
1400نحوه تسلیم اظهارنامه عملکرد سال 

کل امورمالیاتی استان مرکزیاداره 
1401خرداد ماه 





اظهارنامه مالیاتی

ها،داراییها،هزینهدرآمدها،اظهارمنظوربهاستفرمی

مالیات،مشمولدرآمدها،معافیتسرمایه،ها،بدهی

مکانیوهویتیاطالعاتهمچنینومالیاتبخشودگیمالیات،

حقوقیاشخاصومشاغلصاحبانبرایکهموردحسب

عالیتفحجمونوعبرحسبمستقیممالیاتهایقانونموضوع

ویهتهسازمانتوسطکههایینمونهمطابقمذکوراشخاص

.شودمیاعالم



اولازکهشمسیسالیکازاستعبارتمالیاتیسال

مختسالهماناسفندآخربهوشروعهرسالماهفروردین

کهمالیاتمشمولحقوقیاشخاصمورددرلکنشود؛می

نمییقتطبمالیاتیسالبااساسنامهموجببهآنهامالیسال

یاتیمالسالیااساسنامهموجببهآنهامالیدرآمدسالکند

یاتیمالسالجایبهآنهامالیسالدرآمدکند،نمیتطبیق

.گیردمیقرارمالیاتتشخیصمبنای

سال مالیاتی



اشخاص مکلف به تسلیم اظهارنامه

اظهارنامهیمتسلوتنظیمبهنسبتبایستمیکهایرانیحقوقیوحقیقیاشخاص

:نماینداقداممالیاتی

واقعخودامالکیااموالبهنسبتحقوقییاحقیقیشخصازاعممالکینکلیه.1

.ایراندر

یایرانادرکهدرآمدهاییکلیهبهنسبتایرانمقیمایرانیحقیقیهرشخص.2

.نمایدمیتحصیلایرانازخارج

درکهیدرآمدهایکلیهبهنسبتایران،ازخارجمقیمایرانیحقیقیهرشخص.3

.کندمیتحصیلایران

ازجخاریاایراندرکهدرآمدهاییکلیهبهنسبتایرانیحقوقیشخصهر.4

.نمایدمیتحصیلایران

اشخاص مکلف به تسلیم اظهارنامه



مواعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی

مالیسالازپسشمسیچهارماه:حقوقیاشخاص.1

مالیسالازبعدسالماهخردادآخرتا:مشاغلصاحبان.2

:امالکدرآمدصاحبان.3

معاملهانجامازپسروزسیتاواگذاریحقمورددر:الف

مالیسالازبعدسالتیرماهآخرتااجارهدرآمددرمورد:ب

حقوقدرآمدصاحبان.4

.ندارداظهارنامهتسلیمبهتکلیفیایرانیشخصازبگیرحقوق:الف

ایانپتانداردنمایندگییاشعبهایراندرکهخارجیشخصبگیرازحقوق:ب

تیرماه



مواعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی

.وندشمیمنحلیاانحاللبهتصمیمکهحقوقیاشخاصمورددر.5

قبلحقوقیشخصبدهیوداراییحاویاظهارنامه:الف

تصمیماتخاذبرایکهدارصالحیتارکانیاعمومیمجمعازتشکیل

(114م).اندشدهدعوتحقوقیشخصانحاللبهنسبت

شخصعملیاتدورۀآخرینبهمربوطمالیاتیاظهارنامه:ب

وقیحقشخصانحاللثبتانحاللتاریخازماهششظرفحقوقی

(116م)هاشرکتثبتادارۀدر



مواعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی

:اتفاقیدرآمد.6

موقتیادائمطوربهمالیمنافعکهصورتیدر:الف

سالماهاردیبهشتآخرتاشود،میواگذارکسیبهبالعوض

.شودتسلیماظهارنامهبایدبعد

یاآمددرتحصیلتاریخازبعدماهپایانتامواردسایردر:ب

ونجامارسمیاسناددفاتردرمعاملهآنکهمگرمنافع،تعلق

.شودمیساقطاظهارنامهتکلیفکهباشدشدهوصولمالیات



مواعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی

