اشخاص حقوقی در دفاتر اسناد رسمی-5  

(در صورتیکه تغییراتی داشته باشد)تصویر برابر اصل آخرین تغییرات در روزنامه رسمی -6  

.نامه کتبی از طرف شرکت چنانچه مدیرعامل حضور نداشته باشدمعرفی وکالت نامه یا -7  
یک نسخه تصویر برابر اصل اجاره نامه و یک نسخه کپی از آن با قید آدرس دفترخانه یا -8

(در صورت اجاری بودن)بنگاه مربوطه   

پاسخ استعالم از ادارات مالیاتی ذیربط مبنی بر احراز مالکیت موجر و کپی سند ملک -9  
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 مراحل ثبت نام در نظام مالیاتی.1

 اخذ کد اقتصادی قدیم

 سازمان توسط زیر اقدامات شرکت، توسط مربوطه فرم های تکمیل و نیاز مورد مدارک ارائه از پس
  :می پذیرد انجام مالیاتی امور

   شرکت برای مالیاتی حوزه تعیین•
 مالیاتی جامع نظام تکمیل عدم به توجه با قدیم اقتصادی کد تخصیص•
   پرونده کالسه و پرونده شماره تخصیص•
 شرکت به فوق اطالعات به مربوط پرینت ارائه•
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  : می باشد زیر مراحل شامل جدید اقتصادی کد اخذ برای الکترونیکی نام ثبت
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 مراحل ثبت نام در نظام مالیاتی.1

 ثبت نام الکترونیکی کد اقتصادی
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  ثبت پیش مرحله اقتصادی، شماره دریافت برای الکترونیک نام ثبت فرایند شروع نقطه
   .می شود دریافت شما از ای پایه اطالعات مرحله، این در .است نام

  پستی کد با مرتبط پستی تاییدیه شما است الزم و شده تایید شما همراه تلفن شماره
 .کنید بارگذاری سیستم در را فعالیت محل

  مرحله وارد نهایی، تایید کلید فشردن و درخواستی اطالعات تکمیل از پس نهایت، در
 .شد خواهید بعدی

  خودکار صورت به شده ایجاد پرونده نکنید، تایید را خود اطالعات روز هفت تا چنانچه
 .شد خواهد حذف

1 

3 

4 

2 

 مالیاتی نظام در نام ثبت مراحل1.
 

 اقتصادی کد الکترونیکی نام ثبت پیش
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  در شما شده ثبت اطالعات از بخشی مرحله، این در

  و استعالم سازمانی مختلف منابع از نام ثبت پیش مرحله

 .گرفت خواهد قرار آزمون مورد آن صحت و شده بررسی

 یافت مغایرتی شده ثبت اطالعات در دلیل هر به چنانچه

 و شده داده اطالعات شما به پیامک با موضوع شود،

 مرحله و شده نام ثبت پیش سامانه وارد باید دوباره شما

 .کنید تکرار را یک

 مالیاتی نظام در نام ثبت مراحل1.
 

 اطالعات سنجی صحت
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  تایید مورد شما نام ثبت پیش اولیه اطالعات چنانچه

  کلمه و کاربری نام یک شما برای گیرد، قرار سازمان

 پیامک صورت به اطالعات این .شد خواهد ایجاد عبور

  باید .شد خواهد ارسال شما ثبتی همراه تلفن شماره روی

 مسئولیت و بوده محرمانه کاربری، اطالعات داشت دقت

 .بود خواهد شما برعهده آن از استفاده سوء

 مالیاتی نظام در نام ثبت مراحل1.
 

 کاربری نام ارسال و تولید
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  سامانه وارد باید شما کاربری، اطالعات دریافت از پس

  در تکمیلی اطالعات باید ورود از پس .شوید نام ثبت

  سامانه این فرم های در را خود اقتصادی بنگاه مورد

  در که پایه اطالعات می توانید همچنین .کنید تکمیل

  خاتمه، در .کنید ویرایش را اید کرده ثبت نام ثبت مرحله

  تایید کلید شده، خواسته اطالعات همه تکمیل از پس

 .دهید فشار را نهایی

 مالیاتی نظام در نام ثبت مراحل1.
 

 الکترونیک نام ثبت تکمیل
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  در نام ثبت مرحله در شما تمامی اطالعات مرحله، این در 

  پرونده همچنین و میدانی واحدهای و ستادی واحدهای

  صورت در و شده بررسی حوزه در شما مالیاتی فیزیکی

  به اشکاالت اصالح برای پیامک یک مغایرت، وجود

 ثبت اطالعات چنانچه نهایت، در .شد خواهد شما  ارسال

  مرحله به شما گیرد، قرار سازمان تایید مورد شما نام

 الکترونیک اظهارنامه ارسال امکان و می رسید 45 نهایی

  خواهید را سازمان خدمات سایر از استفاده همچنین و

                   .داشت

 مالیاتی نظام در نام ثبت مراحل1.
 

 45نهایی مرحله به رسیدن و اطالعات میدانی و ستادی اعتبارسنجی
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 چالشهایبکارگیری

تکالیفمودياندرصدور
 صورتحسابفروشکاالوخدمات
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 مودیان در صدور صورتحساب فروش کاال و خدماتتکالیف .2
 

 خدماتفروش کاال و صورتحساب 

 است فرمی خدمات ارائه یا کاال فروش صورتحساب :اصالحی 95 ماده موضوع اجرایی نامه آیین
 با ماشینی یا و چاپی، سریال شماره با دستی صورت به خدمات ارائه یا کاال فروش موارد در که

  صادر (فروش (مکانیزه) ماشینی صندوق) فروش صندوق سامانه توسط یا و ماشینی سریال شماره
 .می گردد

 
  قانون موضوع مشاغل صاحبان و حقوقی اشخاص :مستقیم مالیاتهای قانون 169 ماده

 خود اقتصادی شماره و صادر صورتحساب خود خدمات عرضه و کاال فروش برای مکلفند
 .نمایند درج مشابه اسناد سایر و قراردادها صورتحساب ها، روی بر را خریدار و
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 این موضوع خدمات یا کاال عرضه قبال در مکلفند مؤدیان : افزوده ارزش قانون 19 ماده
 معامله مورد و متعاملین مشخصات حاوی و صنفی نظام قانون رعایت با صورتحسابی قانون،

 متعلق مالیات و صادر ،می شود اعالم و تعیین کشور مالیاتی امور سازمان توسط که ترتیبی به
 استفاده فروش ماشین های از که مواردی در .نمایند وصول و درج مخصوص ستون در را

  .شد خواهد صورتحساب جایگزین ماشین نوار ،می شود

  عرضه قانون این ضوابط و مقررات رعایت بدون که مالیات مشمول کاالهای :تبصره
  قاچاق کاالی قانون، این موضوع مربوط مقررات سایر و متعلق جرائم بر عالوه گردد،

 .می شود مربوط مقررات و قوانین مشمول و محسوب
 

 تکالیف مودیان در صدور صورتحساب فروش کاال و خدمات.2
 

 خدماتفروش کاال و صورتحساب 
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 تکالیف مودیان در صدور صورتحساب فروش کاال و خدمات.2


 صورتحساب فروش کاال و خدمات

  : کشور صنفی نظام قانون 15 ماده 1 تبصره طبق
 شامل صورتحسابی باید دستمزد یا اجرت بها، دریافت مقابل در صنفی فرد هر
 کاالهای مشخصات و نوع و دریافتی مبلغ تاریخ، صنفی، واحد نشانی و نام

 .دارد تسلیم مشتری به را شده انجام خدمات یا شده فروخته
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 تکالیف مودیان در صدور صورتحساب فروش کاال و خدمات.2
 

 فروش کاال و خدماتصورتحساب 

  :مستقیم مالیاتهای قانون اساس بر (فاکتور) فروش صورتحساب انواع
  مالیاتهای قانون اصالحی 95 ماده موضوع اجرایی نامه آیین هفتم فصل 8 ماده طبق

