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:  رئیس سازمان امور مالیاتی
درصد اقتصاد کشور از مالیات معاف است40



معافیت ها و مشوق های ساماندهی 
مالیاتی

بر مجموع درآمد اشخاصمالیات سیستم اجرای 
حقیقی

:شاملبرقراری مالیات بر دارایی 
وبر عایدی امالک، مالیات ساالنه امالک مالیات 

ساالنه خودرومالیات 

:هدف
بهبود توزیع 

درآمد
در جامعه

1

2

3

محورهای اصالح قانون مالیات های مستقیم



توسط1399برآورد میزان کسری بودجه دولت در سال 
هزار میلیارد تومان131= پژوهش های مجلس شورای اسالمیمرکز 

حداکثر اخذ مالیات دولت
(بصورت ماهانه)

هزار 7710
میلیارد 
تومان



میزان
هزینه های دولت

8

هزار 320
میلیارد تومان

1399
1398

1392

1391

1384
هزار میلیارد تومان33

هزار میلیارد تومان89



ساماندهی معافیت ها
و

مالیاتیمشوق های 

1
2

4
3

ی و درآمد حاصل از فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی، فرهنگ
هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد انجام می شوند، تا 

.میلیون تومان در هر سال از پرداخت مالیات معاف است100سقف 

درصد درآمد واحدهای 70و درصد درآمد شرکت های دانش بنیان 50
بهپژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری 

.سال مشمول مالیات به نرخ صفر می شود5مدت 

ی درآمد ابرازی حاصل از فعالیت های تولیدی، هتل ها، مراکز اقامت% 60
سایر فعالیت ها% 40و گردشگری در مناطق آزاد و 

نوط اعمال نرخ صفر بابت صادرات و استرداد مالیات بر ارزش افزوده، م
به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور



ساماندهی معافیت ها
و

مالیاتیمشوق های 

شاخص
مالیات به تولید نسبت 

ناخالص داخلی

7/2

T
GDP = 7/2



سیستم مالیات بر
مجموع درآمد 
اشخاص حقیقی

(پایه های جدا)منبع محور 

هزینه های 
معیشت

آموزش، )
بهداشت و اجاره 

(محل مسکونی

شخص محور
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سهام و سود 
سپرده بانکی

خرید و فروش 
خودرو

ارز
خرید و فروش سکه

اتفاقی
اجاره امالک

مشاغل

حقوق

ازمجموع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی  
مختلف درآمدیمنابع 



:برقراری مالیات بر دارایی شامل
بر عایدی امالک، مالیات مالیات 

ساالنه امالک و
مالیات ساالنه خودرو

دتولیجریان نقدینگی و هدایت آن به سمت کنترل -1

اختالل زامحدود سازی فعالیت های  -2

توسطمحدودیت در امکان کاهش نرخ تأمین مالی -3
نهادهای نظارتی

منظورساختار قدرت توسط احتکارگران به ایجاد -4
کنترل قیمت ها

تواننقدینگی بنگاه ها به دلیل از دست رفتنکاهش -5
رقابتی

لدلیسطح فعالیت و نقدینگی بنگاه ها به کاهش -6
تورم  

افسارگسیخته ناشی از تغییرات قیمت ارز
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حذف 
مالیات حق 

تمبر

کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها
%25از 

%10به 

حمایت های الیحه پیشنهادی به 
جهت

بهبود فضای کسب و کار



آشنایی با
طرح جامع مالیاتی

بخش 
دوم



فرآیند اجرای طرح جامع مالیاتی از چه زمانی آغاز شد و چه مراحلی را طی کرد؟

اهداف قانون برنامه سوم 
توسعه

3

در دستور کار قرار گرفتن وزارت 
امور اقتصادی و دارایی

ایجاد دفتر طرح جامع 
مالیاتی در وزارت 

اقتصاد

سال 
1383

سال 
1384



برگزاری مناقصه بین المللی برای انتخاب 
مشاور بین المللی طرح

Deloitte
انتخاب شرکت دلویت به عنوان مشاور 

طرح

پروژه برای طرح جامع 32طراحی 
مالیاتی

سال 
1384

سال 
1384

سال 
1387



21

Bull
برنده شدن شرکت فرانسوی در این 
مناقصه

برگزاری مناقصه بین المللی جهت 
انتخاب مجری طرح

شروع رسمی طرح جامع 
مالیاتی

سال 
1388

سال 
1389

سال 
1388
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اهداف کالن طرح جامع مالیاتی چیست؟ 22