:57مادۀاظهارنامۀ.7

.تاسنشدهبینیپیشقانوندرتسلیمبرایخاصیمهلت

:ارثاظهارنامۀ.8

هایهزینهکسرمنظوربهمتوفیفوتتاریخازیکسالظرف

درعبادیومالیواجباتوعاداتوعرفحدوددردفنوکفن

.ماترکازمتوفیمحققدیدنوشرعیقواعدحدود



مواعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی

:نذروحبس،وقفاظهارنامۀ.9

وحبسونذر،حبسمورددرومتولیوقف،مورددر

حداکثراندمکلفوصیوصیت،مورددرونذرکننده

موصیفوتیاعقدوقوعتاریخازماهسهمدتظرف

.نمایدتسلیماظهارنامه



مواعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی

: تبصره

3دبنمصادیقازوصیتیانذروحبسیاوقفموضوعکهمواردیدر

اشد،باتفاقیدرآمدبرمالیاتفصلمقرراتمشمولیاقانون24مادۀ

دانمکلفموردحسبوصییانذرکنندهوحبسیامتولییاواقف

نفعذیمشخصاتووصیتیانذریاحبسیاوقفمورداموالمشخصات

ودشمیتهیهکشورمالیاتیامورسازمانطرفازکهاینمونهراروی

هبموصیفوتیاعقدوقوعتاریخازماهسهمدتظرفحداکثرودرج

.ارندددریافترسیدوکنندتسلیمدارصالحیتمالیاتیامورادارۀ



مواعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی

:افزودهارزشاظهارنامۀ.10

دورههرپایانازپسروزپانزدهظرفافزودهارزشاظهارنامۀ

حسبعدببهشناسایییانامثبتتاریخازاظهارنامهتسلیمعدم

22ماده5بند)متعلقمالیات(50%)درصدپنجاهمعادلمورد،

.(افزودهارزشبرمالیاتقانون



نکات مهم در مورد تسلیم اظهارنامه

اظهارنامهتسلیمبرایمقررموعدیامهلتروزآخرینهرگاه.1

ازبعدوزراولینگردد،عمومییارسمیتعطیالتیاتعطیلبامصادف

جهتررمقموعدیامهلتجزوموردحسببرمزبورتعطیالتیاتعطیل

.باشدمیاظهارنامهتسلیم

ودباشاظهارنامهتسلیمبهمکلفمالیاتیمؤدیکهمواردیدر.2

احرازورتصدرپستادارۀبهتسلیمتاریخگردد؛واصلپستبوسیلۀ

.شدخواهدتلقیمربوطهمراجعبهتسلیمتاریخ



نکات مهم در مورد تسلیم اظهارنامه

واسنادودفاترمالیاتی،اظهارنامهارائۀمکرر،146مادۀ1تبصرۀطبق.3

یماعالممالیاتیامورسازمانکهترتیبیبهقانون95مادۀموضوعمدارک

مندرجمالیاتیمشوقیامعافیتهرگونهوصفرنرخازبرخورداریشرطنماید،

واتردفاظهارنامه،ارائۀعدمصورتدروباشدمیقوانینسایروقانونایندر

مشمولقانوناینضوابطواحکاممطابقمؤدیمذکور،مدارکواسنادیا

.شودمیقانونایندرمقررمجازاتوجریمه،مالیات

رتصوبهاطالعاتارسالکاغذی،اظهارنامهتسلیمفرآیندحذفبدلیل.4

.دباشمیمالیاتیامورادارهبهاظهارنامهتسلیمبمنزلهالکترونیکی



نکات مهم در مورد تسلیم اظهارنامه

صلی،ااظهارنامهثبتازبعدچنانچه:جایگزیناظهارنامه-5

د،باشداشتهراخوداظهارنامهاطالعاتاصالحقصدمودی

لیمتسمهلتانقضایازقبلتسلیمیاظهارنامههرگونه

امهاظهارنآخرینوجایگزیناظهارنامهبعنواناظهارنامه

دهشتسلیممقرراترعایتباکهمقررموعددرتسلیمی

.گرفتخواهدقراررسیدگیمالکباشد



نکات مهم در مورد تسلیم اظهارنامه