   : است زیر شرح به صورتحساب انواع 1394/04/31 مورخ مستقیم
 

اول نوع صورتحساب 
دوم نوع صورتحساب 
سوم نوع صورتحساب 
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 تکالیف مودیان در صدور صورتحساب فروش کاال و خدمات.2
 

 صورتحساب فروش کاال و خدمات

:اصالحی95مادهموضوعاجرايینامهآيینطبق
 

  حسب ماشینی یا چاپی سریال شماره دارای باید اول نوع صورتحساب
 نام نام، شامل هویتی اطالعات برگیرنده در حداقل و تاریخ مورد،

  کدپستی و کامل نشانی اقتصادی شماره حقوقی، شخص نام یا خانوادگی
  مبلغ و مقدار شده، ارائه خدمات یا کاال مشخصات و خریدار و فروشنده

 .باشد آن
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 تکالیف مودیان در صدور صورتحساب فروش کاال و خدمات.2

 صورتحساب نوع اول
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 خدماتتکالیف مودیان در صدور صورتحساب فروش کاال و .2

 صورتحساب نوع اول

  : است الزامی زیر گروههای برای اول نوع صورتحساب
 
 حقوقی اشخاص کلیه. 

اول گروه مشاغل صاحبان  

در صورتی که طرف معاامالت اشاخاص حقاوقی و صااحبان مشااغل موضاوع ایان مااده،         
اشخاص حقیقی مشامول موضاوع   کاال یا خدمات و نیز نهایی مصرف کننده اشخاص حقیقی 

 .  نیستشماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی درج باشند، این قانون ( 81)ماده
 

قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاصی هستند که به فعالیتهای  81اشخاص حقیقی موضوع ماده 
کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش مااهی و زنباور عسال و پارورش طیاور، صایادی و       
ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیالت اشاتغال  

 .دارند
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موضوع ماده بر حسب دو مشخصه زیر می توانند جزو گروه اول مشاغل صاحبان 
 :  محسوب گردند قانون  95آیین نامه اجرایی ماده  2
 

 حجم فعالیت. الف
 

 نوع فعالیت. ب

 تکالیف مودیان در صدور صورتحساب فروش کاال و خدمات.2

 صورتحساب نوع اول
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 موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

  مالیات مشمول درآمد برابر ده یا قبل سال خدمات و کاال فروش مبلغ مجموع 

  اصلی مجموع) قطعی مالیات برگ آخرین طبق (معافیت کسر از قبل) شده قطعی

 شروع از قبل سال ماه دی پایان تاریخ تا که بعد به و 1391 سال عملکرد (متمم و

   .باشد ریال میلیارد سی مبلغ از بیشتر کدام هر باشد، شده ابالغ مالیاتی سال

 حجمفعالیت.الف

 خدماتتکالیف مودیان در صدور صورتحساب فروش کاال و .2

 صورتحساب نوع اول
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 موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

 : نوع فعالیت -ب

 تکالیف انجام لحاظ از ،الف بند موضوع فعالیت حجم از فارغ ذیل اشخاص 
  :می شوند محسوب اول گروه مؤدیان جزء نامه آیین این موضوع

 ؛ (واردکنندگان و صادرکنندگان)دارندگان کارت بازرگانی  -1 

و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تأسیس و پروانه کارخانه ها صاحبان  -2 
 بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط؛ 

 سه ستاره و باالتر؛ هتل های صاحبان  -3 

 تخصصی؛  بیمارستان ها، زایشگاه ها، کلینیک های صاحبان  -4 

 صاحبان مشاغل صرافی؛  -5 

 زنجیره ای دارای مربوط فعالیت از وزارتخانه ذی ربط؛ فروشگاه های  -6

 خدماتتکالیف مودیان در صدور صورتحساب فروش کاال و .2

 صورتحساب نوع اول
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 موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

  فروش صندوق سامانه از استفاده موارد در صرفا که دوم نوع صورتحساب
  شماره دارای باید می شود، صادره (فروش (مکانیزه) ماشینی صندوق)

  نام، شامل هویتی اطالعات برگیرنده در حداقل، و تاریخ ماشینی، سریال
  و کامل نشانی اقتصادی، شماره حقوقی، شخص نام یا خانوادگی نام

  مبلغ و مقدار شده، ارائه خدمات یا کاال مشخصات و فروشنده کدپستی
 .باشد آن

 

 خدماتتکالیف مودیان در صدور صورتحساب فروش کاال و .2

 صورتحساب نوع دوم
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 موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

 نامه آیین طبق (فروش (مکانیزه) ماشینی صندوق) فروش صندوق سامانه
 افزار نرم و افزار سخت شامل است ای پایانه  اصالحی، 95 ماده موضوع اجرایی

 ثبت قبیل از الزم قابلیت که مالیاتی امور سازمان سامانه به اتصال امکان با
 واحد فعالیت اندازه و نوع حسب را هزینه ها و خدمات و کاال فروش و خرید

 .دارد کار و کسب

 :مصرف کننده نهایی 
 مصارف برای خود نیاز با متناسب را خدمات و کاال که است حقیقی شخص
 دیگران برای خدمات و کاال عرضه برای آن از و کند خریداری شخصی

 .ننماید استفاده

 خدماتتکالیف مودیان در صدور صورتحساب فروش کاال و .2

 صورتحساب نوع دوم
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 موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

تکالیفمودياندرصدورصورتحسابکاالوخدمات.۲

 اشخاصمشمولنصبصندوقفروش

 قانون 169 ماده 2 تبصره اجرائی نامه آئین 7 ماده طبق
 سامانه از استفاده و نصب مشمول اشخاص :مستقیم مالیاتهای

 صدور منظور به شده یاد سامانه از مکلفند فروش صندوق
 سازی ذخیره همچنین و خدمات و کاال فروش حساب صورت

 .نمایند استفاده اطالعات
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 موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

 خدماتتکالیف مودیان در صدور صورتحساب فروش کاال و .2

 صورتحساب نوع دوم
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 موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

 بخشنامه طی 96/03/20 تاریخ در کشور مالیاتی امور سازمان
 اضافه قبلی صورتحسابهای به دیگر صورتحساب نوع یک 200/96/41

  در استفاده برای شده تعیین صورتحسابهای تعداد اساس، این بر .کرد
   .یافت افزایش نوع سه به معامالت

 خدماتتکالیف مودیان در صدور صورتحساب فروش کاال و .2

 صورتحساب نوع سوم
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 موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

 سریال شماره دارای که (الکترونیکی صورتحساب) سوم نوع صورتحساب
 یا خانوادگی نام نام، شامل هویتی اطالعات دربرگیرنده حداقل و تاریخ ماشینی،

 خریدار و فروشنده پستی کد و کامل نشانی اقتصادی، شماره حقوقی، شخص نام
 ثبت سامانه طریق از و بوده مبلغ و مقدار شده، ارائه خدمات یا کاال مشخصات و

 .می باشد کشور مالیاتی امور سازمان رهگیری کد دارای و صادر معامالت برخط
 

 بودن الکترونیکی در صرفاً اول، نوع صورتحساب با صورتحساب این تفاوت وجه

 .است آن رهگیری کد و

 خدماتتکالیف مودیان در صدور صورتحساب فروش کاال و .2

 صورتحساب نوع سوم
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 موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

 شماره مصوبه مستندات توضیحات

  مشمول نامه، آیین این سوم گروه مشاغل صاحبان که صوتی در
  خود معامالت برای نباشند، افزوده ارزش بر مالیات قانون اجرای

  3 تبصره موضوع کوچک معامالت نصاب حد % 5 سقف تا

  حسابصورت صدور به الزامی مناقصات، برگزاری قانون
 .داشت نخواهند

 اجرائی نامه آئین8 ماده
 ق 169 ماده 3 تبصره

 مصوب م م

1394/04/31 

200/96/72 
 

  1396/05/25 

 

