
ومفرم خالصه درآمد و هزینه ساالنه مودیان گروه س



اظهار نامۀ مالیاتی و نحوه ارائۀ آن 

:تبصره 
رایبمشاغلصاحبانمالیاتیاظهارنامهفرماطالعاتیاقالمازهریککهمواردیدر

واردامهاظهارناعتباربهخللیآنتکمیلعدمباشد،موضوعیتفاقدمؤدیانازهریک

.کردنخواهد

سالهربرایراخودمالیاتیاظهارنامۀاندمکلفنامهآییناینموضوعمؤدیان

ازرونیکیالکتصورتبهقانونیمقررموعددر(مشارکتیاانفرادیصورتبه)مالیاتی

کهواردیمدرتواندمیسازمانونمایندتسلیمسازمانالکترونیکیهایدرگاهطریق

.بپذیردراالکترونیکیغیراظهارنامۀتسلیمبداندمقتضی

:تبصره

.باشدمیپذیرشموردقانون178مادهاجرایدراظهارنامهتسلیم



1394/04/31اصالحی مصوب م .م.ق97ماده 

کهنقانواینموضوعحقیقیاشخاصمالیاتمشمولدرآمد-97ماده

مالیاتیاظهارنامهاستنادبهباشندمیمالیاتیاظهارنامهتسلیمبهمکلف

ذیرشپموردوشدهارائهوتنظیممربوطمقرراترعایتباکهمؤدي

تواندمیکشورمالیاتیامورسازمان.بودخواهدباشد،قرارگرفته

ازعداديتوقبولرسیدگیبدونرادریافتیمالیاتیهاياظهارنامه

مونهنطوربهیاوشدهتعیینشاخصهايومعیارهااساسبرراآنها

.دهدقراررسیدگیموردمقرراتبرابروانتخاب



م.م.ق97ماده 

سازمانند،کخودداريمقرراتبامطابقوقانونیمهلتدرمالیاتیاظهارنامهارائهازمؤديکهدرصورتی

هشدکسباقتصادياطالعاتوفعالیتبراساسبرآورديمالیاتیاظهارنامهتهیهبهنسبتکشورمالیاتیامور

