
1400نحوه تعیین مالیات مقطوع برای عملکرد سال 

نكته��

مبلغازبیشتر14٠٠سالدرآنهاخدماتارائهیاوکاالفروشمجموعکهمودیانی

ملدستورالعمنتظرنبایدباشد،(ریال4۸,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠)تومان4,۸٠٠,٠٠٠,٠٠٠

سلیمتوتكمیلبهمكلفمودیانازدستهاینبمانند؛مقطوعمالیات1٠٠تبصره

ومستقیممالیاتهایقانون131مادهنرخاساسبرمالیاتپرداختاظهارنامه،

.هستندمالیاتهاقانونموضوعمدارکواسنادکلیهنگهداریهمچنین



م نمیشوند؟.م.ق100چه کسانی مشمول استفاده از تبصره ماده 

:نیستند1٠٠مادهتبصرهتسهیالتازاستفادهمشمولباشند،دارارازیرشرایطازیكیحداقلکهمودیانی

ریال4۸,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ازبیشتر14٠٠سالدر(خدماتارائهیاکاالفروشازحاصل)مودیدرآمد��

.باشد

رام.م.ق1٠٠مادهتبصرهازاستفادهدرخواستفرم،14٠1/3/31ازقبلاقدامآخرینعنوانبه��

.باشدنداشتهقبولرا1٠٠تبصرهفرممقطوعمالیاتیاوباشدننمودهتكمیل

درآمدازدرمانیهایهزینهکسرمتقاضی)137قانونیموادمعافیتهایازاستفادهمتقاضیمودی،��

172و(خودمالیاتمشمولدرآمدازواردههایخسارتکسرمتقاضی)1٦5،(مالیاتمشمول

.باشد14٠٠سالعملكردبرای(مالیاتدرآمدمشمولازخودکمكهایکسرمتقاضی)

دردهاند؛کرخریداریسكهمرکزیبانکازخود،اصلیفعالیتکناردرکهمشاغلیصاحبانکلیه��

ومیلتكبهموظفسكهمالیاتپرداختبرایباشند،نمودهدریافت14٠٠سالطیراسكههاکهصورتی

.هستندسكهمالیاتدستورالعملهایاساسبرومجزاصورتبهاظهارنامهارسال



آنها قطعی نشده1399برای مودیانی که مالیات عملکرد سال 100استفاده از تبصره 

صورتدراست،نرسیدهقطعیتبهآنها1399سالعملكردمالیاتکهمودیانی

وم.م.ق1٠٠مادهتبصرهتسهیالتازمربوطهفرمتكمیلبامیتوانندتمایل،

.نماینداستفادهمقطوعمالیاتپرداخت

ورسیدگیفرآینددرآنها1399سالعملكردمالیاتکهصورتیدراما

شدهتهپذیرفمقطوعمالیاتمیزاندرتاثیرییابد،کاهشمالیاتیدادرسی

.داشتنخواهدآنها14٠٠سالعملكرد
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1400نحوه تقسیط مالیات مقطوع برای عملکرد 

14٠1/3/3مورخ2٠٠/14٠1/527دستورالعملالفبند3جزءاساسبر،

ورتصبهراشدهتعیینمقطوعمالیاتپرداختامكانمودیکهصورتیدر

حداکثرراخودمالیاتمیتواندباشد،نداشته14٠1ماهخردادپایانتایكجا

.نمایدپرداختسازمانبهمساویقسط4طی

نكته��

م.م.ق19٠مادهموضوعجریمهمشمولمقررموعددرمالیاتپرداختعدم

.بودخواهد



اظهارنامه /100اطالعیه مهم سازمان در خصوص تسلیم تبصره ماده 

1400عملکرد 

ازجملهصنفیامورمشاغلصاحبانازبرخیفعالیتسودآورینسبتبودنباالبهتوجهبا

درالزمتعدیلپوشاکوهمراهتلفنوتصویریوصوتیلوازموکروناازآسیبدیدهمشاغل

.آیدعملبهمذکورنسبت

بهطورشرکاازهریکبرای1٠٠مادهتبصرهنصاببهتوجهبامدنیمشارکتپروندههایبرای

.گرددمنظورشغلیفعالیتدرمذکورنصابجداگانه

مالیاتهایقانون219مادهاجراییآییننامهمقرراتاجرایدرکهفعالیتسودآورینسبت

.گیردمیقراردسترسدرعموماطالعبرایاست،تعیینشدهمستقیم

عملكردبرای1٠٠مادهتبصرهدرمذکورنصابازباالترفروش،میزانبهتوجهباکهمؤدیانی

اتیمالیاظهارنامهتسلیمبهنسبتمیگیرندقرار(ریال4۸/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠مبلغ)14٠٠سال

