
 مالياتي

توضیحات پاسخپرسشردیف

هایی از جمله زمـین، سـاختمان  انتقال  دارائی   1
از شرکت اصلی بـه شـرکت...... ماشین آالت و    

انجـام بـا چـه قیمتـی       %) 100مالکیت  (فرعی  
گردد؟ آیـا ایـن انتقـال بـا توجـه بـه تعلـق  می

 درصد واحـد فرعـی بـه شـرکت100مالکیت  
اصلی مشول پرداخت مالیات است؟

مالیات مربوط به زمین، ساختمان صرف نظر از مبلغ مورد.  انتقال دارائی های مورد اشاره مشمول مالیات است–الف 
معامله بر اساس ارزش معامالتی و نرخ های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم، در زمان انتقال ملک محاسبه و اخذ

عامله ثبت شده در دفاتر بیش از ارزش دفتری دارائیهای انتقالیدر مورد سایر دارائیها چنانچه مبلغ مورد م. شود می
 .باشد، مازاد در تعیین درآمد مشول مالیات شرکت لحاظ خواهد شد

بایست در چارچوب استانداردهای حسابداری به های اصلی و فرعی از جمله انتقال دارائیها می  معامالت بین شرکت-ب
 صورت گرفته و به نحو مناسب در" افشای اطالعات اشخاص وابسته"با عنوان ، 12ویژه استاندارد حسابداری شماره 

.صورتهای مالی افشاء گردد

مالکیـت(سود سهام دریافتی از شرکت فرعـی         2
در کــشور آلمــان کــه بــصورت خــالص%) 100

پرداخـت) پرداخت مالیات بـه کـشور مـذکور       (
آمددرشده در دفاتر شرکت ایرانی آیا به عنوان         

مالیات تلقی می گردد؟مشول 

سود سهام دریافتی از شرکت فرعی مستقر در آلمان باید بصورت ناخالص در دفاتر ثبـت شـود و جـزء درآمـد مـشمول
 پرداخـت کـسر قابـل  از مالیـات  % 25مالیات محاسبه و منظور شود و مالیات پرداختی در کشور آلمان حداکثر تا سقف               

.گردد می

 اجرایـینامه  آئین 5ه   ماد 2نحوه اجرای تبصره     3
 قانون استفاده از خدمات تخصـصی و4تبصره  
ای حسابداران ذیصالح به عنوان حسابدار  حرفه

 چگونه است؟15/11/1386رسمی مصوب 

.باشد که از سازمان امور مالیاتی استعالم گردید نظر کارگروه به شرح زیر می
رغـم عـدم رعایـت مـوازین قـانونی و ورد کنـد کـه علـی   های خود به مـواردی برخـ    چنانچه حسابرس در رسیدگی    -الف
های مربوط تشخیص دهد که تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک شرکت نامه آئین

امکان پذیر است در این صورت، ضمن درج ایرادهای مشاهده شده در گزارش خود، درآمـد مـشمول مالیـات را تعیـین
.خواهد کرد

 
 حاکی از این باشد که تعیین درآمد مشول مالیـات شـرکت ازهای حسابرس   که نتایج حاصل از رسیدگی       در صورتی  -ب

طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک شرکت امکان پذیر نباشد و یا اینکه آثار مالیاتی ناشی از عدم رعایت مـوازین
حوی است که تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفـاترهای مربوط توسط شرکت به ن       نامه  قانونی و آئین  

 مالیـاتی مطـابق فـرم گـزارشیباشد، در این صورت ضـمن ارائـه گـزارش حـسابرس             و اسناد و مدارک امکان پذیر نمی      
. به اداره امور مالیاتی منعکس خواهد کرددالیل مربوط مالیاتی، این موضوع را با ذکر حسابرس
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آیا در زمان پرداخت صورتحساب به شعبه خـارج از ایـران             4

مالیـات  % 5بایـست     یک شرکت خارجی، شعبه ایـران مـی       
  را کسر نماید؟کلیفیت
 

های انجام شده توسط شعبه ایران به شعبه خارج از کشور با توجه به اینکه کـار در خـارج از                       پرداخت
 .باشد د و از حیطه مقررات مالیاتی ایران خارج است مشمول مالیات نمیشو کشور انجام می

 