افزایش درآمدهای مالیاتی

جلوگیری از فرار مالیاتی

شناسایی مودیان جدید 
مالیاتی

تسریع در فرآیند تشخیص و وصول 
مالیات

کاهش ارتباط بین مؤدی و 
ممیز مالیاتی



دارد؟چه سودی این طرح برای مردم 

الکترونیکی شدن 
فرآیندهای مالیاتی

کاهش ارتباط بین 
مؤدیان و کارمندان 
سازمان امور مالیاتی

1

2
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مسیر استخراج اطالعات مالیاتی و کارکرد بانک اطالعات مودیان 
چگونه است؟

سامانه 
جست وجوی 

اطالعات مالیاتی 
مودیان

سامانه پاالیش و 
الحاق اطالعات به 
پرونده های مالیاتی

سامانه بررسی و 
پیگیری تشکیل 

مؤدیان پرونده 
شناسایی شده

سامانه بررسی 
تراکنش های بانکی 

مشکوک

2 431



مدیریت ریسک و انتخاب 
حسابرسی الکترونیک برای 

مالیاتی، چگونه در نرم افزار 
انجام              ( اریس)سنیم 

می پذیرد؟

هر قواعد از پیش مشخص شده، رتبه ریسکبر اساس در این شیوه، 
ی مورد رسیدگی و حسابرسصرفًا مؤدیان پر ریسک تعیین و مؤدی 

.گیرنددقیق قرار می
.است« سنیم»ریسک یکی از اجزای مهم موتور 

ان مؤدیاطالعات پایگاه اطالعات بر اساس  است کسانی که طبیعی  
ه مالیاتی، اطالعات درست و کامل ارائه نمی دهند، یا عامدانه اظهارنام

قلمداد شده و جزء مؤدیان پر ریسک خالف واقع ارسال می کنند، 
.رسیدگی و حسابرسی آنها به صورت دقیق تر انجام خواهد گرفت

در مؤدیاناطالعات و سوابق بر اساس  کارکرد صحیح این موتور نیز 
طالعاتی تحقق این امر مستلزم تکمیل پایگاه اقاعدتًا سامانه است که 

سازمان و استفاده کامل از سنیم برای رسیدن به مرحله بلوغ و 
اطالعات مورد نیاز این سامانه . بهره برداری کامل از طرح خواهد بود

ل شود؛ طبق قانون باید از سایر دستگاه ها به سازمان امور مالیاتی ارسا 
ها برای ارائه اطالعات مورد نیاز همکاری نمی کنند و البته برخی دستگاه

.اطالعات را در اختیار ما قرار نمی دهند
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واژگان معروف طرح جامع مالیاتی

(اریس)سنیم 
Eris

نرم افزار طرح جامع مالیاتی
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واژگان معروف طرح جامع مالیاتی

E-tax
E-tax   ار طرح اداره امور مالیاتی بوده که با اتکا به سامانه نرم افز در ابتدا یک

اری به عنوان یک نمونه الکترونیکی به انجام امور اد ( سنیم)جامع مالیاتی 
.مربوطه می پردازد

. تکس دارد-در حال حاضر نیز هر اداره کل یک واحد ای



استراتژی مالیاتی
کسب و کار

بخش 
سوم



www.f uturebusiness.com

Your topic of Business presentation

پیشنهادات ویژه کارفرمایان

فیلترهای استخدامیآموزش های قانونیتبعات فرار مالیاتی نظارت های حداقلی استفاده از مشاور
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پیشنهادات ویژه پرسنل مالی