.نماینداقدام



اظهارنامه /100اطالعیه مهم سازمان در خصوص تسلیم تبصره ماده 

1400عملکرد 



1400عملکرد محاسبه فروش مودی برای نحوه 

شدهمحاسبهکشورمالیاتیامورسازمانهایسامانهدرموجوداطالعاتاساسبرمودیفروشمیزان

:است

اولطرففروش-1

دومطرفخرید-2

(14٠٠سالبودجهقانون12تبصرهمبند)هاپرداختابزارطریقازواریزی-3

مودیابرازیفروش-4

الحسابعلیمالیاتبراساسفروش-5

فرمارسالامكانباشدریال4۸/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ازکمتریامساویمودیفروشکهصورتیدر

.داشتخواهدرا1٠٠مادهتبصرهموضوع



1400عملکرد محاسبه فروش مودی برای نحوه 

شدهمحاسبهکشورمالیاتیامورسازمانهایسامانهدرموجوداطالعاتاساسبرمودیفروشمیزان

:مثال.است

1٠,171,٠79,٠٠3:بانكیپوزگردشاطالعات-1

19٠,4٠٠,٠٠٠:پیمانكاری/خریددومطرفمیزان-2

٦7٦,٠55,٠٦٠:کارفرما/فروشدومطرفمیزان-3



1400عملکرد تعیین فعالیت مودی برای 

.باشدیمموجودمالیاتینظامنامثبتسامانهدرمشاغلصاحبانکلیهفعالیت

14٠٠سالدرمحترممودیانکهصورتیدراستشدهفراهمامكاناینلكن

.نماینداماقدآناصالحبهنسبت،اندداشتهشدهثبتفعالیتازخارجفعالیتی

مندرجتفعالیدرخصوصصرفاشدهارسالفرمیامالیاتیاظهارنامهاستبدیهی

درهکداشتهدیگریفعالیتمودیشوداحرازچنانچهوداشتهموضوعیتآندر

همراهبههشدکتمانفعالیتمالیاتننموده،ابرازوکردهکتمانفرمیااظهارنامه

.شدخواهدوصولومطالبهجداگانهمربوطهجرایم



گام اول-1400عملکرد تعیین محاسبه مالیات مودی برای نحوه 

:اساسبرمالیاتمحاسبهمبلغتعیین-الف

مبلغتغییر،بدونتومان5/٠٠٠/٠٠٠مبلغتا)مودیسابقهمالیاتبهمربوطاطالعات-1

باالبهتومان12/٠٠٠/٠٠٠مبلغوافزایشدرصد٦تومان12/٠٠٠/٠٠٠تاتومان٠٠٠/٠٠٠/5

(افزایشدرصد12

عالیتفهاینسبت)مودیفعالیتنوعو(قبلاسالیددو)سازمانمحاسبهمودیفروشمیزان-2

.استشدهگرفتهنظردر1399سالهاینسبت5٠%تاوکاهشیصورتبه

کشورکل14٠٠سالبودجهقانونطبقسالطیپرداختیالحسابعلیهایمالیات-3

.(شودنمیلحاظمبلغاینبرایسابقهمالیاتبرابرسهمحدودیت)