) بازرسی کـاال  (آیا وجوه نقد دریافتی از بابت ارائه خدمات          5
توسط شعبه ایرانی یک شرکت خـارجی مـشمول مالیـات           

 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد     104تکلیفی موضوع ماده    
 ؟بود

 

قـانون  104صادیق خدمات کارشناسی و موارد احصاء شده در ماده          نظر باینکه خدمات ارائه شده از م      
بینـی شـده در مـاده مزبـور           مالیات علی الحساب پیش   % 5باشد، مشمول کسر      مالیاتهای مستقیم می  

 .باشد می

 

های اداری شرکت اصلی که همه سـاله          آیا بخشی از هزینه    6
های دفترمرکزی به کلیـه شـعب در سراسـر            بعنوان هزینه 

شود و مستندات الزم      شارژ می ) ازجمله شعبه ایران  (جهان  
بنی  م محاسبات و توجیهات الزم   و  یص  صخاز جمله نحوه ت   

 را دارا و    بایست انجـام شـود      بر اینکه برای ایجاد درآمد می     
 . مورد تائید حسابرس شرکت اصلی نیز هست

 ؟ قابل قبول بودهیها جزء هزینه -1
ــه -2 ــا ایــن هزین هــا مــشمول مالیــات تکلیفــی   آی

 باشد؟ می
آیا شعبه ایران مـشمول قـانون اجتنـاب از اخـذ             -3

 باشد؟ مالیات مضاعف می
 

 قـانون مالیاتهـای مـستقیم، چنانچـه         148 و بنـد یـک مـاده         147با توجه به صـدر مـاده         -1
با ، باشدهای قابل قبول  هزینهء جزنوعاً مزبور مرتبط با کسب درآمد شعبه بوده و های هزینه

های مزبور قابل قبـول      هزینه های قابل قبول،     مربوط به هزینه   رعایت سایر ضوابط و مقررات    
 .باشد می

 تسهیم  ،های منظور شده به حساب شعبه ایران        نظر باینکه طبق توضیحات ارائه شده هزینه       -2
های شرکت اصلی و مرتبط با کسب در آمد شعبه بوده و درآمد شرکت اصلی نیست،                  هزینه

 .باشد مشمول مالیات تکلیفی نمی
 .باشد شعبه مشمول قانون اجتناب از پرداخت مالیات مضاعف می -3

 

آیا حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عـضو جامعـه           7
توانند در حالی که عهده دار حـسابرسی مـالی شـرکت              می

/ 30/7 ماهه منتهی به     7فرضاً دوره مالی    .(باشند  منحله می 
 )"منتهی به تاریخ انحالل"

با عنایـت بـه مفـاد مـاده         حسب درخواست شرکت مذکور     
، گزارش حسابرسی مالیـاتی     مالیاتهای مستقیم  قانون   272

 نیز ارائه نمایند؟
 

 قانون مالیاتهای مستقیم، ماخذ تعیین درآمد مـشمول         116 و   115،  114نظر باینکه طبق مفاد ماده      
ابقت ندارد، بـه   قانون مالیاتهای مستقیم تهیه شده مط272ای که در اجرای ماده     مالیات با فرم نمونه   

باشد، حسابداران رسمی ملزم بـه        عبارت دیگر فرم فوق الذکر منطبق با شرایط شرکتهای منحله نمی          
نبـوده، ضـمن آنکـه در صـورت         ) هـای منحلـه     شـرکت (ها    پذیرش حسابرسی مالیاتی اینگونه شرکت    

 .داشت سازمان امور مالیاتی به پذیرش گزارش مزبور الزامی نخواهد ،پذیرش و صدور گزارش

 

 بــه هــای صــورت گرفتــه  کــسر مالیــات از پرداخــتنحــوه 8
  ثبت شده در ایران  اماراتیپیمانکاران در شعبه یک شرکت      

 این شعبه انجام عملیات ساخت یک مجتمع        چگونه است؟ 
تجاری، فرهنگی و سیاحتی در شـهر شـیراز بـا مـشارکت             

 .شهرداری شیراز را عهده دار است
 

شـیراز جهـت سـاخت  و سـاز     جی در ایران به عنوان شریک شـهرداری  نظر باینکه شعبه شرکت خار    
بایست بر اساس ماده  کند، لذا کارفرما تلقی شده و می مجتمع تجاری، فرهنگی و سیاحتی فعالیت می