دشومیدادهاجازهمالیاتیمودیانبه:اصالحیاظهارنامه-6

ایترازنامهیااظهارنامهدرانحاءازنحویبهصورتیکهدر

باشد،دهشاشتباهیمحاسبهنظرازتسلیمیزیانوسودحساب

سلیمتمهلتانقضایتاریخازیکماهظرفالزم،مدارکارائهبا

یازنامهترایااظهارنامهواقداماشتباهرفعبهنسبتاظهارنامه

هرردونمایدتسلیمموردحسبرااصالحیزیانوسودحساب

اولامهاظهارنتسلیمتاریخمودیاظهارنامهتسلیمتاریخحال

.باشدمی



تعیین درآمدمشمول مالیات مشاغل

بهایمشاغلبهاشتغالطریقازحقیقیشخصکهدرآمدیـ93ماده

ردقانوناینفصلهایسایردرمذکورمواردازغیردیگرعناوین

مشمولقانونایندرمقررهایمعافیتکسرازپسکندتحصیلایران

.میباشدمشاغلدرآمدبرمالیات

(قهرییااختیاریازاعم)مدنیشرکتهایدرآمدـتبصره

عاملکهصورتیدرمضاربهفعالیتهایازناشیدرآمدهایوهمچنین

فصلنایمقرراتتابعباشدحقیقیشخصسرمایهصاحبیا(مضارب)

.میباشد



تعیین درآمدمشمول مالیات مشاغل

عبارتفصلاینموضوعمودیانمالیاتمشمولدرآمدـ94ماده

هکآناندرآمدهایسایراضافةبهخدماتوکاالفروشکلازاست

وهاهزینهکسرازپسنشدهشناختهدیگرفصولمالیاتمشمول

وقبولقابلهزینههایفصلمقرراتطبقمربوطاستهالکات

.استهالکات



تعیین درآمدمشمول مالیات مشاغل

سنادایاودفاترموظفندفصلاینموضوعمشاغلصاحبان-95ماده

هجملازمربوطضوابطواصولرعایتباکهراموردحسبمدارکو

درجارتتقانونموضوعتجاریدفاترتنظیمبهمربوطضوابطواصول

ات،مالیمشمولدرآمدتشخیصبرایمیگرددتنظیمتجارخصوص

.دکننتنظیمآنهااساسبرراخودمالیاتیاظهارنامهونگهداری



گروه بندی مؤدیان صاحبان مشاغل

نوعقبیلازمعیارهاییوهاشاخصبراساسمشاغلصاحبان

:شوندمیبندیگروهذیلشرحبهفعالیتحجمیاو

اولگروه.1

دومگروه.2

سومگروه.3



گروه بندی براساس حجم فعالیت

قبل  براساس اظهارنامه مالیاتی عملکرد دو سال کاال وخدمات فروش 

مشروط به ابالغ برگ قطعی ( فروش کاال یا فروش توام کاال و ارائه خدمت)آخرین درآمد قطعی شده
قبلدی ماه سال حداکثر  تا پایان 

هرکدام 
بیشتر از 

میلیارد 55
ریال باشد

هرکدام بیشتر
از مبلغ 

و میلیارد  18
میلیارد 55تا 

ریال باشد

هایگروهدرکهمؤدیانی

،گیرندنمیقراردومواول

میمحسوبسومگروهجزء

.شوند



95نامه اجرایی موضوع ماده آیین 3و2اصالح مواد  

غلمشافهرستسالهرماهدیتاپایانضرورتتشخیصصورتدرتواندمیسازمان:1تبصره

میرسروزنامهدرآگهیدرجطریقازوتهیهرافعالیتنوعبراساساولگروهبهشدهافزوده

بهربطیذایحرفهوصنفیهایتشكلطریقازیاوکثیراالنتشارهایروزنامهازیكیوکشور

.نمایداعالممالیاتیمودیان

مربوطشدهنتعییتكالیفاجرایبهمكلفاعالمازبعدمالیاتیسالابتدایازاخیرالذکرمودیان

.بودخواهنداولگروهبه

درصداهپنجباشند،داشتهاشتغالخدمتارائهفعالیتبهصرفامودیانکهمواردیدر:2تبصره

.باشدمیبندیگروهمبنایشدهتعیینهاینصاب(%5٠)