.گیردمیقرارمدنظرمالیاتمحاسبهمبلغعنوانبهمبلغباالترین



گام دوم-1400عملکرد تعیین محاسبه مالیات مودی برای نحوه 

کهصورتیردسابقهمالیاتبرابرسهوشدهمحاسبهمالیاتبراساسمقطوعمالیاتمبلغتعیین

:باشدریالمیلیارد1٠مبلغتاسازمانتوسطشدهمحاسبهفروش

درصورتیکهمالیاتمحاسبهشدهمساوییا
تومانباشدمیلیون5کمتراز

میلیون5درصورتیکهمالیاتمحاسبهشدهبیشاز
تومانباشد

مالیاتمحاسبهشدهبهعنوان

تومانمیلیون5مبلغمیشودمقطوعاعالممالیات

هوبرابرمالیاتسابقسه

مبلغمحاسبهشدههر

استکدامکمتر

قهسهبرابرمالیاتساب
میلیون5کمتراز

تومانباشد

قهسهبرابرمالیاتساب
میلیون5بیشتراز

تومانباشد



تومان 1/000/000/000مثال فروش تا  



گام دوم-1400عملکرد تعیین محاسبه مالیات مودی برای نحوه 

کهصورتیردسابقهمالیاتبرابرسهوشدهمحاسبهمالیاتبراساسمقطوعمالیاتمبلغتعیین

:باشدریالمیلیارد3٠مبلغتاریالمیلیارد1٠مبلغازسازمانتوسطشدهمحاسبهفروش

درصورتیکهمالیاتمحاسبهشدهمساوییا
تومانباشدمیلیون1٠کمتراز

1٠درصورتیکهمالیاتمحاسبهشدهبیشاز
تومانباشدمیلیون

مالیاتمحاسبهشدهبهعنوان

تومانمیلیون1٠مبلغمیشودمقطوعاعالممالیات

هوبرابرمالیاتسابقسه

مبلغمحاسبهشدههر

استکدامکمتر

قهسهبرابرمالیاتساب
میلیون1٠کمتراز

تومانباشد

قهسهبرابرمالیاتساب
میلیون1٠بیشتراز

تومانباشد



تومان3/000/000/000تومان تا  1/000/000/000مثال فروش از  



گام دوم-1400عملکرد تعیین محاسبه مالیات مودی برای نحوه 

کهصورتیردسابقهمالیاتبرابرسهوشدهمحاسبهمالیاتبراساسمقطوعمالیاتمبلغتعیین

:باشدریالمیلیارد4۸مبلغتاریالمیلیارد3٠مبلغازسازمانتوسطشدهمحاسبهفروش

درصورتیکهمالیاتمحاسبهشدهمساوییا
تومانباشدمیلیون15کمتراز

15درصورتیکهمالیاتمحاسبهشدهبیشاز
تومانباشدمیلیون

مالیاتمحاسبهشدهبهعنوان

تومانمیلیون15مبلغمیشودمقطوعاعالممالیات

هوبرابرمالیاتسابقسه

مبلغمحاسبهشدههر

استکدامکمتر

قهسهبرابرمالیاتساب
میلیون15کمتراز

تومانباشد

قهسهبرابرمالیاتساب
میلیون15بیشتراز

تومانباشد



تومان4/800/000/000تومان تا  3/000/000/000مثال فروش بیش از  



1401قانون بودجه سال 6بند ع تبصره 2جزء موضوع 

یبآسکارهایوکسبصاحبانوتولیدازحمایتمنظوربه

بامبارزهملیستاداعالمبراساسکرونا،ازدیده

کیازکمترمالیاتمشمولدرآمدباصنفیکرونا،واحدهای

عالوه14٠٠درسالریال(1,000,000,000,000)میلیارد

ی،مالیاتمشوقهایوبخشودگیوقانونیمعافیتهایبر

درصدواحدپنجاز14٠٠سالعملكردبرمالیاتبرای

.میشوندبرخوردارمالیاتینرخازبخشودگی



1400فهرست صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا در سال 
(1401قانون بودجه سال 6بند ع تبصره 2موضوع جزء )



1400فهرست صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا در سال 
(1401قانون بودجه سال 6بند ع تبصره 2موضوع جزء )



1400بخش های مهم اظهارنامه معمولی سال 



1400بخش های مهم اظهارنامه معمولی سال 



1400بخش های مهم اظهارنامه معمولی سال 



(169ماده 3تبصره )ثبت نام در نظام مالیاتی

قانونموضوعمشاغلصاحبانوحقوقیاشخاص-2ماده
ترتیبیوبهنامهآییناینومقرراتضوابطرعایتبامکلفند

منظادرنامثبتبهنسبتنماید،میاعالنسازمانکه
.نماینداقدامکشورمالیاتی

:تبصره

1394سالپایانتاکهسازماننامثبتقبلیهایفراخوان

.باشدمیمعتبرکماکاناست،شدانجام
 .