در.کندمیاماقدمالیاتتشخیصبرگموجببهمتعلقمالیاتمطالبهومالیاتیجامعطرحازمؤدیان

ارائهبهنسبتمالیات،تشخیصبرگابالغتاریخازروزسیمدتظرفچنانچهمؤدياعتراضصورت

رسیدگیردموقانوناینمقرراتطبقمؤدياعتراضکند،اقداممربوطمقرراتمطابقمالیاتیاظهارنامه

درمالیاتیاظهارنامهتسلیمعدمهايمجازاتاعمالوهاجریمهتعلقازمانعحکماینگیرد،میقرار

.نیستقانونیمقررموعد

.استجاريمادهایناجرايدرقانوناین(239)مادهتبصرهموضوعحکم

بانکقانون،یناابالغتاریخازسالسهمدتظرفحداکثراستموظفکشورمالیاتیامورسازمان-تبصره

اداراتدردت،ماینطیدر.نمایدفعالومستقرکشورسراسردررامالیاتیجامعنظامبهمربوطاطالعات

)مواداست،نیامدهدراجراءبهکاملصورتبهمالیاتیجامعنظامکهامورمالیاتی

.بودخواهدمجري1380سالمصوبمستقیمهايمالیاتقانون(271)و(154)،(153)،(152)،(98)،(97

1394/04/31اصالحی مصوب م .م.ق97ماده 



1394/4/31مصوب م اصالحیه .م.ق219آیین نامه اجرایی موضوع ماده 22ماده 

یاتیمالاظهارنامهتسلیمازمقرراتمطابقومقررموعددرکهمودیانیازآندستهمورددر

براساسبرآورديمالیاتیهاياظهارنامهم،.م.ق97مادهمقرراترعایتبانمایند،میخودداري

معیارهاییوهاروشمطابقمالیاتیجامعطرحازموديشدهکسباقتصادياطالعاتوفعالیت

مالیاتشخیصتبرگصدوربهنسبتو(تولید)ایجادشود،مییاشدهتعیینسازمانتوسطکه

.نمایدلارساذیربطواحدبهابالغجهترامذکورمالیاتتشخیصبرگواقدامآنبراساس

بهندهپروسیستمی،صورتبهبرآوردياظهارنامهتولیدامکانعدمدرصورت-1تبصره

حداکثریاتمالمطالبهیاتشخیصبرگابالغوصدوروبرآوردياظهارنامهتولیدمنظور

ارجاعسابرسیحکاريحوزهبهمالیاتیاظهارنامهتسلیممهلتانقضايازیکسالمدتظرف

مفاداجرايدرمودیاناینگونهمالیاتوصولومطالبهازمانعتبصرهاینحکم.شدخواهد

.بودنخواهدقانون157ماده

1394/4/31مصوب اصالحیه م .م.ق219ماده آیین نامه اجرایی 22ماده 



1394/4/31مصوب اصالحیه م .م.ق219ماده آیین نامه اجرایی 22ماده 

مالیاتطالبهمیاتشخیصبرگابالغتاریخازقانونیمقررمهلتظرفموديکهدرصورتی-2تبصره

اقدامقرراتممطابقمالیاتیاظهارنامهواعتراضتسلیمبهنسبتبرآورديهاياظهارنامهبراساس

یاتمالمشمولدرآمدنظرازمذکورمالیاتتشخیصبرگقانون،97مادهاخیرقسمتبراساسننماید

برگابالغودورصازبعداظهارنامهتسلیمدرخصوصتبصرهاینحکم.استقطعیمتعلقهمالیاتو

1تبصرهراياجدرمالیاتتشخیصبرگکهموارديدربرآوردياظهارنامهبراساسمالیاتتشخیص

.باشدنمیجارياستشدهابالغقانون208مادهوآن2تبصرهاخیرقسمتو203ماده

اقلحدحقوقیاشخاصخصوصدرکهباشدمیاياظهارنامهمقررات،مطابقاظهارنامه-3تبصره

نامهنآئیسومفصلمقرراتمطابقمشاغلصاحبانبرايوزیانوسودحسابوترازنامهشامل

.باشدشدهتکمیلوتنظیمم.م.ق95مادهموضوع

اههمرهزینهودرآمدخالصهیاهزینهودرآمدیازیانوسودحسابیاترازنامهارائهعدم

صورتیاذکورممالیهايصورتازهریکمبالغکلبرايصفرمبلغابرازیاومالیاتیاظهارنامه

نمیتلقیوطمربقانونیمقرراتمطابقمالیاتیاظهارنامهتسلیممنزلهبهموردحسبفوقهاي

.گردد



تسلیم اظهارنامه مغایر با اطالعات واقعی

ابرازدرآمدهايشناساییواقتصاديفعاليتكاملدرجعدمصورتدر

هاياهپایگدرموجوداطالعاتیهايدادهانطباقواسطهبهمودیاننشده

باانمودیبانکیحسابگردشاطالعاتجملهازسازماناطالعاتی

