


(یرانتخصصی ترین مرکز وکالت و آموزش مالیات در ا)بنیانگذار مؤسسه آقای مالیات -
طراح و مدرس اولین دوره های جامع آموزش مالیات اشخاص حقیقی و-

حقوقی در ایران
طراح و مدرس کارگاه های تخصصی مالیاتی-
شرکت و صنف500وکیل و مشاور مالیاتی بیش از -
یستمجهاد دانشگاهی شریف، روزنامه دنیای اقتصاد و شرکت سپیدارسمدرس رسمی -

:مدرس

فرشید رستگار



نکـات ضـروری قـبل

از تکمیل اظهارنامه



(1ماده 

اظهارنامه مالیاتی فرمی است به منظور اظهار : اظهارنامه مالیاتی
ها، سرمایه، معافیتها، درآمد ها، بدهیها، داراییدرآمدها، هزینه

مشمول مالیات، مالیات، بخشودگی مالیاتی و همچنین اطالعات هویتی 
و مکانی حسب مورد که برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع 

های مستقیم، بر حسب نوع و حجم فعالیت اشخاص مذکور قانون مالیات
.شودمطابق نمونه هایی که توسط سازمان، تهیه و اعالم می

آیین نامه تحریر دفاتر
(95ماده ) 
مورخ 230761شماره 

1394/12/04

تعریف اظهارنامه مالیاتی



(4ماده 

نامه مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را برای هر مؤدیان موضوع این آیین
بصورتدر موعد مقرر قانونی ( بصورت انفرادی یا مشارکت)سال مالیاتی 

.های الکترونیکی سازمان تسلیم نماینداز طریق درگاهالکترونیکی
-قانون مورد پذیرش می17۸تسلیم اظهارنامه در اجرای ماده : تبصره

.باشد

آیین نامه تحریر دفاتر
(95ماده ) 
مورخ 230761شماره 

1394/12/04

روش های ارسال اظهارنامه

ماده
17۸

م آن در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که  مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلی
تسلیم به می باشد به  وسیلة اداره پست واصل می گردد، تاریخ تسلیم به ادارة پست در صورت احراز، تاریخ

.مراجع مربوط تلقی خواهد شد



اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه و ترازنامه وحساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک ـ 110ماده 
خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان 

سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی  هر یک از آنها را به ادارة امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی 
.در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند

انواع اظهارنامه عملکرد

اولین اظهارنامه در موعد مقرر

اظهارنامه اصلی



سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ـ 155ماده 
ماه همان سال ختم   می شود؛ لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال  مالی آنها به موجب 

قرار اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی کند، درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات
می گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سر رسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه 

.شمسی پس از سال مالی  می باشد

انواع اظهارنامه عملکرد

1نکته 



ارسال اظهارنامه بعد از اظهارنامه اصلی تا قبل از مهلت انقضاء تسلیم اظهارنامه به 
.عنوان اظهارنامه جایگزین تلقی می گردد

انواع اظهارنامه عملکرد

آخرین اظهارنامه در موعد مقرر

اظهارنامه جایگزین



226ماده 
تبصره ـ به مودیان مالیاتی اجازه داده می شود در صورتی که به  نحوی از انحاء در 
اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده 

از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه ظرف یک ماه باشد، با ارائة مدارک الزم  
نسبت به رفع  اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصالحی  را 
حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامة  مؤدی تاریخ تسلیم 

.اظهارنامة اول می باشد

انواع اظهارنامه عملکرد

اظهارنامه اصالحی



شروط قبولی اظهارنامه اصالحی

بخشنامه
200/12319

1392/07/07: مورخ

اظهارنامه اصالحی

تغییر طبقه بندی حساب ها-1

اشتباه در محاسبات  -2



بخشنامه
200/93/26

1393/03/03: مورخ

نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی در 
موارد اشتباه سهوی مؤدیان در ثبت