الحـساب مالیـات       درصد از صورت وضیعت پیمانکاران به عنوان علی        5 قانون مالیاتهای مستقیم     104
 .کسر نماید
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 کـه تحـت عنـوان       هائی  حسابرس با هزینه  نحوه برخورد    9

خدمات مدیریت و با توجه به صورتحساب شرکت مـادر          
ثبـت شـده در     ( در شـعبه     )شرکت مادر خارج از ایـران     (

گردد چیست؟ توضـیح اینکـه شـواهد و            ثبت می  )ایران
م در ایـن     بر ارائه خدمات و مستندات الز      الدمستنداتی  

 .خصوص ارائه نشده است
 

های مذکور به دلیل عدم ارائه مـستندات الزم توسـط صـاحبکار،               با توجه به عدم قابلیت اثبات هزینه      
و نظر باینکه مبالغ پرداختی از مـوارد احـصاء          . ای مزبور از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود        ه هزینه

باشد می بایـست طبـق مقـررات از مبـالغ پرداختـی                قانون مالیاتهای مستقیم می    104شده در ماده    
 .الحساب کسر گردد  درصد مالیات علی5معادل 

 

آیا استفاده از فضای بام سـاختمان دیگـران بـه منظـور              10
نصب تجهیزات و یا دیوار اشـخاص دیگـر جهـت نـصب             

 نوشـتار مـشمول مالیـات اجـاره امـالک            عکس و  تابلو و 
 شود؟ تلقی می

 

ام ساختمان دیگران و یا دیوار اشخاص دیگر مشمول مالیات اجـاره امـالک تلقـی                از فضای ب  استفاده  
 .می شود

 

آیا وجوه پرداختی بابت انتقال نفت و گاز توسط لوله نیز            11
 شود؟ حمل و نقل تلقی می

 

 قـانون مالیاتهـای     104بینی شده در ماده       نفت و گاز توسط لوله از مصادیق حمل و نقل پیش          انتقال  
 .باشد الحساب می  درصد مالیات علی5مستقیم است و مشمول کسر 

 

مدتـدار  محل درج اطالعات مربوط به اعتبارات اسنادی         12
  در گزارش مالیاتی کدام قسمت است؟)یوزانس(
 

هم فـرم گـزارش   ن از طرف فروشنده به شرکت اعطا شده باشد در قسمت    درصورتیکه تسهیالت مزبور  
باشد ولی چنانچه اعطا تسهیالت توسط بانک یا موسسه اعتباری مجاز باشد     مالیاتی قابل انعکاس نمی   

 .باید در قسمت نهم درج گردد

 

هـای     صندوق آیا سود سپرده مربوط به وجوه اداره شده          13
 ات معاف است؟ها از مالی  نزد بانکحمایت

 

 مـورخ   28345وجوه اشاره شده از مصادیق وجوه اداره شده نیست و لذا مـشمول بخـشنامه شـماره                  
 .باشد  سازمان امور مالیاتی نمی18/7/1385

 

ــاده   14 ــتن م ــارف در م ــانون 147منظــور از کلمــه متع  ق
مالیاتهای مـستقیم بـه معنـی متعـارف بـودن اسـناد و              

 ها؟ زینههاست یا مبالغ ه مدارک هزینه
 

 قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط بـا میـزان و محتـوای اسـناد و                147واژه متعارف مندرج در ماده      
 متعـارف بـودن     ی،باشد ولی به هرحال در انجام حـسابرس         های قابل قبول می     مدارک مربوط به هزینه   

 .نظر قرار گیرد دباید م) تناسب خدمات دریافتی با مبالغ پرداختی( ها  هزینه
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برداری باشد لـیکن بـدلیل    اگر شرکتی دارای پروانه بهره  15

بینـی شـده      اماده نبودن کارخانه، تولید محصوالت پیش     
بـه صـورت    (های تولیـدی    در پروانه، توسط سایر شرکت    

توانـد از معافیـت مالیـاتی         می آیا شود،    انجام  ) کارمزدی
 ید؟ استفاده نما132موضوع ماده 

های تولیدی که از طـرف         قانون مالیاتهای مستقیم به شرکت     132بینی شده طبق ماده       معافیت پیش 
 تولید در صورتی کهگیرد  برداری صادر شده است تعلق می    وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره      