(169ماده 3تبصره )ثبت نام در نظام مالیاتی

حدواهربرایبایستمینام،ثبتبهمکلفمشاغلصاحبان-3ماده

نمایندنامثبتمالیاتینظامدرمحل،جداگانههربراییاشغلی

وزمجاساسبرنامهآییناینموضوعمشاغلصاحبانچنانچه:1تبصره

جوزمهمانبرایفعالیتمحلیکازبیشذیصالح،مراجعطرفازصادره

اهدخوصورتنامثبتیکفقطهامحلاینتمامیبرای،باشندداشته

اصلیمحلعنوانبه،هامحلاینازیکیمؤدیاعالمبنابروگرفت

در.شدخواهدمنظورشعبهعنوانبههامحلسایرومشخصفعالیت

سازمانتشخیصبهفعالیتاصلیمحلتعیین،مؤدیانتخابعدمصورت

.بودخواهد



(169ماده 3تبصره )ثبت نام در نظام مالیاتی

محلیکدرنامهآییناینموضوعمشاغلصاحبانچنانچه:2تبصره

کلیۀبرایمناثبتیکبهمکلفباشند،داشتهشغلیفعالیتیکازبیش

.باشندمیمذکورمحلشغلیهایفعالیت

آنانفعالیتنوعکهتولیدیواحدهایوهاکارگاهمورددر:3تبصره

میمؤدینماید،اقتضارادیگرمحلچندیایکدرفروشگاهیادفترایجاد

محلنوانعبهکهنشانیبهنامثبتیکمذکورهایمحلکلیهبرایتواند

لیۀکبرایاظهارنامهفقرهیکوانجامنماید،میاعالمفعالیتاصلی

ایبرصورتایندر.نمایدتسلیمخودهایفعالیتازحاصلدرآمدهای

.شودمیتشکیلنماید،میاعالمکهنشانیبهپروندهیکمزبورمؤدی



(169ماده 3تبصره )ثبت نام در نظام مالیاتی

ند،شومیادارهاختیارییاقهریازاعممدنیمشارکتصوتبهکهمشاغلی-4ماده

مکلفندرمذکومشاغلصاحبان.شدخواهندنامثبتمالیاتینظامدرمؤدییکعنوانبه

.نمایندماعالراشریکهرسهمنسبتوشرکاکلیهنیازمورداطالعاتنام،ثبتزماندر

}فعالیتیتعطیلانحالل،جملهازتغییراتهرگونهمکلفندنامثبتمشمولین-5ماده

بهانفرادیعالیتفتبدیلتغییرنشانی،شغل،تغییرنام،تغییر،{(تعلیق)موقتیادائم

ظرفداکثرحرامواردسایریاو(قهرییااختیاری)شرکاتغییربالعکس،یاومشارکتی

.نماینداعالمسازمانبهتغییراتوقوعیاانجامتاریخازدوماهمدت

،اتیمالینظامدرمؤیاننامثبتفرآیندتکمیلازپساستموظفسازمان-6ماده

.نمایدصادراقتصادیکارتوتخصیصاقتصادیشمارۀآنهابرای



جریمۀ عدم تسلیم اظهارنامه

192ماده
ازنقانواینمقرراتموجببهکهاونمایندۀیامؤدیکهمواردیکلیۀدر

نسبتانچهچناستمالیاتیاظهارنامۀتسلیمبهمکلفمالیاتپرداختبابت

شودگیبخغیرقابلجریمۀمشمولنکند،اقداممقررموعددرآنتسلیمبه

صاحبانوحقوقیاشخاصبرایمتعلقمالیات(30%)درصدسیمعادل

سایربرایمتعلقمالیات(10%)درصددهوقانوناینموضوعمشاغل

.باشدمیمؤدیان

وتسلیمیهایاظهارنامهدرشدهکتماندرآمدهایدرموردمادهاینحکم

.استجارینیزغیرواقعیهایهزینهیا



درخصوص نرخ اشخاص حقوقی

بصرهتموضوعتخفیفحقوقیاشخاصمالیاتتعییندرکهمواردیدر.1

هبتوجهباباشد،اعمالقابلتوأمانفوققانون105ماده(7)و(6)های

رخنتخفیفابتدابایستمی(مذکورهاینرخ)فوق(7)تبصرهعبارتسیاق

.گردداعمال(7)تبصرهنرختخفیفسپسو(6)تبصره

فتخفیبایستمیحقوقیاشخاصمالیاتتعییندرکهمواردیدر.2

قانون132ماده(ر)بندموضوعمعافیتو105ماده(7)تبصرهموضوع

تبصرهعموضوتخفیفابتدااستمقتضیشود،اعمالمستقیمهایمالیات

مذکورقانون132ماده(ر)بندموضوعمعافیتسپسو105ماده(7)