کتمشارشدهقطعییاوابرازیدرآمدقهری،یااختیاریازاعممشارکتیمشاغلدر:3تبصره

.باشدمیعملمالک



95نامه اجرایی موضوع ماده آیین 3و2اصالح مواد  

ستثناءابه(تأسیس)ایجادسالاولیندرنامهآییناینموضوعحرفومشاغلصاحبان:4تبصره

مسوگروهجزواند،شدهبندیطبقهاولگروهجزوفعالیتموضوعواسطهبهکهمودیانی

وشدهبندیطبقهمقررهاینصاباساسبربایستمیبعدبهفعالیتسومسالازومحسوب

.نمایندعملقانونیتكالیفانجامبهنسبت

قرارترینپایهایگروهدرکهمشاغلیصاحبانتوسطباالترهایگروهاظهارنامهتسلیم:5تبصره

گروهغلمشاصاحبانیانمایندارائهدومیااولگروهاظهارنامهسومگروهمشاغلصاحبان)دارند

گروهردرامودیامراینانجامصرفلیكنندارد،منعی(نمایندتسلیماولگروهاظهارنامهدوم

.دادنخواهدقرارباالترهای



گروه بندی براساس نوع فعالیت

وعموضتكالیفانجاملحاظازفعالیتحجمازفارغذیلاشخاص

.ندشومیمحسوباولگروهمؤدیانجزءدفاترتحریرنامةآئین

(کنندگانصادروکنندگانوارد)بازرگانیکارتدارندگان.1

ةپروانوتأسیسجوازدارایمعادنبردارانبهرهوتولیدیواحدهایوهاکارخانهصاحبان.2

ذیربطوزارتخانةازبرداریبهره

باالتروستارهسههایهتلصاحبان.3

تخصصیهایکلینیکوهازایشگاهها،بیمارستانصاحبان.4



گروه بندی براساس نوع فعالیت

صرافیمشاغلصاحبان.5

ذیربطوزارتخانۀازفعالیتمجوزدارایایزنجیرههایفروشگاه.6

ومالیخدماتدفترداری،وحسابداریحسابرسی،موسساتصاحبان-7

.ستمسیطراحیوانفورماتیکای،مشاورهمدیریتی،خدماتدهندگانارائه

زااعمهواییودریاییزمینی،موتوری،نقلوحملموسساتصاحبان-8

.باربرییاومسافری



ویژگی های اظهارنامه مالیاتی؛ براساس نوع گروه

ازریکهبرایدفاترتحریرنامهآئینموضوعمشاغلصاحبانبرایمالیاتیهایاظهارنامهفرم
:باشدزیرمواردشاملحداقلبایدسومودوم،اولهایگروه

:اولگروه
:هویتیاطالعات.1

مکانیوهویتیاطالعات-1-1

اقتصادیفعالیتهایمجوز-2-1

معافیت،مالیاتیهایبخشودگیمالیات،مشمولدرآمد.2

متعلقمالیاتوقانونیهای

شرکااطالعات.3

شغلیفعالیتبهمربوطبانکیهایحساباطالعات.4

کاالوموادموجودی.5

دورهپایانواولدر

صادراتوواردات.6

خدماتوکاالها

وسودحسابصورت.7

زیان

نامهتراز.8



هویژگی های اظهارنامه مالیاتی؛ براساس نوع گرو

:دومگروه

:هویتیاطالعات.1

مکانیوهویتیاطالعات-1-1

اقتصادیفعالیتهایمجوز-2-1

معافیت،مالیاتیهایبخشودگیمالیات،مشمولدرآمد.2

متعلقمالیاتوقانونیهای

شرکااطالعات.3

شغلیفعالیتبهمربوطبانکیهایحساباطالعات.4

درکاالوموادموجودی.5

دورهپایانواول

هزینهودرآمدصورت.6

وفروشخریداطالعات)

هایهزینهوخدماتوکاال

(مربوط

داراییواموالاطالعات.7

شغلیفعالیتبهمربوطها



فرم خالصه درآمد و هزینه ماهانه مودیان گروه دوم



مفرم خالصه درآمد و هزینه ساالنه مودیان گروه دو



هویژگی های اظهارنامه مالیاتی؛ براساس نوع گرو

:سومگروه
:هویتیاطالعات.1

مکانیوهویتیاطالعات-1-1

اقتصادیفعالیتهایمجوز-2-1

معافیت،مالیاتیهایبخشودگیمالیات،مشمولدرآمد.2

متعلقمالیاتوقانونیهای

شرکااطالعات.3

شغلیفعالیتبهمربوطبانکیهایحساباطالعات.4

خالصه درآمد و هزینه 

وفروشخریداطالعات)

هزینهوخدماتوکاال

(مربوطهای