  (خدمت یا کاال فروش یا خرید از اعم) که معامالتی درخصوص
  ماده (1) تبصره موضوع کوچک معامالت نصاب حد %5 میزان تا

  (9) ماده مشمولین باشند،می مناقصات برگزاری قانون (3)
  ارسال مجموع صورت به را مذکور معامالت فهرست می توانند

 نمایند

 نامه آئین14 ماده
 ماده 3 تبصره اجرائی

 مصوب م م ق 169

1394/04/31   

200/96/513 

 

1396/05/11 

 خدماتتکالیف مودیان در صدور صورتحساب فروش کاال و .2

 استثنائات
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 موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

 شماره مصوبه مستندات توضیحات

  (8) ماده موضوع سوم و دوم اول، نوع صورتحساب از که مودیانی

  شماره اصالحی و 04/12/1394 مورخ 230761 شماره نامهآیین
 کاال فروش برای قانون (95) ماده 12/02/1396 مورخ م/50967

  نمایند،می استفاده نهایی کنندهمصرف به خود خدمات ارائه یا
  مجموع صورت به را هاصورتحساب قبیل این اطالعات توانندمی

 .نمایند ارسال

 نامه آئین 8 ماده
  ماده 3 تبصره اجرائی

  مصوب م م ق 169

1394/04/31   

200/96/513 
 

1396/05/11 

 خدماتتکالیف مودیان در صدور صورتحساب فروش کاال و .2

 استثنائات
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ارسال مودیان در  تکالیف
 فهرست معامالت
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 موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

مودیان در ارسال فهرست معامالت تکالیف.3

 موادقانونیمرتبطباگزارشاتفصلی

 ۲ قانونمالیاتهایمستقیم۲79الی۲7۴ماده

 1 مکررقانونمالیاتهایمستقیم169و169ماده

 3 قانونمالیاتبرارزشافزوده19ماده

 ۴ قانونمالیاتهایمستقیم157ماده

 5 قانونمالیاتهایمستقیم181ماده

 6 قانونمالیاتهایمستقیم95ماده
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 موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

 :معامالتاشخاصزيرمشمولارسالفهرست 

 ;حقوقی اشخاص کلیه.الف

 ;افزوده ارزش بر مالیات قانون اجرای مشمول مشاغل صاحبان .ج

 یا و نوع حسب که مشاغلی احبانص .ب
 2 ماده موضوع اول گروه جزو فعالیت حجم
 محسوب قانون 95 ماده اجرایی نامه آیین

 ;می شوند

مودیان در ارسال فهرست معامالت تکالیف.3

 مودیان در خصوص ارسال فهرست معامالت تکالیف
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 موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

 گروه جزو ،فعالیت حجم یا و فعالیت نوع حسب که مشاغلی صاحبان
 می شوند؛ محسوب قانون 95 ماده اجرایی نامه آیین 2 ماده موضوع اول

  
  درآمد برابر ده یا قبل سال خدمات و کاال فروش مبلغ مجموع -الف

 برگ آخرین طبق (معافیت کسر از قبل) شده قطعی مالیات مشمول
  که بعد به و 1391 سال عملکرد (متمم و اصلی مجموع) قطعی مالیات

 باشد، شده ابالغ مالیاتی سال شروع از قبل سال ماه دی پایان تاریخ تا
 .باشد ریال میلیارد سی مبلغ از بیشتر کدام هر

جمع مبلغ فروش کاال و خدمات و یا درآمد مشمول مالیات قطعی   ،مدنیدر مشارکت  :۲نکته
.استمالک عمل شرکا شده کلیه   

  .است عمل مالک باال شده تعیین مبالغ %50 باشد، خدمات ارائه صرفاً که مواردی در:1نکته

مودیان در ارسال فهرست معامالت تکالیف.3

 مودیان در خصوص ارسال فهرست معامالت تکالیف
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 موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

   :فعالیت نوع -ب

 تکالیف انجام لحاظ از فوق الف بند موضوع فعالیت حجم از فارغ ذیل اشخاص 
  .می شوند محسوب اول گروه مؤدیان وجز ،نامه آیین این موضوع

   ؛(صادرکنندگان و واردکنندگان) بازرگانی کارت دارندگان -1

پروانهوتأسیسجوازدارایمعادنبردارانبهرهوتولیدیواحدهایوکارخانههاصاحبان-۲

 ربط؛ذیوزارتخانهازبرداریبهره

 باالتر؛وستارهسههتلهایصاحبان-3 

 تخصصی؛کلینیکهایزايشگاهها،بیمارستانها،صاحبان-۴

 صرافی؛مشاغلصاحبان-5  

 ربط؛ذیوزارتخانهازفعالیتمربوطدارایایزنجیرهفروشگاههای-6

مودیان در ارسال فهرست معامالت تکالیف.3

 مودیان در خصوص ارسال فهرست معامالت تکالیف

41 



 موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

 مندرج اطالعاتی اقالم مطابق را خود معامالت فهرست مکلفند مشمول اشخاص•
 .نمایند ارسال و تهیه ،معامالت سامانه در

 نیم و ماه یک تا و تهیه (فصلی) ماهه سه مقاطع در حداکثر معامالت فهرست •
 سازمان اینترنتی درگاه طریق از الکترونیکی صورت به ،فصل هر پایان از پس
 اطالعات قالب در فشرده لوح صورت به یا و ارسال معامالت سامانه برای

   .شود ارائه مالیاتی امور اداره به سازمان درخواستی
 شمسی سال فصول از یکی خالل در حقوقی اشخاص مالی سال انتهای چنانچه•

 ارسال و تنظیم معامله فهرست دو فصل آن برای مکلفند اشخاص این باشد،
 و معامله فهرست یک خود مالی سال پایان تا فصل ابتدای از که نحوی به .نمایند

 دیگر معامالت فهرست یک نیز فصل آن پایان تا مالی سال ابتدای از همچنین
 .نمایند ارسال

مودیان در ارسال فهرست معامالت تکالیف.3

 مودیان در خصوص ارسال فهرست معامالت تکالیف
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 موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

 
 
 
 

:روشآنالين  
  صورت بخش ir.gov.tax.www سامانه به ورود با آنالین روش در

  امنیتی تصویر و پسورد و رمز کردن وارد و الکترونیکی فصلی معامالت
  مربوط اطالعات طریق این از و شده فصلی معامالت به مربوط پرتال وارد

 کلیه کردن وارد از پس .می شود وارد آن در شده انجام معامالت به
  اخذ رهگیری کد و تایید را آنها پرتال، در فصل آن به مربوط معامالت
 .می کنند

: ارسال معامالت فصلی به دو طریق امکان پذیر است   
برخط- آنالين-1   

غیربرخط-  نرمافزارآفالين-۲   

مودیان در ارسال فهرست معامالت تکالیف.3

 نحوه ارسال معامالت فصلی
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 موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

مودیان در ارسال فهرست معامالت تکالیف.3

 نحوه ارسال معامالت فصلی
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 موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

مودیان در ارسال فهرست معامالت تکالیف.3

 نحوه ورود و یا دریافت نرم افزار  
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 موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

مودیان در ارسال فهرست معامالت تکالیف.3

 نحوه ارسال معامالت فصلی
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 موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

 روش آفالین 
در این روش ابتدا باید نرم افزار مربوط به معامالت فصلی را از سامانه   

www.tax.gov.ir دانلود کرده و بر روی یک کامپیوتر نصب کنید  . 
 