صورت ) به صورت کارمزدی  (کننده   توسط سایر شرکتهای تولید    ،بینی شده در پروانه     محصوالت پیش 
 .الذکر استفاده کند  مقرر در ماده فوقمعافیتتواند از   شرکت نمی،گرفته باشد

 



مالياتي
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 شماره و تاريخ صورتجلسه پاسخ پرسش رديف

ــدگان دارو  16 ــه توليدكنن ــسي ك ــات جن ــا تخفيف آي
قـرار ها  طريق شركتهاي پخش دراختيار داروخانه      از

ــي ــد   م ــصاديق بن ــد از م ــاده 8دهن ــانون148 م  ق
مالياتهاي مستقيم است؟

از بـازار در رقابـت بـا  م بيشتر هاي اقتصادي با هدف جذب مشتري و كسب سه          اعطاي تخفيف تجاري توسط بنگاه    
:شرح زير است  هايي از آن به هاي مختلف اعمال شود كه نمونه ساير رقباي حاضر در بازار ممكن است به شيوه

طريق درج در هر فاكتور فروش اعطاي تخفيف از.
  كـه) النهماهه يا سـا     ماهانه، سه (طول يك دوره      توجه به جمع مبلغ فروش به هر مشتري در          اعطاي تخفيف با

معموالً براي نمايندگان فروش با اعمال درصدهاي افزايشي متناسب با سطوح مختلف فروش در پايان هـر دوره
 .شود حساب بستانكار مشتري منظور مي  طريق ارسال اعالميه بستانكار به  محاسبه و از

طريق تحويل كاالي مجاني اعطاي تخفيف از.
هاي مشابه ساير شيوه.

شود و نحوه اعطا و اعمال حساب و زمان  ه ماهيتاً تعديل نرخ فروش است و هزينه تلقي نمي         تخفيفات ذكر شد  
.لذا اضافه نمودن آن به درآمد مؤدي صحيح نيست. تعلق آن تأثيري در ماهيت آن ندارد

دليــل عــدم ارائــه روزنامــه رســمي انتخــاب  بــه  17
حــسابرس در مجمــع عمــومي صــاحبان ســهام،

لي و مالياتي ارائـه شـدهگزارشهاي حسابرسي ما  
در موعــد مقــرر بــه حــوزه ماليــاتي قابــل قبــول

.تشخيص داده نشده است

توجه  با خصوص  اين   قانون مالياتهاي مستقيم و گزارشهاي صادره در       272چارچوب ماده     حسابرسي انجام شده در   
.باشد الذكر داراي اعتبار مي به ماده فوق

 قابلعنوان هزينه   از فروش سهام به     آيا زيان حاصل    18
باشد؟ قبول، قابل شناسايي مي

از فروش سـهام در مـاده بيني زيان ناشي  قانون مالياتهاي مستقيم و نيز عدم پيش    105با عنايت به مفاد ماده      
 18/3/1388 مـورخ    30545/393/233 بخـشنامه شـماره      6 قانون مذكور و همچنين با اسـتنتاج از بنـد            148

عنـوان هزينـه قابـل از فروش سـهام بـه       تعيين درآمد مشمول ماليات، زيان ناشي      سازمان امور مالياتي، جهت   
.گردد قبول تلقي نمي

صورت چه  به تقبل زيان شركت توسط سهامداران      19
؟شود عمل مي

تقبل زيان شركت توسط صاحبان سهام از مصاديق كمك بوده لذا كمك مزبور در دوره شناسايي درآمـد، و در
.گردد يات منظور ميدرآمد مشمول مال
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از پايان سـال مـالي و        آيا تغيير بازرس قانوني بعد      20
عمـومي در مرجـع ثبـت        ثبت صورتجلسه مجمـع   

  پذير است؟ ها امكان شركت

عمـومي   قـانون تجـارت از اختيـارات مجمـع         اصـالحيه    144هاي سهامي طبق ماده       شركتدر  انتخاب بازرس   
عمومي عادي صاحبان سهام اختيار دارد كه در هر زمان بـازرس             از سوي ديگر مجمع   . باشد  صاحبان سهام مي  