آموزش تبعات فرار 
مالیاتی

مسئولیت به روز بودن سخت گیری

1 52 3 4
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رسیدگی 
مالیاتی برای 
عملکرد سال 

به چه 1398
صورت
می باشد؟

آمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی در-97ماده
مه موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنا

مؤدی ی باشند به استناد اظهارنامه مالیاتمالیاتی می
که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و

.بودمورد پذیرش قرارگرفته باشد، خواهد 
تواند اظهارنامه هایامور مالیاتی کشور میسازمان  

دادی از مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تع
ه و آنها را بر اساس معیارها و شاخصهای تعیین شد

یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد 
.رسیدگی قرار دهد
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رسیدگی
مالیاتی برای 
عملکرد سال 

به چه 1398
صورت
می باشد؟

از ارائه اظهارنامه مؤدی  درصورتی که 
مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با 

مقررات خـودداری کند، سازمان امور 
مه مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنا

فعالیت و بر اساس مالیاتی برآوردی 
از مؤدیان  اطالعات اقتصادی کسب شده 

لق طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متع
به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام 

.می کند
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رسیدگی 
مالیاتی برای 
عملکرد سال 

به چه 1398
صورت
می باشد؟

چنانچه ظرف مدت سی مؤدی صورت اعتراض در 
ت به روز از تاریخ ابالغ برگ تشخیص مالیات، نسب

م ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدا
کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد 

.می گیردرسیدگی قرار 
حکم مانع از تعلق جریمه ها و اعمال این 

مجازات های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد
.مقرر قانونی نیست

این قانون در اجرای ( 239)حکم موضوع تبصره ماده
.این ماده جاری است



.مؤدی از ارائه اسناد درآمدی، خودداری نموده است

...فاکتورهای شما جزء نمونه نیست 

تحویل تمامی فاکتورها
و

درج در صورت مجلس



:توصیه  ها

بستن صورت مجلس با خط(1
دریافت رسید در صورت تحویل اسناد و مدارک( 2

عدم تحویل صورت مجلس
سفید امضاء



گرفتن
نامه

قبولی
قبل

از
صدور
برگ

تشخیص



گ نظر به اینکه بعضًا مشاهده می شود برخی از واحدهای مالیات مبادرت به اخذ نامه قبولی نسبت به بر 
ه بر اینکه تشخیص مالیات سال مورد رسیدگی قبل از تنظیم گزارش رسیدگی مالیاتی می نمایند، این عمل عالو

شود به مغایر با مقررات قانونی است، برخالف شئون شغلی مأمورین مالیاتی نیز می باشد؛ لذا موکدًا یادآور می
موران منظور احتراز از هرگونه تضییع حقوق قانونی مؤدیان محترم مالیاتی مراتب فوق به نحو مقتضی به مأ

.شدبدیهی است با متخلفین برخورد قانونی خواهد. مالیاتی ابالغ گردد تا از چنین اقدامی خودداری نمایند
.مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی می باشد

:  بخشنامه شماره
232/۸2۴/۵9۱۰

۱3۸۴/۰۴/۰۵: مورخ 



بسمه تعالی
.............اداره کل امور مالیاتی 

......رئیس گروه محترم رسیدگی کد 
با سالم؛

مورد ........ احترامًا به استحضار می رساند این شرکت در تاریخ 
ط با حسابرسی مالیاتی قرار گرفته است و تمامی همکاری الزم در ارتبا

آمده فرآیند رسیدگی مالیاتی با گروه محترم رسیدگی کننده به عمل
است؛ لذا در این راستا خواهشمند است چنانچه اسناد و مدارکی جهت

ت ابالغ تکمیل فرایند رسیدگی مورد نیاز است، کتبًا به واحد مالی شرک
.  فرمایید
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نامه اجرایی موضوع آیین 
قانون مالیاتهای 219ماده 