  و رایانه روی بر آن نصب و فصلی معامالت سامانه از افزار نرم دریافت با روش، این در
 فصل، هر برای شده دانلود برنامه همراه به که اکسس فایل با اجرایی برنامه دادن ارتباط
  تهیه به نسبت مالی افزارهای نرم از داده تبدیل یا دستی بصورت اطالعات درج به نسبت
  به اتصال طریق از آن ارسال به نسبت پایان در و اقدام فصلی معامالت اطالعاتی بانک

 .میگردد اقدام اینترنت
  تایید به نسبت ارسال، از بعد حتماً (آفالین) برخط غیر افزار نرم از استفاده صورت در : نکته
  از بعد معموالً فایل این .کنید اقدام فصلی معامالت اطالعات مجازی سامانه در آن نهایی

   .شود اخذ رهگیری کد و تایید باید آن از پس و می گیرد قرار سامانه در ساعت 24

مودیان در ارسال فهرست معامالت تکالیف.3

 نحوه ارسال معامالت فصلی
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 موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

 پس از دانلود و باز کردن فایل فشرده شده -غیر بر خط –در روش آفالین 

مودیان در ارسال فهرست معامالت تکالیف.3

 نحوه ارسال معامالت فصلی
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 موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

 :پس از ورود به سایت گزارشات زیر قابل دسترسی است -غیر بر خط –در روش آفالین 

مودیان در ارسال فهرست معامالت تکالیف.3

 نحوه ارسال معامالت فصلی
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 موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

نرم افزار آفالین زمانی که بر  
 روی کامپیوتر نصب شد

 می کندبعد از باز کردن نرم افزار از شما انتخاب مسیر را سوال 

مودیان در ارسال فهرست معامالت تکالیف.3

 نحوه ارسال معامالت فصلی
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 موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

 .پس ار انتخاب مسیر نرم افزار باز شده و انتخاب مسیر فایل اکسس را سوال می کند

مودیان در ارسال فهرست معامالت تکالیف.3

 نحوه ارسال معامالت فصلی
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 موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

 .را مشخص کنید تا انتخاب شود TTMSباید مسیر + پس از کلیک بر روی 

مودیان در ارسال فهرست معامالت تکالیف.3

 نحوه ارسال معامالت فصلی
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 موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

 .را مشخص کنید تا انتخاب شود TTMSباید مسیر + پس از کلیک بر روی 

مودیان در ارسال فهرست معامالت تکالیف.3

 نحوه ارسال معامالت فصلی
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 موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

 تعیین فصل و سال ارسال گزارشات فصلی

مودیان در ارسال فهرست معامالت تکالیف.3

 نحوه ارسال معامالت فصلی
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 موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

 خرید وارد نمودن اطالعات مربوط به 

مودیان در ارسال فهرست معامالت تکالیف.3

 نحوه ارسال معامالت فصلی
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 موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

 فروشوارد نمودن اطالعات مربوط به 

مودیان در ارسال فهرست معامالت تکالیف.3

 نحوه ارسال معامالت فصلی
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 موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

 فروشوارد نمودن اطالعات مربوط به 

نوع  
 فاکتور

نوع کاال یا  
 خدمات

نوع 
 ارز

مودیان در ارسال فهرست معامالت تکالیف.3

 نحوه ارسال معامالت فصلی
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 موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

 تعیین فصل و سال ارسال گزارشات فصلی

مودیان در ارسال فهرست معامالت تکالیف.3

 نحوه ارسال معامالت فصلی
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 موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

 نمایش جمع کل

مودیان در ارسال فهرست معامالت تکالیف.3

 نحوه ارسال معامالت فصلی
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 موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

 TTMSجستجو اطالعات ثبت شده در 

مودیان در ارسال فهرست معامالت تکالیف.3

 نحوه ارسال معامالت فصلی
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 موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

 صحت سنجی و ارسال اطالعات غیر برخط

مودیان در ارسال فهرست معامالت تکالیف.3

 نحوه ارسال معامالت فصلی
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 موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

 .در زمان ارسال، مجدداً سال و فصل باید تایید گردد

مودیان در ارسال فهرست معامالت تکالیف.3

 نحوه ارسال معامالت فصلی
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 موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

 .  قبل از ارسال باید بررسی داده ها انجام شده تا صحت ورود اطالعات بررسی شود

مودیان در ارسال فهرست معامالت تکالیف.3

 نحوه ارسال معامالت فصلی
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 موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

 .پس از کلیک بر روی ارسال اطالعات نام کاربری و کلمه عبور برای ارسال درخواست می گردد

مودیان در ارسال فهرست معامالت تکالیف.3

 نحوه ارسال معامالت فصلی
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 موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

 .پس از ارسال موفق، پیغام زیر طاهر شده و اطالعات ارسال شده است

مودیان در ارسال فهرست معامالت تکالیف.3

 نحوه ارسال معامالت فصلی
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 موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

 روش آفالین 
  اطالعات نهایی تایید به نسبت آنالین، سامانه به ورود با می بایست اولیه ارسال از پس -1

 .کرد اقدام
 .امکان ارسال گزارشات متعدد برای فصول مختلف در زمان های نامحدود وجود دارد -2
  یکبار تنها شده تایید اطالعاتی رکوردهای از فیلد هر برای اطالعات ویرایش امکان -3

 .است میسر
 .است میسر ذیربط مالیاتی امور ادارات توسط مرتبه یک از بیش برای اطالعات ویرایش -4

مودیان در ارسال فهرست معامالت تکالیف.3

 نحوه ارسال معامالت فصلی
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 موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

 ارسال اطالعات در صورت عدم وجود نام کاربری و رمز عبور

مودیان در ارسال فهرست معامالت تکالیف.3

 نحوه ارسال معامالت فصلی
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 موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

 خریدطریق مختلف ارسال گزارشات 

1395بعدازسال 1395تاپايانسال   رديف موضوع 
81اشخاص حقیقی ماده  تجمعی تجمعی  1 

بدون شماره اقتصادی مشخصات حد نصاب حقیقی کمتر از تجمعی   2 

کامل موارد  3 کمتر از حد نصاب حقوقی تجمعی 

(ایرانی، خارجی)ملزم به ثبت نام نمی باشند   تجمعی تجمعی  4 

ایرانی و خارجی اشخاص حقوقی    موارد کامل موارد کامل  5 

فراگیر و کوتاژ و کد گمرک با کد فاقد اقامت  اشخاص خارجی با کد فراگیر   6 

مقدار ارز -نرخ ارز-نوع ارز ارزی معامالت نداشتیم   7 

 8 امتناع ندارد ندارد

مودیان در ارسال فهرست معامالت تکالیف.3

 نحوه ارسال معامالت فصلی
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 موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

 فروشطریق مختلف ارسال گزارشات 

1395بعدازسال 1395تاپايانسال   رديف موضوع 

بدون شماره اقتصادی مشخصات 81اشخاص حقیقی ماده  تجمعی   1 

کامل موارد حد نصاب حقیقی کمتر از تجمعی   2 

کامل موارد  3 کمتر از حد نصاب حقوقی تجمعی 

بدون شماره اقتصادی مشخصات (ایرانی، خارجی)ملزم به ثبت نام نمی باشند  تجمعی   4 

بدون شماره اقتصادی مشخصات  pos 5مصرف کننده نهایی  تجمعی 

بدون شماره اقتصادی مشخصات  6 فاکتور نوع یک -نهایی مصرف کننده تجمعی 

ایرانی و خارجی اشخاص حقوقی  موارد کامل موارد کامل  7 

فراگیر و کوتاژ و کد گمرک با کد فاقد اقامت  اشخاص خارجی با کد فراگیر   8 

مقدار ارز -نرخ ارز -نوع ارز ارزی معامالت نداشتیم   9 

مقررات قبل مطابق نداریم  10 امتناع 

مودیان در ارسال فهرست معامالت تکالیف.3

 نحوه ارسال معامالت فصلی
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 موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

 1395گزارشات فصلی قبل و بعد از سال 

1395بعدازسال 1395تاپايانسال   رديف موضوع 

 1 نوعارز الزامی نبود الزامی

 2 نرخارز الزامی نبود الزامی

 3 مبلغارزی الزامی نبود الزامی

 4 شمارهکوتاژ الزامی نبود الزامی

 5 کدگمرک الزامی نبود الزامی

مودیان در ارسال فهرست معامالت تکالیف.3

 نحوه ارسال معامالت فصلی
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 موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