مودیانليستدرمودينامگرفتنقرارضمناظهارنامه،درابرازيمبالغ

پذیرشموردموديابرازيمالياتمشمولدرآمدسازمان،ریسکپر

ازيمودواقعیمالیاتمشمولدرآمدتعیینوگرفتنخواهدقرار

.پذیرفتخواهدصورتمقرراتبرابرحسابرسیانجامطریق



جریمۀ عدم تسلیم اظهارنامه

ودفاترمالیاتی،اظهارنامهارائۀمکرر،146مادۀ1تبصرۀطبق

ورامسازمانکهترتیبیبهقانون95مادۀموضوعمدارکواسناد

ونههرگوصفرنرخازبرخورداریشرطنماید،میاعالممالیاتی

میینقوانسایروقانونایندرمندرجمالیاتیمشوقیامعافیت

رکمداواسنادیاودفاتراظهارنامه،ارائۀعدمصورتدروباشد

،اتمالیمشمولقانوناینضوابطواحکاممطابقمؤدیمذکور،

.شودمیقانونایندرمقررمجازاتوجریمه



جریمۀ عدم تسلیم اظهارنامه

192ماده
ازنقانواینمقرراتموجببهکهاونمایندۀیامؤدیکهمواردیکلیۀدر

نسبتانچهچناستمالیاتیاظهارنامۀتسلیمبهمکلفمالیاتپرداختبابت

شودگیبخغیرقابلجریمۀمشمولنکند،اقداممقررموعددرآنتسلیمبه

صاحبانوحقوقیاشخاصبرایمتعلقمالیات(30%)درصدسیمعادل

سایربرایمتعلقمالیات(10%)درصددهوقانوناینموضوعمشاغل

.باشدمیمؤدیان

وتسلیمیهایاظهارنامهدرشدهکتماندرآمدهایدرموردمادهاینحکم

.استجارینیزغیرواقعیهایهزینهیا



نحوهتنظیموشرایطپذیرشاظهارنامهمالیاتی

باوشفافصورتبهکههاییاظهارنامه،1400سالعملکردبراي

الیاتیامورمسازمانبهمقررموعددروتنظیممربوط،مقرراترعایت

سازماناطالعاتیهايبانکباآناطالعاتوشوندتسلیمکشور

ورفتهگقرارپذیرشموردرسیدگیبدونباشد،داشتههمخوانی

تناداسبهسازماناینهمچنین.شدخواهدصادرآنهاقطعیبرگ

تیمالیاهاياظهارنامهازتعداديتواندمیمذکور،قانون97ماده

طورهبیاوشدهتعیینهايشاخصومعیارهابراساسرادریافتی

.دهدقراررسیدگیموردمقرراتبرابروانتخابنمونه،



تنظیموشرایطپذیرشاظهارنامهمالیاتینحوه

واقعیتبرقمنطبومقرراتبامطابقراخودمالیاتیاظهارنامهکهمودیانیاستبدیهی

بهمربوطاتیمالیجرائممشمولونشدهمندبهرهخوداظهاريمزایايازننمایند،تسلیم

.شدخواهنددرآمدکتمان

پیشعدقواوهاشاخصمعیارها،براساسآنهاریسککههاییاظهارنامهاساسبراین

پایینسطحردسازمان،اینمالیاتیجامعطرحسنیمسامانهریسکموتوردرشدهبینی

موديهبوصادرمالیاتقطعیبرگوگرفتهقرارپذیرشموردشود،دادهتشخیص

موردد،گردشناساییمتوسطریسکدرجهباکههاییاظهارنامه.گرددمیابالغ

آنهاریسکهدرجکههاییاظهارنامهمالیاتیپروندههمچنین.گرددمیواقعحسابرسی

اینخبمنتویژهکارگروهبهشود،دادهتشخیصباالحددرمربوطهمعیارهايوفق

.گردیدخواهدارجاعویژهحسابرسیجهتسازمان



100ماده 
یکدرراودخشغلیهایفعالیتبهمربوطمالیاتیاظهارنامۀاندمکلفقانوناینفصلاینموضوعمؤدیان

الیاتیمامورسازمانوسیلۀکهاینمونهطبقجداگانهمحلهربراییاشغلیواحدهربرایمالیاتیسال

ومالیاتیمتسلخودشغلمحلمالیاتیاموراذارۀبهبعدسالخردادماهآخرتاوتنظیمشدخواهدتهیهکشور

.نمایندپرداختقانوناین(131)مادهدرمذکورنرخبهرامتعلق

کاالروشفمیزانکهراآنانازهاییگروهیامشاغلازبرخیتواندمیکشورمالیاتیامورسازمان:تبصره

تکالیفازبخشیانجامازباشدقانوناین(84)مادۀموضوعمعافیتبرابردهحداکثرآنهاساالنۀخدماتو

مؤدیانتمالیاوکنندمعافمالیاتیاظهارنامۀارائۀوقانوناینموضوعمدارکواسنادنگهداری:قبیلاز