مورد انتخـاب بـازرس بـا اعـالم قبـولي توسـط وي،               را عزل و بازرس ديگري را جايگزين نمايد و همچنين در          
ضـمناً  . گـردد   تلقي مي موضوع انتخاب بازرس با اعالم قبولي توسط وي،  موضوع انتخاب بازرس رسميت يافته               

عمـومي   نسخه از صورتجلسه مجمـع     مديره منحصراً ارسال يك     قانون مزبور تكليف هيأت    106در اجراي ماده    
هاي مستقيم، محـدوديت زمـاني بـراي نحـوه و            سوي ديگر در قانون ماليات     از. باشد  ها مي   به اداره ثبت شركت   

  . استبيني نشده عمومي پيش جلسات مجمع زمان انتخاب بازرس و رعايت تشريفات مربوط به ثبت صورت

  1390خرداد 

 25/10/1389 مـورخ    1351/230آيا بخـشنامه شـماره        
توانـد مـانع از پـذيرش         سازمان امور ماليـاتي مـي     

  .گزارش حسابرسي مالياتي باشد

توانـد مـانع از پـذيرش         نمـي  سازمان امور ماليـاتي      25/10/1389 مورخ   1351/230نظر كارگروه، بخشنامه     به
  .گزارش حسابرسي مالياتي باشد

  

        

نحوه برخـورد و نحـوه محاسـبه ماليـات عملكـرد              21
زمينــه ســاخت  هــاي پيمانكــار فعــال در شــركت

مهـر كـه     هـاي مـسكن     واحدهاي مـسكوني طـرح    
هـاي احـداثي      متقاضيان نهايي صرفاً مالك اعيـاني     

هـاي    صورت اجـاره   بوده و زمينهاي اين طرحها به     
 هاي مسكن خريـداري     طريق تعاوني   يا از    ساله و  99

  است به چه صورتي است؟شده 

هاي سازنده پيمانكار بـوده لـذا محاسـبه درآمـد مـشمول ماليـات آنهـا                   توجه به اطالعات ارائه شده، شركت      با
ضمناً كسر ماليات تكليفـي موضـوع مـاده    . هاي مستقيم بايد صورت گيرد  قانون ماليات105چارچوب ماده   در

  .باشد  قانون مزبور از وظايف كارفرما مي104

  1390خرداد 

        

يـا   عنـوان و   توانـد بـا     هيأت هماهنگي مي  رأي  آيا    22
نظر گرفتن مقررات قـانوني، اقـدام        با در ”محتواي  

  ، باشد؟“شود

 قـانون اسـتفاده از خـدمات تخصـصي و           4  نامه اجرايي تبـصره      آيين 6  تبصره يك ماده  “ ب”طبق قسمت اخير بند     
رسمي، بررسيهاي هيأت هماهنگي، حسب مورد شـامل مـذاكره بـا              عنوان حسابدار   اي حسابداران ذيصالح به     حرفه

دهنده، مشاهده و بررسـي اسـناد و مـدارك حـسابداري ماليـاتي                حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي گزارش     
هاي تكميلي توسـط حـسابداران        رابطه با موضوع يا موضوعات مورد استعالم اداره مالياتي و درخواست رسيدگي             در

به موضـوعات ارجـاع       توجه به موارد ذكر شده، الزم است نسبت         باشد لذا هيأت با     ت حسابرسي مي  رسمي و مؤسسا  
  .گيرد  ربط قرار فصل پرونده ذي  و  اي كه بتواند مبناي حل گونه  شده، نظر قطعي داده به
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هاي   فروش دارايي ثابت در سال     آيا سود مربوط به     23

 برگـشت   اقالـه نتيجه   قبل كه در سال جاري و در      
عنـوان تعـديل درآمـد مـشمول         گرديده است بـه   

  باشد؟ ماليات سال جاري قابل احتساب مي

، مانند برگشت از فروش تلقي شده و از درآمد مـشمول            )استثناي امالك  به(هاي اقاله شده      سود فروش دارايي  
خـاص خـود    اقاله فروش امالك مشمول حكم      . باشد  ماليات سالي كه قرارداد اقاله شده است، قابل برگشت مي         

  .باشد مي) هاي مستقيم  قانون ماليات67ماده (

  91شهريور 

اساس اطالعات غير واقع مؤدي، توسط       چنانچه بر   24
مقامــات ماليــاتي هيــأت مــذكور در دســتورالعمل 