 1395گزارشات فصلی قبل و بعد از سال 

1395بعدازسال 1395تاپايانسال   رديف موضوع 

کاال فروش الزامی الزامی  1 

 2 خرید کاال الزامی الزامی

 3 قرارداد پیمانکاری الزامی الزامی

جداگانه الزامی نبود بصورت الزامی  4 پیمانهایبلندمدت 

جداگانه الزامی است بصورت جداگانه الزامی نبود بصورت   4 اطالعاتکارفرمادرپیمانهایبلندمدت 

جداگانه الزامی است بصورت جداگانه الزامی نبود بصورت   5 عرضهبهمصرفکنندهنهايی 

جداگانه الزامی است بصورت جداگانه الزامی نبود بصورت   6 کاریحقالعمل 

جداگانه الزامی است بصورت جداگانه الزامی نبود بصورت  فروشبهشخصخارجی/گزارشصادرات   7 

جداگانه الزامی است بصورت جداگانه الزامی نبود بصورت  خريدازشخصخارجی/گزارشواردات   8 

جداگانه الزامی است بصورت اجارهگزارش بصورت جداگانه الزامی نبود   9 

مودیان در ارسال فهرست معامالت تکالیف.3

 نحوه ارسال معامالت فصلی

71 



 موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

 1396تغییر ساختار گزارش فصلی در شش ماه دوم سال 

مودیان در ارسال فهرست معامالت تکالیف.3

 نحوه ارسال معامالت فصلی
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 و نکرده تغییری اول ماه شش در ارسالی فروش و خرید گزارشات محتویات•
   :است ضروری نکته چند ذکر تنها باشد، نمی مجدد ارسال به نیازی
که صورتی در شده اند، ثبت ارزی شکل به که رکوردهایی خصوص در 

 در مندرج مبلغ با ارز برابری نرخ و ارزی مبلغ های ستون ضرب حاصل
  تغییر بر عالوه جزئیات نمایش بخش در نشود، ریالی معادل ستون
 عنوان با ستونی اطالعات نمایش جدول در جزییات نمایش دکمه رنگ،

 در .باشد می رکورد وضعیت دهنده نشان که است شده ایجاد وضعیت
  نسبت است ضروری باشد، شده قید ناقص رکورد وضعیت که صورتی

 .شود اقدام رکورد مجدد کنترل به
ندارد وجود وجه پرداخت نحوه و سرفصل فیلد جدید، ساختار در. 
است یافته تغییر خدمات/کاال گزینه دو به صرفاً کاال، نوع ستون. 



 موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

 1396تغییر ساختار گزارش فصلی در شش ماه دوم سال 

مودیان در ارسال فهرست معامالت تکالیف.3

 نحوه ارسال معامالت فصلی
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  پرداخت اطالعات گزارش و قرارداد دریافت اطالعات گزارش به مربوط بخش های•
   لذا .است شده حذف بخش ها این در مودیان توسط شده وارد اطالعات نیز و قرارداد

  شده، شده اند ایجاد جدیداً جایگزین عنوان به که دیگر بخش های در باید اطالعات این
 .شوند وارد دوباره

  شش به مربوط اطالعات واردات، و صادرات گزارش در جدید فیلد دو ایجاد به توجه با•
  و است یافته تغییر اولیه ثبت وضعیت به نهایی ثبت وضعیت از گزارش، این اول ماه

 :است زیر شرح به تغییرات .گردد نهایی ثبت و بررسی مجددا گزارش این می بایست
در لیکن .است بوده دفاتر مطابق مبلغ قبل، ساختار در «مبلغ» فیلد از منظور  

 اطالعات است الزم لذا .است شده اضافه نیز پروانه مطابق مبلغ فعلی، ساختار
   .شود اضافه پروانه مطابق مبلغ به مربوط

است یافته تغییر  خدمات/کاال گزینه دو به موارد کلیه ، کاال نوع ستون در.   



 موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

 1396تغییر ساختار گزارش فصلی در شش ماه دوم سال 

مودیان در ارسال فهرست معامالت تکالیف.3

 نحوه ارسال معامالت فصلی
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ندارد، وجود برگشتی واردات و صادرات گزارش جدید، سامانه در که این به توجه با 
 حذف مذکور رکوردهای اید، نموده سامانه وارد قبیل این از برگشتی  که صورتی در

 ثبت به اقدام و نموده سامانه وارد مجدداً را اطالعات این است ضروری لذا .شده اند
 گزارش در باید برگشتی صادرات به مربوط اطالعات جدید، سامانه در .نمایید آن

 خصوص در .شود اشاره آن بودن برگشتی به توضیحات، بخش در و شود درج واردات
 .شود ثبت صادرات گزارش در باید ترتیب همین به نیز برگشتی واردات

 اساس این بر .است گردیده حذف واردات و صادرات گزارش از تخفیف، اطالعات فیلد •
 .شود ثبت خالص صورت به باید واردات و صادرات به مربوط اظالعات

  کار، العمل حق و بیمه ،مسافر نقل و حمل بار، نقل و حمل های گزارش که این به توجه با•
 حق گزارش در جدید ساختار در گزارشات این اطالعات کلیه است ضروری گردیده اند، حذف
 .شوند ثبت کاری العمل

 ضروری و است گردیده حذف سال اول ماهه شش در شده ارسال اجاره گزارش اطالعات •
  ثبت است، شده اضافه جدیداً که اجاره قرارداد گزارش بخش در اطالعات مجدداً است
   .گردد



مواردعدمشمولارسال
فهرستمعامالتو
 استثناهایآن
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 موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

 مواردعدمشمولارسالفهرستمعامالتواستثناهایآن.۴

 الشرکهسود سهام و سهم   

وجوه پرداختی بابت حق  
ساختمان محل ( شارژ)نگهداری 

 پرداختیهای فعالیت و آبونمان

عـضویت اعضاء مجامع  حـق 
 وها ، احزاب و انجـمنای حرفه

غـیردولتی دارای ی  هاتشکـل
 مـجوز از مـراجـع ذی صالح؛

و دستمزد پرداختی حقوق 
موضوع فصل سوم از باب سوم 

 مستقیمهای قانون مالیات

و فروش سهام و سهم خرید 
الشرکه و حق تقدم سهام یا  

 الشرکهسهم 

، جوائز و هدایای  هاکمک
 بالعوض

و فروش و سود و کارمزد خرید 
 بهاداراوراق 

ها، های بانکسود و کارمزد و جریمه  
های حمایت از صندوق تعاون، صندوق

توسعه بخش کشاورزی، مؤسسات  
ی  هاصندوقاعتباری غیربانکی مجاز و 

 الحسنه؛قرض

مبالغی که تحت عناوین جریمه یا  
به  )خسارت، انواع عوارض و مالیات 

استثناء مالیات و عوارض قانون مالیات  
حق ثبت، حق تمبر،  ( بر ارزش افزوده

حقوق گمرکی و موارد مشابه، به 
 گرددمیهای اجرائی پرداخت دستگاه
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 موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

آنمواردعدمشمولارسالفهرستمعامالتواستثناهای.۴

 حد نصاب معامالت فصلی

ريالمبلغ درصد مبنا  رديف سالحدآستانه 

67.000000 10% 6.700.000 1391 1 

88.000.000 10% 8.800.000 139۲ ۲ 

1۲0.000.000 10% 1۲.000.000 1393 3 

139.000.000 10% 13.900.000 139۴ ۴ 

 5 1395اولنیمه ۲0.000.000 10% ۲00.000.000

 6 1395دومنیمه 10.000.000 5% ۲00.000.000

۲۲0.000.000 5% 11.000.000 1396 7 
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 موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