تیمبالغ برخی از اقالم اظهارنامه مالیا

اگر مؤدی، سهوًا برخی از اقالم اظهارنامه، 
ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب 
درآمد و هزینه را اشتباهاً بیش از مبلغ 

:واقعی ابراز نمود

ذکور مأموران مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مؤدی م
اه پس از بررسی و تطبیق موارد، در صورت احراز اشتب

اه می مؤدی و حسب درخواست مؤدی مبنی بر اصالح اشتب
ر بایست مراتب را طی فرم پیوست به رئیس اداره امو

.مالیاتی ذیربط گزارش نمایند



بخشنامه
200/93/26

1393/03/03: مورخ

نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی در 
موارد اشتباه سهوی مؤدیان در ثبت

تیمبالغ برخی از اقالم اظهارنامه مالیا

م رئیس اداره امور مالیاتی ذیربط با انجا
ه بررسی های الزم و در صورت احراز اشتبا

دی، در تکمیل اظهارنامه مالیاتی توسط مؤ
مراتب را جهت طرح در کمیته ارسال می 

.نماید

نماینده ،(دبیر کمیته)یک نفر از معاونین مالیاتی اداره کل
ل و دادستانی انتظامی مالیاتی، مسئول حراست اداره ک

رئیس امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده



بخشنامه
200/93/26

1393/03/03: مورخ

نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی در 
موارد اشتباه سهوی مؤدیان در ثبت

تیمبالغ برخی از اقالم اظهارنامه مالیا

ارک کمیته مذکور پس از بررسی اسناد و مد
ا مربوط و در صورت احراز اشتباه، مراتب ر 

.به اداره امور مالیاتی اعالم می نماید

رتجلسه مأموران مالیاتی رسیدگی کننده، با عنایت به صو
قانون 97ماده2کمیته مذکور حسب مقررات تبصره 

ل مالیات مالیاتهای مستقیم نسبت به تعیین درآمد مشمو
.واقعی مؤدی با رعایت مقررات مربوط اقدام نمایند



بخشنامه
200/93/124

1393/11/07: مورخ

نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی در 
موارد اشتباه سهوی مؤدیان در ثبت

تیمبالغ برخی از اقالم اظهارنامه مالیا

مفاد بخشنامه مذکور و ترتیبات
اجرائی مندرج در آن برای اظهارنامه 

و به بعد نیز 1392های عملکرد سال 
.جاری خواهد بود



بخشنامه
200/95/29

1395/05/05: مورخ

اره    شمابالغ رأی اکثریت صورتجلسه 
هیأت 1395/02/22مورخ 1-201

عمومی شورای عالی مالیاتی

که مالیات آنها در اجرای مؤدیانی در خصوص 
آیین نامه اجرایی 29تبصره الحاقی به ماده 

قانون 13۸0-11-27اصالحی مصوب 219ماده 
فوق  به قطعیت رسیده و مدعی اشتباه در

نبط از مستالکترونیکی است، تنظیم اظهارنامه 
219آیین نامه اجرایی ماده 54مفاد ماده 

ردن اصالحی قانون اخیرالذکر، به مورد اجرا گذا
که وصول مالیات قبل از قطعیت به ترتیبی

200/93/26موضوع منطبق با مفاد بخشنامه 
تشخیص گردد، قابل 1393/03/03مورخ 

216طرح و رسیدگی در هیات موضوع ماده 
قانون موصوف برابر مقررات موضوعه خواهد

.بود



ـ 177ماده 

هرگاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم  اظهارنامه یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی به موجب : 1تبصره 
مقررات  مکلف به تسلیم آن می باشد، مصادف با تعطیل یا تعطیالت رسمی  یا عمومی گردد، اولین روز بعد از 

تعطیل یا تعطیالت مزبور بر حسب  مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکور 
.شدمحسوب خواهد 

2نکته 



ـ 210ماده 

آن قسمت از مالیات مورد قبول مودی مذکور دراظهارنامه یا ترازنامة تسلیمی، به عنوان مالیات قطعی : 2تبصره 
.تلقی می شود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است 