عالیتفبهمالیسالیکازکمترمؤدیکهمواردیدر.نمایندوصولوتعیینمقطوعصورتبهرامذکور

.شودمیوصولومحاسبهاشتغالمدتبهنسبتمتعلقمالیاتباشدداشتهاشتغال

.دبونخواهدمقررموعددرشدهتسلیممالیاتیهایاظهارنامهبهرسیدگیازمانعتبصرهاینحکم

1401بودجهقانون6تبصرهمبند

سی))عبارتبه((برابرده))عبارت1400سالعملکردبرایمستقیممالیاتهایقانون100مادهتبصرهدر

.شودمیاصالح((برابر



نرخ صفر مالیاتی

بهفمکلآنمشمولمؤدیانکهاستروشیصفرنرخبامالیاتازمنظور

رد،موحسبحسابداریومدارکاسنادقانونی،دفاتراظهارنامه،تسلیم

هشدمشخصمواعدوقانونایندرمقررترتیببهخودهایدرآمدبرای

بهمکلفنیزمذکورسازمانوباشدمیکشورمالیاتیامورسازمانبه

تنداتمسبراساسمؤدیانمالیاتمشمولدرآمدتعیینواظهارنامهبررسی

مالیاتمشمولدرآمدتعیینازپسواستمذکوراظهارنامۀومدارک،

.شودمیمحاسبهصفرنرخباآنهامالیاتمؤدیان،

،باشدشغلیواحدیکازبیشدارایحقیقیشخصهرکهصورتیدر

ادۀمموضوعمعافیتیکفقطکسرباویشغلیواحدهایدرآمدمجموع

.شودمیقانون131مادۀدردرمذکورهاینرخبهمالیاتمشمول101



نرخ مالیاتی

بقطکهمواردیاستثنایبهحقیقیاشخاصدرآمدبرمالیاتنرخ:131ماده

:استزیرشرحبهباشدمیایجداگانهنرخدارایقانوناینمقررات

نرخبهساالنهمشمولدرآمدریال(500،000،000)میلیونپانصدمیزانتا.1

(15%)درصدپانزده

میلیاردیکمیزانتلریال(500،000،000)میلیونپانصدمازادبهنسبت.2

بیستنرخبهساالنهمالیاتمشمولدرآمدریال(1،000،000،000)