بعد مبنایجريمه
 اصالحیه

قبل
 اصالحیه

 رديف موضوع

%10 %۲ مبلغموردمعامله  1 عدمصدورصورتحسابفروشکاالياارائهخدمت 

%10 %۲ مبلغموردمعامله  ۲ عدمدرجشمارهاقتصادیخود 

%10 %۲ مبلغموردمعامله  3 عدمدرجشمارهاقتصادیطرفمعامله 

%10 %۲ مبلغموردمعامله  ۴ استفادهازشمارهاقتصادیخودبرایمعامالتديگران 

%10 %۲ مبلغموردمعامله  5 استفادهازشمارهاقتصادیديگرانبرایمعامالتخود 

مبلغمعامالتیکه
فهرستآنهاارائهنشده

 است

1% 1% عدمارائهفهرستمعامالتانجامشدهبهسازمانطبق 
 فروششدههایتعیینروش

6 

مبلغمعامالتیکه
فهرستآنهاارائهنشده

 است

1%  1% عدمارائهفهرستمعامالتانجامشدهبهسازمانطبق 
خريدهایتعیینشدهروش  

7 

 8 توافقباممیزکل ندارد دارد

مواردعدمشمولارسالفهرستمعامالتواستثناهایآن.۴

 قانون مالیاتهای مستقیم 169جرائم ماده 
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 موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

الذکر در هر معامله، جریمه  جدول فوقیک الی سه های در صورت انجام تخلفات موضوع ردیف
 .  مبلغ همان معامله خواهد بود% 2قابل محاسبه و مطالبه حداکثر معادل 

های مقرر قانون مشمول جریمه 169عدم انجام هر یک از تکالیف مقرر در ماده 
رعایت مهلت مقرر در ماده جرائم مذکور با . به شرح زیر می باشددر ماده مذکور 

 .مطالبه خواهد بود قابل قانون( 157)

 شرح تخلف ردیف
نرخ 
 جریمه

 مأخذ محاسبه جریمه

 مبلغ مورد معامله %2 عدم صدور صورتحساب فروش کاال یا ارائه خدمت 1

 مبلغ مورد معامله %2 عدم درج شماره اقتصادی خود   2

 مبلغ مورد معامله %2 عدم درج شماره اقتصادی طرف معامله 3

 مبلغ مورد معامله %2 استفاده از شماره اقتصادی خود برای معامالت دیگران 4

 مبلغ مورد معامله %2 استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معامالت خود 5

های  عدم ارائه فهرست معامالت انجام شده به سازمان طبق روش 6
 تعیین شده

مبلغ معامالتی که فهرست آنها ارائه   1%
 نشده است 

مواردعدمشمولارسالفهرستمعامالتواستثناهایآن.۴

 قانون مالیاتهای مستقیم 169جرائم ماده 
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 جرمومجازاتهایآن
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 موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

 جرممالیاتیچیست؟
 

جرمچیست؟

 

  برای   قانون در که  فعلی   ترک یا  فعل هر معنای  به  حقوقی  اصطالحی ، جُرم
 . است شده  تعیین   مجازات آن 

 قانون در مقرر تکالیف انجام عدم عنوان به می توان را مالیاتی جُرم
  صورتی به آن انجام یا و) افزوده ارزش بر مالیات قانون و مستقیم مالیاتهای

 شده تعیین مجازات آن برای که (فوق قوانین در شده معین شکل با مغایر
   .نمود تعریف

 جرمومجازاتهایآن.5
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تنظیم دفااتر، اساناد و مادارک    
 خالف واقع و استناد به آن

اختفااای فعالیاات اقتصااادی و   
 کتمان درآمد حاصل از آن

ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطالعات مالیاتی و اقتصادی خود یا  
م.م.ق181اشخاص ثالث در اجرای ماده   

(  169)مواد ارسال اطالعات مالی موضوع مبنی  بر امتناع از انجام تکالیف قانونی 
به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این  ( مکرر 169)و 

 اقدام

 جرم و مجازات های آن.5

 (  274ماده )مالیاتی جرم های 
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 جرم و مجازات های آن.5

 (  274ماده )مالیاتی جرم های 
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تنظیم معامالت و قراردادهای خود به ناام دیگاران، یاا معاامالت و قراردادهاای      
 .مؤدیان دیگر به نام خود برخالف واقع

عدم انجام تکالیف قانونی مربوط باه مالیاات هاای مساتقیم و مالیاات بار ارزش       
افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصاال آن باه ساازمان    

 امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده

 استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی

خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی 
 حاوی اطالعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی
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جرم  به نسبت اجرای تعیین شده در سیستم حقوقی  ضمانت مجازات،
 برای مجرم  است

 می شود تقسیم معاون و مباشر دسته دو به مجرم : مجرم
 جرم قانون در که فعلی ترک یا فعل) جرم مادی عنصر که است کسی :مباشر
   می شود مرتکب مستقیما را (شده دانسته

 یا وسایل آوردن فراهم امر، تشویق، تهدید، تطمیع، با که است کسی :معاون 
 را جرم ارتکاب اسباب یا رسانده یاری جرم ارتکاب در مباشر به ... و امکانات

 انجام را جرم مادی عنصر تمام یا بخشی شخصاً خودش که آن بی) می آورد فراهم
   (باشد داده

 توسط جرم مقدمات آوردن فراهم یا نفر چند توسط مادی عنصر انجام به توجه با
 داشته معاون یک از بیش یا /و مباشر یک از بیش است ممکن جرم یک نفر، چند
 .باشد

 جرم و مجازات های آن.5

 مجازاتچیست؟

84 



 موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

 

 مؤسسات همچنین و حسابرسان حسابداران، از هریک چنانچه
 و مالی مؤسسات و بانکها کارکنان و مالیاتی مأموران حسابرسی،

 صورت تخلفات یا و نمایند معاونت مالیاتی جرم ارتکاب در اعتباری
 .می شوند محکوم جرم مباشر مجازات حداقل به نکنند گزارش را گرفته

 اسالمی تعیین مجازات قانون طبق اشخاص سایر معاونت مجازات
 .می شود

 

 جرم و مجازات های آن.5

 مجازاتچیست؟
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 قانون اساس بر شش درجه مجازات و شده بندی طبقه شدت، حسب بر مجازات
 :از است عبارت اسالمی مجازات

 سال دو تا ماه شش از بیش حبس -

 ریال (80.000.000) میلیون هشتاد تا ریال (20.000.000) میلیون بیست از بیش نقدی جزای -

 عفت منافی جرائم در ضربه نه و نود تا و ضربه چهار و هفتاد تا یک و سی از شالق -

 سال  پنج تا ماه  شش از بیش اجتماعی حقوق از محرومیت -

 رسانه ها در قطعی حکم انتشار -

 سال پنج مدت تا حداکثر حقوقی اشخاص برای اجتماعی یا شغلی فعالیت چند یا یک از ممنوعیت -

 سال پنج مدت تا حداکثر حقوقی اشخاص برای سرمایه افزایش برای عمومی دعوت از ممنوعیت -

 سال پنج مدت تا حداکثر حقوقی اشخاص توسط تجاری اسناد از برخی اصدار از ممنوعیت -

 

 جرم و مجازات های آن.5

 مربوط به مواد یاد شده در قوانین مالیاتیمجازات های نکاتی در مورد 
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 مانند) شوند بار می توانند حقیقی اشخاص به فقط طبع حسب بر مجازات ها برخی
 به هم و حقیقی اشخاص به هم می توانند مجازات ها برخی اما (زندان یا شالق

 .نقدی جزای یا فعالیت از ممنوعیت مانند می شوند بار حقوقی

 به نمی شود بار حقوقی شخص به ماهیتاً که مجازات هایی از برخی است ممکن 
 .شود اعمال حقوقی شخص مدیرعامل یا مدیره هیات نماینده،

 