3نکته 



پرونده 

واقعی

82/187/161/200



پرونده 

واقعی

21/778/628/600



پرونده 

واقعی

0



پرونده 

واقعی

0



-190ماده 

.مالیات به ازای هر ماه  خواهد بود% 2/5پرداخت مالیات پس از آن  موعد موجب تعلق جریمه ای معادل 
-------------------------------------------------------------------------------------------------

-192ماده 
در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به  موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم

اظهارنامه مالیاتی است، چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل 
مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون( %30)بخشودگی معادل سی درصد

.مالیات متعلق برای سایر مودیان می باشد( %10)و ده  درصد

حکم این ماده درمورد درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه های تسلیمی و یا
.هزینه های غیرواقعی نیز جاری است

جرائم

انقضای تسلیم اظهارنامه



-193ماده 
نسبت به مؤدیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند، 

بیست درصد یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ای معادل عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان درصورت 
.مالیات برای هریک از موارد مذکور خواهند بود( 20%)

4نکته 

جرائم



–274ماده 
موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شود و مرتکب یا مرتکبان حسب  مورد، به مجازات های درجه شش محکوم 

:می گردند

خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطالعات درآمدی و ـ 6
هزینه ای در سه  سال متوالی

هشدار



مجازات های درجه شش

هشدار

(1392/02/01مصوب )قانون مجازات اسالمی 19ماده 
:مجازات  هاي تعزيري به هشت درجه تقسيم مي  شود

:6درجه 
ـ حبس بيش از شش ماه تا دو سال 

ريال تا هشتاد     ( 000/000/20)ـ جزاي نقدي بيش از بيست  ميليون 
ريال( 000/000/۸0)ميليون 

ـ شالق از سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در 
جرايم منافي عفت

ـ محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش  ماه تا پنج  سال 
ـ انتشار حكم قطعي در رسانه  ها

ـ ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص 
حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال

ـ ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص 
حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال

ـ ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي 
حداكثر تا مدت پنج  سال



:با توجه به تغییرات سامانه ثبت نام الکترونیکی، قبل از ارسال اظهارنامه نسبت به 

تعیین محل اقامتگاه قانونی خود روی نقشه جغرافیایی-
ثبت کلیه فعالیتها با استاندارد جدید -

.در سامانه مذکور اقدام نمائید

.امکان پذیر نمی باشد1397در غیر اینصورت ارسال اظهارنامه عملکرد 

5نکته 



خطاهای رایج در هنگام ارسال اظهارنامه الکترونیکی مالیاتی

سرور در حال بروزرسانی است؛ لطفًا در زمان دیگری 
.اطالعات را ارسال نمایید

50



خطاهای رایج در هنگام ارسال اظهارنامه الکترونیکی مالیاتی

.اتصال به اینترنت را بررسی کنید-
.پراکسی را قطع نمایید-
.فایروال غیر فعال گردد-

.آنتی ویروس غیر فعال گردد-

103



خطاهای رایج در هنگام ارسال اظهارنامه الکترونیکی مالیاتی

لطفًا آخرین نسخه . نسخه برنامه شما قدیمی است
.اظهارنامه را دانلود نمایید

500



خطاهای رایج در هنگام ارسال اظهارنامه الکترونیکی مالیاتی

وضعیت شما در سامانه کد اقتصادی، تکمیل نهایی
.نگردیده است

504
جدید



خطاهای رایج در هنگام ارسال اظهارنامه الکترونیکی مالیاتی

 www.tax.gov.irمراجعه به سامانه
(قتصادیسامانه کد ا)ورود به بخش ثبت نام الکترونیکی 

(ISIC)سطح فعالیت  5تعیین 
تأیید شماره همراه 

مایش تعیین آدرس واحد کسب بر روی نقشه جغرافیایی ن
داده شده

508
جدید