.گردداعمال



درخصوص نرخ اشخاص حقوقی

ازکمترقبلمالیسالدورۀدرحقوقیاشخاصکهمواردیدر.3

باشند،دادهرتغییراخودمالیسالیاواندداشتهفعالیتمالیاتییکسال

مدتازفارغمستقیمهایمالیاتقانون105ماده(7)تبصرۀمفاداعمال

.باشدمیجارینیزمؤدیانگونهاینمورددرفعالیت

موضوع،مشوقمستقیمهایمالیاتقانون281مادهمفادبهتوجهبا.4

کهحقوقیاشخاصخصوصدرصرفاًمذکورقانون105ماده(7)تبصره

اعمالقابلشود،میشروعبعدبهو1/1/1395ازآنهامالیسال

.است



در خصوص نرخ اشخاص حقیقی

131مادهتبصرهموضوعقانون131مادهتبصرهموضوعنرختخفیف.1

کهاتیمالیمختلفمنابعدرحقیقیاشخاصدرآمدهایکلیۀمزبور،قانون

امالک،اجارۀازحاصلدرآمدازاعممالیاتمشمولابرازیدرآمددارای

میشاملراباشندمی(مذکورقانون123مادهموضوع)اتفاقیومشاغل

ابرازیمددرآبایستمیتخفیفتعیینبهمربوطمحاسباتدرلکنگردد،

.گیردقرارمدنظرجداگانههرشغلوهرمنبعمالیاتمشمول

وضوعمهاینرخکلیۀحقیقیاشخاصبراینرختخفیفاحرازدرصورت.2

بقاتطتمامدرشدهمحاسبهتخفیفوامرشدهاینازمتأثرقانون131ماده

.گیردمیقرارمدنظراخیرالذکرمادۀ



در خصوص نرخ اشخاص حقیقی

دارایمحلیکدرمشاغلصاحبانحقیقیاشخاصکهصورتیدر.3

است،عمالاقابلشرایطسایراحرازبانرختخفیفباشند،اینشغلتغییر

اقدام(شغلییتفعالمکانتغییر)نشانیتغییربهنسبتکهصورتیدرلکن

.باشدنمیاعمالقابلتخفیفایننمایند،

وزمجیکواسطۀبهکهمشاغلیصاحبانخصوصدرفوق(3)بندمفاد.4

موضوعنامۀاجراییآیین3ماده1تبصره)هستندمالیاتیپروندۀیکدارای

یمونبودهالرعایهالزم(مستقیمهایمالیاتقانون169ماده3تبصره

قالبدرآنبعدسالوپایهسالدرفعالیتانجاماحرازصورتدربایست

.گردداعمالاحرازصورتدرمربوطتخفیفنظرموردمجوز



در خصوص نرخ اشخاص حقیقی

یفتخفبایستمیمشاغلصاحبانمالیاتتعییندرکهمواردیدر.5

132ماده(ر)بندموضوعمعافیتومذکورقانون131مادهتبصرهموضوع

موضوعتخفیفابتدااستمقتضیشود،اعمالمستقیمهایمالیاتقانون

مالاعفوق(ر)بندموضوعمعافیتسپسویادشدهقانون131مادهتبصره

.گردد

رایاجدر(پایهسال)قبلسالدرکهمشاغلصاحباناینکهبهنظر.6

ست،اگردیدهتعیینمقطوعصورتبهآنهامالیاتقانون،100مادهتبصره

نمی(پایهسال)قبلسالبرایمالیاتمشمولابرازیدرآمددارای

دبعسالبرای)مستقیمهایمالیاتقانون131مادهتبصرهمفادباشند،لذا

.باشندنمیجاریآنهامورددر(قانون100مادهتبصرهشمولاز



در خصوص نرخ اشخاص حقیقی

مشارکتصورتبهکهمشاغلیصاحبانمورددر.7

برازیادرآمدسهمبهنسبتشرکاازهریکدارندفعالیت

در)خودجدیدسالو(پایهسال)قبلسالمالیاتمشمول

ادهمتبصرهمفادازتوانندمی(شرایطبودنداراصورت

.نماینداستفادهمستقیمهایمالیاتقانون131



131و 105مقررات عمومی ماده 

اتمحاسبدرتأثیریمؤدیمالیاتیسالیکازقسمتیدرفعالیتعدم.1