 جرم و مجازات های آن.5

 مربوط به مواد یاد شده در قوانین مالیاتیمجازات های نکاتی در مورد 
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  سال دو تا ماه شش مدت برای
 شغلی فعالیت چند یا یک از ممنوعیت

دو سال  برای مدت شش ماه تا 
 تجاریممنوعیت از اصدار برخی از اسناد 

ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه  
 برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

 جرم و مجازات های آن.5

قانونومستقیممالیاتهایقانون۲75مادهطبقحقوقیشخصمجازاتهایانواع
 :اسالمیمجازات

موارد مطرح شده در قانون 
 مالیاتهای مستقیم

 قانون مجازات اسالمی
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  این 276 تا 274 مواد در مقرر مجازات های  بر عالوه مالیاتی جرائم مرتکبان یا مرتکب
  ماده در مقرر مهلت تا که قانونی متعلق جریمه های و مالیات اصل پرداخت مسؤول قانون،

  مراجع حکم با دولت به وارده زیان و ضرر همچنین و باشد  نشده مطالبه قانون این 157
 .می باشند قاضی صالح

 
 

 جرم و مجازات های آن.5

 مجازاتتکمیلی
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  که را مالیات قانون مشمول کاالهای افزوده، ارزش بر مالیات قانون 19 ماده ذیل تبصره در
  در مندرج جرائم بر عالوه را شود می عرضه شده یاد قانون ضوابط و مقررات رعایت بدون
   .است دانسته ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون جرائم مشمول شده، یاد قانون 22 ماده

 
   : ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون موضوع مجازاتهای

 .می شود متفاوت مجازاتهای مشمول کاال، نوع حسب بر •
  ارزش معادل عموماً) نقدی جزای قاچاق کاالهای مختلف انواع برای مجازات حداقل•

 .است (قاچاق کاالی
  است، ممکن کاال، قاچاق با مرتبط اقدامات و کاال نوع به توجه با موارد، برخی در•

 .شود گرفته نظر در نیز حبس مجازات
 
 

 جرم و مجازات های آن.5

کاالیقاچاقمجازات  
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 نحوهرسیدگیبهجرايممالیاتی
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رسیدگیبهجرايممالیاتینحوه.6

 مکرر169رسیدگیبهجرائممادهنحوه

92 
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  مبلغ معامالت، فهرست ارسال در قانونی تکالیف رعایت عدم به مربوط جرائم محاسبه مبنای

  اقدام فهرست ارسال به نسبت نظر مورد فهرست تسلیم مهلت آخرین تا که است معامالتی
 .باشد نشده

 

  دوره های از نظر صرف مستقیم مالیاتهای قانون 169 ماده موضوع جرائم به رسیدگی مهلت 
  تاریخ از سال 5 مستقیم، مالیات های قانون 157 ماده طبق و سال هر فهرست تسلیم زمانی

 .بود خواهد مالیاتی اظهارنامه تسلیم مهلت انقضای

 91 سال عملکرد به مربوط جرائم به رسیدگی مهلت مثال، برای
 حداکثر آن، مطالبه برگ ابالغ مهلت و 97/4/31 تاریخ تا نهایتا

 .بود خواهد 97/7/30 تاریخ تا

1 

۲ 

رسیدگیبهجرايممالیاتینحوه.6

 مکرر169رسیدگیبهجرائممادهنحوه
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  کرده امتناع که معامالت ارسال به ماهه یک مقرر مهلت از خارج مودی که زمانی
  مقرر موعد در را مذکور معامالت از بخشی یا تمام متعاقبا و کند اقدام است بوده

  عدم جریمه مشمول است، کرده تکمیل که اطالعاتی از بخش آن برای کند، تکمیل
 .شد نخواهد ارسال

 فهرست تسلیم به نسبت (ماهه سه های دوره) مقرر مهلت در مودی که مواردی در
  نظر صرف کند، اقدام آن ارسال و اطالعات تکمیل به نسبت آن متعاقب و کند امتناع

  عدم جریمه مشمول باشد، شده تکمیل آن از خارج یا مقرر مهلت در فهرست اینکه از
 .بود نخواهد بخش این بابت فهرست ارسال

رسیدگیبهجرايممالیاتینحوه.6

 مکرر169رسیدگیبهجرائممادهنحوه
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  یا نام جمله از مودیان هویتی اطالعات به مربوط اطالعاتی اقالم از یکی ویرایش
  ویرایش زمان از فارغ گردد، ارسالی اطالعات صحت به منجر که ملی شماره

 .بود نخواهد جریمه مشمول اطالعات،

رسیدگیبهجرايممالیاتینحوه.6

 مکرر169رسیدگیبهجرائممادهنحوه
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  معامله مورد مبلغ افزایش یا معامله طرف تغییر به منجر که اطالعاتی ویرایش تمامی
  .نمی شود جریمه مشمول باشد، معامالت صورت ارسال مقرر مهلت در اگر باشد، شده

  جریمه مشمول افزایشی، مبلغ تفاوت مابه یا جدید مودی به نسبت صورت، این غیر در
 .بود خواهد فهرست ارسال عدم

 6 .بود نخواهد جریمه مشمول ارسالی، اطالعات به مربوط سال ویرایش

7 
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  است معامالتی یا و اقتصادی فعالیت های مکرر، 169 ماده موضوع معامالت از منظور
  آوری فن مرکز مالیاتی، اطالعات دفتر از را آن اطالعات مالیاتی امور ادارات که

  بدین .می کنند دریافت واقعی و صحیح مستند، بصورت مراجع سایر یا اطالعات
  مبنای مستند مدارک و اسناد به اتکا بدون که برآوردی و تخمینی فروش ترتیب،
  مذکور ماده جرائم محاسبه مبنای نمی تواند می گیرد قرار مالیات مشمول درآمد تعیین
 .شود واقع

رسیدگیبهجرايممالیاتینحوه.6

 مکرر169رسیدگیبهجرائممادهنحوه
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  169 ماده موضوع جرائم مطالبه خصوص در مالیاتی اختالف حل هیأت صادره آرای
  در مقررات رعایت با قانونی مقرر مهلت در مودی اعتراض صورت در م.م.ق مکرر
 .می باشد طرح قابل مستقیم مالیاتهای قانون 247 ماده موضوع هیأت

رسیدگیبهجرايممالیاتینحوه.6

 مکرر169رسیدگیبهجرائممادهنحوه
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  درخواست با مالیاتی، اختالف حل هیأت در پرونده طرح از قبل که مواردی در
  نخواهد هیأت در پرونده طرح برای ضرورتی شود، موافقت مودی جرائم بخشودگی

  و اعالم متعلقه جرائم به نسبت را خود قبولی مودی که مواردی در حکم این .داشت
  نیز جرائم مانده باقی پرداخت صورت در گیرد، قرار بخشودگی مورد جرائم از بخشی
 .می باشد جاری
  از پس مالیاتی امور ادارات توسط جرائم بخشودگی از مانع هیات در پرونده طرح ضمناً
 .بود نخواهد رأی صدور و هیأت در پرونده طرح

10 
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  مصوب اصالحی مکرر 169 ماده موضوع جرائم به رسیدگی از پس چنانچه
  نظر ملحوظ رسیدگی در قبالً که مودی معامالت از جدیدی اطالعات 1380/11/27

  قانون 157 ماده موضوع زمان مرور مهلت رعایت با آید، بدست است نگرفته قرار
 .دارد وجود متمم جریمه برگ صدور امکان

رسیدگیبهجرايممالیاتینحوه.6

 مکرر169رسیدگیبهجرائممادهنحوه
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  توسط ارسالی اطالعات ویرایش امکان مکرر، 169 ماده موضوع جرائم رسیدگی از پس
  هیأت یا جرائم کننده مطالبه مالیاتی اداره نظر با مورد حسب و نبوده پذیر امکان مودی