مستقیم

240/44117: شماره
1398/09/09:مورخ

(98از عملکرد سال : تاریخ اجرا)



کنترل
حسابهای

بانکی مودیان



قانون 
مالیات بر 

ارزش افزوده
اعتباری،وتعاونی های  سسات ؤمکلیه بانکها، -3۰ماده 

مکلفندهای قرض الحسنه وصندوق تعاون صندوق 
ات را که در امر تشخیص و وصول مالیمؤدیان اطالعات واسناد الزم مربوط به درآمد صرفًا  

ازمان مورد استفاده می باشد، حسب درخواست رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به س
اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطالعات واسناد مذکور مسئول. مزبور اعالم نمایند

.جبران زیان وارده به دولت خواهند بود

سازمان امور مالیاتی، از چه تاریخی مجوز ورود
به حساب های بانکی اشخاص را دارد؟



رصد
تراکنش های

بانکی بانکی،های به منظور افزایش شفافیت تراکنشح ـ 
:با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتیمبارزه 

ر درخواست سازمان اموبر اساس ـ کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند 2
درون بانکی )مالیاتی فهرست حسابهای بانکی و اطالعات مربوط به کلیه تراکنش های بانکی 

.مؤدیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند( و بین بانکی

1398قانون بودجه سال 
(16تبصره )
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دستورالعمل های رسیدگی به 
تراکنش های بانکی

2۰۰/9۵/۵۰۵: دستورالعمل-۱
۱39۵/۰2/۰۴مورخ 

2۰۰/96/۵۰۵: دستورالعمل-2
۱396/۰2/2۴مورخ 

2۰۰/96/۵2۵: دستورالعمل-3
۱396/۱۰/۰2مورخ 
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هزینه های قابل قبول مالیاتی

م.م.ق۱۴۸و ۱۴7مواد 
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احکام مالیاتی در سایر قوانین

قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر و ارتقای نظام 

مالی کشور

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد 
صنعتی جمهوری -تجاری 

اسالمی ایران

قانون برنامه پنجساله 
ششم توسعه جمهوری 

اسالمی ایران

قانون احکام دائمی برنامه های
توسعه کشور

وان قانون حداکثر استفاده از ت
تولیدی و خدماتی کشور و 

حمایت از کاالی ایرانی

سنواتیقانون بودجه 

63

1 4

2 5
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قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
1398/07/21: تاریخ تصویب

1398/08/01: تاریخ تأیید شورای نگهبان



:م.م.ق27۴ماده 
موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شود و مرتکب یا مرتکبان 

:حسب  مورد، به مجازات های درجه شش محکوم می گردند

آنتنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خالف واقع و استناد به  ـ 1
آنـ اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از  2
این قانون و ( 181)ـ ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطالعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده 3

به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد ( مکرر169)و ( 169)امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی  بر ارسال اطالعات مالی موضوع مواد
اقدامکردن زیان به دولت با این  

مودیان ـ عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات4
تعیین شدهدیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی 

واقعـ تنظیم معامالت و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معامالت و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخالف 5
  سال ـ خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطالعات درآمدی و هزینه ای در سه6

متوالی



:م.م.ق27۵ماده 
مدت چنانچه مرتکب هریک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای

:شش ماه تا دو سال به یکی از مجازات های زیر محکوم می شود

ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی1

ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری2

شخص مسوولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسوولیت کیفری-تبصره
.حقیقی مرتکب جرم نمی باشد



:م.م.ق276ماده 
رسی، حسابمؤسسات چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین 

رتکاب مالی و اعتباری در امؤسسات مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و 
نکنند، به نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارشمعاونتجرم مالیاتی 

.جرم محکوم می شوندمباشرحداقل مجازات 
مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسالمی تعیین 

.می شود



:بهترین استراتژی
شفافیت
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