توجهبدونآنازبعدسالوپایهسالمالیاتمشمولابرازیدرآمدونداشته

.گرددمیلحاظمحاسباتدرسالهرطیفعالیتمدتبه

صرفاً فوق،قانون131مادهتبصرهو105ماده7تبصرهدرتسویهازمنظور.2

ضوعمواینوبوده(پایهسال)قبلسالشدهقطعیمالیاتیبدهیپرداخت

.اشدبنمیپایهسالازقبلهایسالشدهقطعیهایبدهیبهتسریقابل

نظرردمندرجمهلتدرقبلسالتشخیصمالیاتکهصورتیدراستبدیهی

باشددهنرسیقطعیتبهفوقشرحبهمالیاتیعالیشورایاعضایاکثریت

.دباششدهپرداختنظرموردمهلتدراظهارنامهمالیاتبایستمیصرفاً



131و 105مقررات عمومی ماده 

7تبصرهو131مادهتبصرهدرمندرجمالیاتیهایبدهیازمنظور.3

ولاصازاعمقبل،سالشدهقطعیهایبدهیکلیۀمذکورقانون105ماده

سایرهبوبودهمستقیمهایمالیاتقانوندرشدهتصریحمتعلقهجرایم

.تداشنخواهدارتباطیقوانینسایربهمربوطمؤدیمالیاتیهایبدهی

ابهاماتخصوصدرمالیاتیعالیشورایاعضایاکثریتنظربهتوجهبا.4

درآمدهایکلیۀمالیات،مشمولابرازیدرآمدازمنظوردوم،واول

ذکورمهاینرخبهکهبعدسالوپایهسالدرمؤدیابرازیمالیاتمشمول

.بودخواهدباشند،میمالیاتمشمول131و105مواددر



131و 105مقررات عمومی ماده 

مشمولدرآمدکلیۀبهاعمالقابلتخفیفاینمؤدی،هربرایتخفیفاحرازصورتدر.5

واسطۀبههشدتعیینمالیاتمشمولدرآمداستثنایبه)مؤدیبرایشدهتعیینمالیات

شدهینتعیمالیاتمشمولدرآمدبهاعمالقابلمزبورتخفیف.باشدمی(درآمدکتمان

مددرآافزایشدرمؤثراقالمهمچنینومالیاتیواحدهایهزینهبرگشتواسطۀبه

.باشدمینیزسنواتیتعدیلحسابمحلازمالیاتمشمول

شرطاینکهبهنظرمستقیم،هایمالیاتقانون146مادۀ1تبصرۀمفادبهتوجهبا.6

یاواتردف،اظهارنامهارائۀمالیاتی،مشوقیامعافیتهرگونهوصفرنرخازبرخورداری

ازواستمقررموعددرمستقیمهایمالیاتقانون95مادهموضوعمدارکواسناد

عدمرتصودرلذاباشد،میمالیاتیهایمشوقمصادیقنظرازموردتخفیفکهآنجایی

یبرامالیاتیامورادارهدرخواستبنابهموردحسبمدارکواسنادویادفاترارائۀ

.شدخواهدموصوفتخفیفازبرخورداریعدمموجب،حسابرسی



131و 105مقررات عمومی ماده 
خفیفت(زیانیاوصفرابراز)پایهسالدرمالیاتمشمولدرآمدابرازعدمصورتدر.7

.بودنخواهداعمالقابلنظرمورد

استحقاقعلیرغمتسلیمیمالیاتیاظهارنامهدردلیلیهربهمؤدیکهصورتیدر.8

اشد،بننمودهاقدامخوداظهارنامۀدرآنابرازبهنسبتتخفیفاینازبرخورداری

ؤدیمگردداحرازمالیاتیاختالفحلمراجعیاومالیاتیحسابرسیزماندرلکن

ایذیربطامورمالیاتیادارۀ،استدارارانظرموردتخفیفازبرخورداریامکان

درونماینداقدامآناعمالبهنسبتبایستمیمالیاتیاختالفحلهایهیأت

افهاضباشدنمودهپرداخترابیشتریمالیاتابراز،واسطۀبهمؤدیکهصورتی

بامستقیمهایمالیاتقانون210مادۀ2تبصرهمفادازفارغنظرموردپرداختی

.باشدمیاستردادقابلمربوطهمقرراترعایت



با تشکر از توجه شما