(20%)درصد

مالیاتمشمولدرآمدریال(1،000،000،000)میلیاردیکمازادبهنسبت.3

(25%)درصدپنجوبیستنرخبهساالنه



نرخ مالیاتی

:131مادهتبصره

مالیاتمشمولابزاریدرآمدافزایش(10%)درصددههرازایبه

سالمالیاتمشمولابزاریدرآمدبهنسبتمادهاینموضوعاشخاص

خنرازدرصدواحدپنجتاحداکثرودرصدواحدیکآنها،گذشتۀ

ویهتستخفیفاینازبرخورداریشرط.شودمیکاستهمذکورهای

مهلتدرمربوطهمالیاتیاظهارنامۀتسلیموقبلسالمالیاتیبدهی

.استمالیاتیامورسازمانسویازشدهاعالم



14٠1قانونبودجه٦تبصره2-بندع

بر،کروناازدیدهآسیبکارهایوکسبصاحبانوتولیدازحمایتمنظوربه

الیاتممشمولدرآمدباصنفیواحدهایکرونا،بامبارزهملیستاداعالماساس

بخشودگیوقانونیهایمعافیتبرعالوه14٠٠سالدرریالمیلیاردیکازکمتر

درصدواحدپنجاز14٠٠سالعملكردبرمالیاتبرایمالیاتی،هایمشوقو

.شوندمیبرخوردارمالیاتینرخازبخشودگی



م.م.ق100؛استفاده از تسهیالت تبصره ماده 1400تعیین مالیات مقطوع مشاغل سال 

14٠1/٠3/٠3مورخ2٠٠/14٠1/527نكاتمهمدستورالعمل

:1394سالمصوباصالحیمستقیممالیاتهایقانون(1٠٠)مادهتبصرهمشمولین-الف

14٠٠سالدرهاآنخدماتارائهوکاالفروشمجموعکهمشاغلیصاحبانتمامی-1

مبلغ)مستقیمهایمالیاتقانون۸4مادهموضوعمعافیتبرابرسیحداکثر

میلتكصورتدروبودهدستورالعملاینمقرراتمشمولباشد(ریال14.4٠٠.٠٠٠.٠٠٠

مذکورفرم)14٠1سالماهخردادپایانتاحداکثردستورالعملاینموضوعفرمارسالو

ارکمدواسنادنگهداریاز(شدخواهددادهقرارکشورمالیاتیامورسازمانسامانهدر

.باشندمیمعافمالیاتیاظهارنامهارائهومستقیمهایمالیاتقانونموضوع

مبلغازبیش14٠٠سالدرآنهاخدماتارائهوکاالفروشمیزانکهمودیانی:تذکر

رعایتابمتعلقمالیاتپرداختواظهارنامهتسلیمبهمكلفاست،ریال14.4٠٠.٠٠٠.٠٠٠

.باشندمیمربوطهمقررات



1401/03/03مورخ 200/1401/527نکات مهم دستورالعمل 

میدارنداردستورالعملاینشرایطازاستفادهبهتمایلکهمشاغلیصاحبان-2

اینترنتیپایگاهطریقازو(مربوطفرمطبق)الكترونیكیسیستمطریقازبایست

https://ntr.tax.gov.irاعالمکشورمالیاتیامورسازمانبهرامراتب

هایمالیاتقانون1٠٠مادهتبصرهموضوعمقطوعمالیاتیادشدهفرمدر.نمایند

ازمانساطالعاتیهایپایگاهازدریافتیوموجوداطالعاتبهتوجهبامستقیم

راتمقروقوانیناساسبروموردحسبابرازیفروشیاوکشورمالیاتیامور

.شودمیتعیین

فرمسلیمتباتواندمیمودیباشد،مودیپذیرشموردشدهتعیینمالیاتچنانچه

.شودمندبهرهدستورالعملاینشرایطازمذکور



1401/03/03مورخ 200/1401/527نکات مهم دستورالعمل 

موردیادشدهقانون1٠٠مادهتبصرهموضوعفرمدرموجوداطالعاتکهصورتیدر

بهنسبتمكلفندمودیانازگروهایننباشند،دستورالعملاینموضوعمودیانپذیرش

.نماینداقداممربوطمقرراتوقوانینبامطابقمالیاتیاظهارنامهتسلیم

نزلهمبهمودیتوسطقانونیمقررمهلتدراقدامآخرینعنوانبهمذکورفرمتسلیم

.بودخواهدمودیجانبازدستورالعملشروطکلیهپذیرش

14٠٠سالعملكردمالیاتیاظهارنامهکهمودیانی14٠٠سالعملكردمالیاتاستبدیهی

موضوعفرممالیاتی،اظهارنامهتسلیمازپسونمایندتسلیمقانونیمقررموعددرراخود

اقدامآخرینعنوانبه،14٠1سالخردادماهپایانازقبلرادستورالعملاین(1)بند

نمایندسلیمتکشورمالیاتیامورسازمانبهرامربوطفرممقررمهلتدریاونكنندتسلیم

.دشخواهدتعیینمربوطهمقرراترعایتباوبودهخارجدستورالعملاینشمولاز



1401/03/03مورخ 200/1401/527نکات مهم دستورالعمل 

هبرادستورالعملاینموضوعمقطوعمالیاتپرداختامكانکهمشاغلیصاحباندرخصوص-3

بهچهارماهتاحداکثرفوق،مقطوعمالیاتباشند،نداشته14٠1سالماهخردادپایانتایكجاصورت

19٠مادهموضوعجریمهمشمولمقررموعددرمالیاتپرداختعدم.شودمیتقسیطمساویصورت

.بودخواهدمستقیمهایمالیاتقانون

وسنادادستورالعمل،اینموضوعمقطوعمالیاتپذیرشازناشیقطعیاوراقصدورازپسهرگاه-4

14٠٠سالدرمودیخدماتارایهوکاالفروشمجموعشودمشخصوآیددستبهایمثبتهمدارک

این(1)بندموضوعفرمدرآمدهایسایروخدماتوکاالفروشعنوانبهویابرازیرقمازبیش

دستورالعملایندرمقررنصابحدازمودیدرآمدمجموعکهاینبهمشروطبوده،دستورالعمل

اجرایینامهآیین(41)ماده(4-1)بندمقرراترعایتبانكند،تجاوز(ریال14.4٠٠.٠٠٠.٠٠٠)