  انجام اطالعات، کننده ارسال مودی مالیاتی امور اداره توسط مالیاتی، اختالف حل
  مستقیم مالیاتهای معاونت هماهنگی با آوری فن مرکز خصوص این در .شد خواهد

 .آوردند بعمل سامانه در الزم تمهیدات

1۲ 
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  مذکور مراجع در پرونده طرح موارد در مالیاتی اختالف حل هیات های که آنجایی از
  موارد در ،می باشند قانونی مقررات با انطباق در شده مطالبه جرائم رسیدگی به مکلف
  مورد سال عملکرد پرونده می بایست مالیاتی امور ادارات مذکور مراجع در پرونده طرح

 .دارند ارسال شده یاد مرجع به نیز را رسیدگی

رسیدگیبهجرايممالیاتینحوه.6

 مکرر169رسیدگیبهجرائممادهنحوه
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  از مستقیم مالیات های قانون اخیر اصالحات و مالیاتی جامع طرح رویکرد به توجه با
  وجود بدون که م.م.ق 97 ماده مقررات صحیح اجرای برای الزم تمهیدات جمله

  مالیاتی امور کل ادارات نمی باشد، پذیر امکان مذکور مقررات دقیق اجرای کافی اطالعات
  تا نمایند اتخاذ ترتیبی مودیان، تکالیف رعایت در مقرر جرائم بخشی اثر منظور به مکلفند
  به رسیدگی با همزمان قانون، 1394/4/31 مصوب اصالحی 169 ماده موضوع جرائم
 .گیرد قرار رسیدگی مورد مودی عملکرد پرونده

1۴ 
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رسیدگیبهجرايممالیاتینحوه.6

 مکرر 169 ماده جریمه مطالبه فرم
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مالیاتیرسیدگیبهجرايمنحوه.6

 مکرر169بخشودگیواعتراضبهجرائمماده

  مصوب مستقیم مالیاتهای قانون اصالح قانون 169 ماده 6 تبصره موجب به اینکه به توجه با

  مالیاتهای قانون مکرر 169 ماده احکام اجرای عدم واسطه به مودیان که جرایمی1394/04/31

  قانون 169 ماده) ماده این مقررات مطابق اند، شده مرتکب 1380 سال مصوب مستقیم

  توجه با این بر بنا .می شود وصول و مطالبه محاسبه، (1394/04/31 مصوب مستقیم مالیاتهای

  لذا ،است نشده تصریح فوق جرایم بودن بخشودگی غیرقابل موضوع الذکر اخیر ماده در اینکه به

  در نیز مستقیم مالیاتهای قانون1380/11/27 مصوب الحاقی مکرر 169 ماده موضوع جرایم

 .است شدن بخشوده قابل ،مذکور قانون 191 ماده مقررات اجرای
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رسیدگیبهجرايممالیاتینحوه.6

 مکرر169رسیدگیبهجرائممادهنحوه

  169 ماده موضوع جرایم وصول و مطالبه محاسبه، صرفا فوق 6 تبصره در اینکه به عنایت با

  و گرفته قرار حکم مورد مستقیم مالیاتهای قانون 1380-11-27 مصوب الحاقی مکرر

 است، نگردیده بینی پیش جدیدی حکم جرایم، مطالبه برگ به اعتراض نحوه درخصوص

  ابالغ تاریخ از روز سی ظرف اخیرالذکر ماده در فوق جرایم پرداخت عدم صورت در بنابراین

  حل هیات به رای صدور و رسیدگی جهت موضوع و شده شناخته معترض مودی مطالبه، برگ

 .شد خواهد ارجاع مالیاتی اختالف



 چالشهایبکارگیری

 سواالتمرتبطباگزارشاتفصلی
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  نمی دهند ارائه اقتصادی کد که خریدارانی به فروش تکلیف
 ؟ چیست

  %5) باشد ریال 11،000،00 از کمتر (فاکتور) صورتحساب هر مبلغ صورتیکه در
 اقتصادی شماره درج به الزامی صورت این در ،(کوچک معامالت نصاب حد

 صورت به را مذکور فروش های می توان و نیست صورتحساب روی بر خریدار
 معامالت درسامانه (نصاب حد مبلغ %5 از کمتر معامالت) قسمت در و تجمیعی

  صورتحسابهای روی بر خریدار اقتصادی شماره درج عدم .کرد وارد فصلی
 .بود نخواهد متعلقه جرایم شمول در مذکور

 فصلیمرتبطباگزارشاتسواالت.7
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 زمانی چه فصلی معامالت صورت اطالعات ارسال مقرر موعد
 شد؟ خواهد جرایمی چه مشمول موقع به ارسال عدم و است

  صورت به را خود معامالت فهرست مکلفند حقیقی و حقوقی اشخاص تمامی
  صورت به فصل هر پایان از پس ماه نیم و یک تا (شمسی سال براساس) فصلی

 در موجود فرم طبق ای، رایانه محیط در یا سازمان پورتال طریق از الکترونیکی
  فهرست ارائه عدم و دهند تحویل ذیربط مالیاتی امور اداره به دستورالعمل،

 آنها فهرست که معامالتی مبلغ %1 معادل ای جریمه مشمول معامالت،
 .بود خواهد نشده، ارائه

 فصلیمرتبطباگزارشاتسواالت.7
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  معامالت، صورت در خارجی اشخاص شماره درج موقع چه
  است؟ اجباری

 خارجی اشخاص شماره می بایست صادرات، و واردات اطالعات ارسال منظور به
 .شود درج گمرک یا و کوتاژ شماره یا

 فصلیمرتبطباگزارشاتسواالت.7
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 عنوان به مبلغی یا و نباشد افزوده ارزش مشمول کاالیی اگر
 و مالیات قسمت در باشد، نشده پرداخت/دریافت افزوده ارزش

 ؟نمود وارد رقم می بایست افزوده ارزش عوارض

  دریافت یا پرداخت آن بابت مبالغی یا و نباشد افزوده ارزش مشمول کاالیی اگر
 درج صفر مبلغ افزوده ارزش عوارض و مالیات قسمت در می بایست باشد نشده
 .گردد

 فصلیمرتبطباگزارشاتسواالت.7
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 دریافت می توان چگونه را خارجی اشخاص اختصاصی شماره
 نمود؟

 به تجارت و معدن صنعت وزارت رسمی سایت در سفارش ثبت هنگام (الف
 (کد) شناسه عنوان به شماره ای  www.sabtaresh.tpo.ir نشانی

 اختصاصی شناسه عنوان به مذکور شماره که می گردد دریافت فروشنده
 امور سازمان معامالت صورت سامانه در می بایست و است خارجی اشخاص
 .گردد درج واردات اطالعات ارسال هنگام در مالیاتی

 بخش در  tax.gov.ir.نشانی به کشور مالیاتی امور سازمان سایت در (ب
 خارجی اتباع فراگیر کد دریافت امکان خارجی، اتباع فراگیر کد اخذ و استعالم

 همان خارجی، اتباع فراگیر کد از منظور) .دارد وجود حقیقی اشخاص برای
 (.می رود بکار حقیقی افراد برای که است خارجی اشخاص اختصاصی شماره

 فصلیمرتبطباگزارشاتسواالت.7
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 iOsو  andriodاپلیکشن موبایل 
 سامانه هوشمند مالیاتی

 .ایران مشهودتدوین توسط موسسه حسابرسی آزمون پرداز انتشارات کیومرث، کتاب مجموعه قوانین مالیاتی، .1

 مشهودتوسط موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران فرهیختگان دانشگاه، تدوین انتشارات ، کتاب حسابداری مالیاتی.2 

 .، انتشارات کیومرثکتاب مجموعه سواالت آزمونهای ورودی عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران.3

به آدرس مقاله در موضوعات بحث برانگیز مالیاتی  90بیش از . 4
http://www.azpar.com/?p=2433 

 www.sahoma.azpar.comبه آدرس هوشمند مالیاتی، سامانه . 5
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