گـواهي اسـتفاده از     ) ساماندهي معافيـت ماليـاتي    
هــاي   قــانون ماليــات132معافيــت ماليــاتي مــاده 

حــسابرس يــف مــستقيم صــادر شــده باشــد، تكل 
  مالياتي در برخورد با موضوع چيست؟

 قـانون   132واقعي از سازمان امور ماليـاتي، گـواهي معافيـت مـاده              اساس ارائه اطالعات غير    برچنانچه مؤدي   
نحو مقتضي درج    هاي مستقيم اخذ نموده باشد حسابرس مالياتي بايد اين موضوع را در گزارش خود به                ماليات
  .نمايد

  

نام كاركنان خـود در       مؤدي جهت ثبت  وجوهي كه     25
 نام  كند، مثالً هزينه ثبت     مؤسسات آموزشي پرداخت مي   

% 5در كالسهاي زبان، آيا مـشمول كـسر ماليـات           
  باشد؟ هاي مستقيم مي  قانون ماليات104موضوع ماده 

كنـد،     مـي  پرداخت) … زبان، رايانه و  (هاي مختلف     نام كاركنان خود در آموزشگاه      وجوهي كه مؤدي بابت ثبت    
هاي مستقيم احصاء شده است، لذا مـشمول كـسر             قانون ماليات  104ها در ماده      توجه به اينكه اين پرداخت     با

  .باشد ماليات تكليفي مي

  

هاي غيرقابل قبول مالياتي كـه        آن بخش از هزينه     26
 بودن هزينـه    جز واهي  مختلف قانوني به  داليل   به

 104گـردد و مـشمول مقـررات مـاده            برگشت مي 
باشد، آيا ماليات     هاي مستقيم نيز مي     قانون ماليات 

  باشد؟ تكليفي آن قابل مطالبه نمي

دليـل    هاي مستقيم باشد، ولي به       قانون ماليات  104هاي واهي اگرچه جزء موارد احصاء شده در ماده            هزينه  )الف
  .كليفي نخواهد بودكه اساساً پرداختي بابت موضوع مزبور صورت نگرفته است، لذا مشمول ماليات ت  آن

صـورتي   عنوان هزينه قابل قبول باشد يا نباشد در        كه به  نظر از اين   الزحمه پرداختي صرف    هرگونه حق   )ب 
كننده مكلف به كـسر پرداخـت         هاي مستقيم احصاء شده باشد، پرداخت        قانون ماليات  104كه در ماده    

  .باشد ماليات موضوع مذكور مي% 5

  1391مهر 

        

مبلغ دريـافتي بابـت حمـل بـار يـا توشـه             آيا كل     27
در شـركتي كـه      )مسافر يا ارسال كننده توشـه      از(
بـا مـشاركت اعـضاي حقيقـي        (صورت تعـاوني     به

تـشكيل شـده و طبـق       ) نقليه عمدتاً دارنده وسيله  
نقل مسافر و    و اساسنامه آن، موضوع شركت حمل    
  .باشد توشه در داخل و خارج از كشور، مي

كننـده كـارمزد بـه شـركت تعـاوني،            اردادهاي منعقده و نيز توضيحات ارائه شـده پرداخـت         به مفاد قر  توجه   با
 قـانون   104بوده، لذا موظف به كسر ماليـات تكليفـي موضـوع مـاده              ) نقليه رانندگان وسيله (اشخاص حقيقي   

  .باشند هاي مستقيم نمي ماليات

  

. عنوان درآمد شركت شناسـايي شـود        بايستي به   مي  
 به كسر ماليات تكليفي از دارندگان       آيا شركت مكلف  

  باشد يا خير؟ نقليه طرف قرارداد مي  وسيله

    

   



توضيحات پاسخ پرسش رديف

02/05/1392  

26/06/1392  

26/06/1392  

26/06/1392  

هاي مورد نظر فاقد شخصيت حقوقي مستقل بوده و نظر به اينكه سازمان
هاي مزبور عمال نقل و شوند، لذا پرداخت واحدي از شهرداري محسوب مي

.باشد انتقال داخلي است و مشمول ماليات بر ارزش افزوده نمي

هاي مستقيم، استرداد مازاد ماليات پرداختي از ماليات قانون  159در ماده 
نظر به اينكه ماليات عملكرد و تكليفي. بيني شده است هر منبع پيش

باشد، لذا تهاتر آن با يكديگر در قانون پيش مربوط به منابع مختلف مي
.بيني نشده است

خدمت،هاي مورد نياز از جمله ذخيره مزاياي پايان  عدم احتساب  ذخيره
الوصول، ذخيره هزينه تسهيالت مالي دريافتي و ذخيره مطالبات مشكوك

.از مصاديق رد دفاتر نيست....... 