مالیاتفاوتالتمابهمطالبهموردحسبومحاسبهبهنسبتمستقیم،مالیاتهایقانون(219)مادهموضوع

مودیپذیرشموردمقطوعمالیاتکسرازپسمتعلقهمالیاتازعبارتستمطالبهقابلمالیات)متعلقه

شدهمطالبهالتفاوتمابه.شدخواهداقداممقرراترعایتبا(دستورالعملاین(1)بندموضوعفرمدر

مستقیمهایمالیاتقانون(192)مادهموضوعجریمهمشمولدستورالعمل،ازبندایناجرایدر

.بودنخواهد



1401/03/03مورخ 200/1401/527نکات مهم دستورالعمل 

روشفمجموعکهشودمشخصوآیددستبهایمثبتهمدارکواسنادهرگاه-5

ریال14.4٠٠.٠٠٠.٠٠٠رقمازبیش14٠٠سالدرمودیخدماتارایهوکاال

برعالوهونبودهم.م.ق(1٠٠)مادهتبصرهمفادمشمولمذکورمودیبوده،

جرایممشمولم،.م.ق(97)مادهمقرراتبراساسمالیاتمطالبهومحاسبه

ویقانونمقررموعددرمالیاتیاظهارنامهتسلیمعدمجریمهجملهازمتعلقه

تمعافیجملهازصفرنرخوهامعافیتکلیهازاستفادهامكانعدمهمچنین

.شدخواهدمستقیمهایمالیاتقانون(1٠1)مادهموضوع



1401/03/03مورخ 200/1401/527نکات مهم دستورالعمل 

مشمولمودیاندستورالعمل،این(1)بندمفادموجببهاینكهبهعنایتبا:تبصره

1394بمصومستقیممالیاتهایقانونموضوعمدارکواسنادنگهداریازدستورالعمل،

باارتباطدردستورالعملاین(5)و(4)بندهایحكممفاداساساینبرباشند،میمعاف

تمامهایبورفتهفروشکاالیشدهتمامبهایخرید،آمدهدستبهمثبتهمدارکواسناد

این(4)بنددرشدهیاداجرایینامهآیینمفادرعایتباکهشدهارایهخدماتشده

خدماتئهارادرآمد/فروشتعیینبهمنتجمنصفانه،ارزشتعیینجملهازدستورالعمل

جارینیزباشددستورالعملاین(1)بندموضوعفرمدرمودیابرازیمبلغازبیش

درجربمبنیمودیتوسطمستندمدارکواسنادارائهدرصورتاستبدیهی.بودخواهد

عدمدرقانونیموازینرعایتدورهپایانکاالیموجودیدرخریداقالمازبخشی

مودیبعدسنواتفروشبهآناحتسابو14٠٠سالدرکاالازبخشاینفروشمحاسبه

.استضروریشدهارائهمستنداتحسب



1401/03/03مورخ 200/1401/527نکات مهم دستورالعمل 

:مواردسایر-ب

کهصورتیدردستورالعملاینموضوعمودیان14٠٠سالعملكردمالیات-٦

قانون(172)و(1٦5)،(137)موادمفادجملهازقانونیمقرراتاعمالمتقاضی

ازباشند،میخود14٠٠سالعملكرددرآمددرخصوصمستقیمهایمالیات

خواهدنتعییمربوطهمقرراترعایتباوبودهخارجدستورالعملاینمفادشمول

.شد

ازسكهریدخبهنسبتخوداصلیفعالیتبرعالوهکهمشاغلیصاحبانکلیه-7

ارشدهخریداریهایسكهونمودهاقدامایراناسالمیجمهوریمرکزیبانک

هببایستمیسكهمالیاتپرداختبرایاند،کردهدریافت14٠٠سالطولدر

.نماینداقداممقرراتوقوانینبراساسومجزاصورت



1401/03/03مورخ 200/1401/527نکات مهم دستورالعمل 

عملكردیتشخیصمالیاتکهدستورالعملاین(الف)بندموضوعمشاغلصاحبانازدستهآن-۸

مقطوعمالیاتپذیرشومربوطفرمارسالوتكمیلدرصورتنرسیدهقطعیتبهآنها1399سال

دخواهدستورالعملاینمفادمشمولدستورالعمل،این(2)بنددرمندرجهایروشبهشدهتعیین

ورسیدگیفرآینددربنداینموضوعمودیان1399سالعملكردمالیاتچنانچهاستبدیهی.بود

ساللكردعمشدهپذیرفتهمقطوعمالیاتمیزاندرتاثیریامراینیابد،کاهشمالیاتیدادرسی

.داشتنخواهدآنها14٠٠

(٦)تبصره(ح)بندحكممشمول14٠٠سالعملكرددرکهپزشكانیمقطوعمالیاتمیزان-9

اینفرمبهباتوجهشدهتعیینمالیاتمعادلاند،بودهکشورکل14٠٠سالبودجهقانون

.شودمیتعیینباشدبیشترکههرکدامآنهامكسورهمالیاتیادستورالعمل



1401سال 100حدنصاب درآمد جهت استفاده از تسهیالت تبصره ماده 

شمارهدستورالعملالفبند1جزءهمچنینو14٠1سالبودجهقانون«٦»تبصره«م»بنداساسبر

برای1٠٠مادهتبصرهمعافیتهایازبرخورداریسقف،14٠1/3/3مورخ14٠1/527/2٠٠

نظردر(حقوقدرآمدبرمالیات)م.م.ق۸4مادهمعافیت«برابریكصد»،14٠٠سالعملكرد

4۸,٠٠٠,٠٠٠معادل،14٠٠سالبرایحقوقدرآمدبرمالیاتمعافیتمبلغ.استشدهگرفته

اغلمشصاحبانفروشازحاصلدرآمدنصابحدترتیب،اینبهبود؛(ریال4۸٠,٠٠٠,٠٠٠)تومان

تومان4,۸٠٠,٠٠٠,٠٠٠معادل،14٠٠سالعملكردبرای1٠٠مادهتبصرهتسهیالتازاستفادهبرای

.بودخواهد(ریالمیلیارد4۸)



مالیات مقطوع100مهلت استفاده از تسهیالت تبصره ماده 

هرعملكردبرایمستقیمهایمالیاتقانون1٠٠مادهتبصرهتسهیالتازاستفادهمهلت

لیمتسبرایمقررمهلتآخرینترتیباینبه.بودخواهدبعدسالماهخرداد31تاسال،

ماهخرداد31شنبهسهروزپایان،14٠٠سال1٠٠مادهتبصرهمقطوعمالیاتتعیینفرم

.بودخواهد14٠1

مادهبصرهتتسهیالتازاستفادهشرایطکهمشاغلیصاحبانوحقیقیاشخاصهمچنین

نسبتندموظفندارند،راقانونیمادهاینتسهیالتازاستفادهبهتمایلامادارند،را1٠٠

نمایند؛اقدام14٠1ماهخرداد31تاخودعملكردبرمالیاتاظهارنامهارسالوتكمیلبه

.شدخواهنداظهارنامهتسلیمعدمجرایممشمولصورتاینغیردر



م.م.ق100مشمولین استفاده از تبصره ماده 

جموعمکهآنبرمشروطمالیاتیسومودوماول،گروههایمشاغلصاحبانکلیه

تومان4,۸٠٠,٠٠٠,٠٠٠حداکثر،14٠٠سالدرآنهاخدماتارائهوکاالفروش

مودیاناین.باشد(عملكردسالدرم.م.ق۸4مادهموضوعمعافیتبرابرصد)

پایانتاحداکثررام.م.ق1٠٠مادهتبصرهازاستفادهبهمربوطفرمکهصورتیدر

یناموضوعمدارکواسنادنگهداریازنمایند،ارسالوتكمیل14٠1/3/31روز

.هستندمعافمالیاتیاظهارنامهتسلیمهمچنینوقانون



م.م.ق100تسهیالت مشمولین تبصره ماده 

صالحیهامستقیممالیاتهایقانونموضوعمدارکواسنادنگهداریازمعافیت

1394مصوب

مالیاتیاظهارنامهارائهوتكمیلازمعافیت

مقطوعصورتبهمشاغلسالیانهعملكردبرمالیاتمطالبهومحاسبه

مساویقسطچهارطیمقطوعمالیاتتقسیطامكان

مستقیممالیاتهایقانون1٠٠مادهتبصرهازاستفادهشرط��

ارسالوتكمیلم،.م.ق1٠٠مادهتبصرهتسهیالتومعافیتهاازبرخورداریشرط

.استمقررمهلتدرتسهیالتاینازاستفادهدرخواستفرم



م بدون داشتن شرایط.م.ق100ماده جرائم تکمیل فرم تبصره 

النهسامعافیتجملهازصفرنرخوهامعافیتکلیهازمحرومیت

(م.م.ق1٠1مادهموضوع)مشاغل

غیرقابلدرصد3٠مالیاتی،اظهارنامهتسلیمعدمجریمهتعلق

(م.م.ق192مادهموضوع)بخشش

(م.م.ق97مادهمقرراتوفق)رسیدگیبراساسمالیاتمطالبه



1400نحوه تعیین مالیات مقطوع برای عملکرد سال 

اساسبروزیرموارداساسبرمودیانمقطوعمالیات،1٠٠مادهتبصرهفرمدر

:میشودتعیینمقرراتوقوانین

مالیاتیسازماناطالعاتیپایگاههایازدریافتیوموجوداطالعات

مودیابرازیفروش

:داردروپیشانتخابدومودیاینجادر

شدهتعیینمقطوعمالیاتپذیرش

مقطوعمالیاتپذیرشعدم