هاي مالياتي بايد بر رشهاي مستقيم، گزا قانون ماليات 272طبق ماده 
اي كه از طرف سازمان امور مالياتي تهيه شده است، تنظيم هنطبق نمو

مالياتي تهيه شده توسط سازمان امور مالياتي، دردر فرم گزارش . گردد
مكرر قانون 169حال حاضر محاسبه جريمه از بابت عدم رعايت ماده 

هاي مستقيم  پيش بيني نگرديده است، لذا محاسبه جريمه در ماليات
هاي مالياتي خصوص  ماده فوق مستلزم پيش بيني در فرم نمونه گزارش

.باشد سازمان مزبور مي

شخصيتفاقد ( هاي تابعه  به سازمان ها  هاي پرداختي توسط شهرداري آيا كمك
، مشمول ماليات بر ارزش افزوده است؟)حقوقي

هاي تكليفي وجود دارد؟ آيا امكان تهاتر ماليات عملكرد با ماليات

آيا عدم احتساب ذخاير از مصاديق  رد دفاتر قانوني است؟

هاي مستقيم مكرر قانون ماليات 169آيا احتساب جرايم پيش بيني شده در ماده 
قانون مزبور، ضروري است؟ 272مالياتي ماده  يها  در گزارش

28 

29 

30 

31 



10/09/1393  

05/12/1393  

05/12/1393  

هيئت مديره فاقد رابطه استخدامي با به اينكه اعضاي غيرموظفنظر 

شوند، لذا وجوه پرداختي به آنان باشند و حقوق بگير تلقي نمي شركت مي

از لحاظ كسر پرداخت ماليات، مشمول مفاد) اعم از پاداش و حق حضور( 

.باشد هاي مستقيم مي قانون ماليات 104ماده 

قانون چگونگي اداره مناطق 13از آنجا كه معافيت مالياتي مندرج در ماده 

براي كليه اشخاص حقيقي و 1372آزاد تجاري صنعتي مصوب سال 

حقوقي پيش بيني شده است، لذا فعاليت اشخاص خارجي داراي مجوز از

مراجع ذيصالح در مناطق آزاد تجاري نيز از ماليات بردرآمد موضوع قانون

.الياتهايمستقيم معاف استم

براي) شامل شماره اقتصادي(باتوجه به پيش بيني صدور كارت اقتصادي 

مكرر قانون مالياتهاي مستقيم و 169اشخاص حقيقي و حقوقي در ماده 

دستورالعمل مربوط، امكان تخصيص شماره اقتصادي براي اشخاص

بنابراين. خارجي داراي اقامت و فعاليت اقتصادي در ايران وجود دارد

موصوف كه پيمانكار اشخاصخصات اشخاص خارجي ضروري است مش

باشند، در فهرست معامالت فصلي درج و به سازمان امور مالياتي ايراني مي

.ارسال شود

از وجوه پرداختي بابت حق حضور و پاداش به اعضاي غير نحوه كسر ماليات

موظف هيئت مديره، چگونه است؟

از مراجع ذيصالح در مناطق آزاد، ازاشخاص خارجي داراي مجوز آيا فعاليت 

مستقيم معاف است؟هاي  ماليات بردرآمد موضوع قانون ماليات

معامالت فوق در فهرست 33خارجي موضوع رديف  آيا درج مشخصات اشخاص

فصلي ارسالي به سازمان امور مالياتي ضروري است؟

32 

33 
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سازمان  26/05/1388مورخ  54409بخشنامه شماره ) 1(با توجه به بند 

امور مالياتي ميني بر اينكه مبادالت كاال و خدمات  فيمابين اشخاص و 

صنعتي و ويژه اقتصادي، در  -قتصادي مقيم در مناطق آزاد تجاريفعاالن ا

ماليات و عوارض موضوع قانون داخل محدوده مناطق ياد شده، مشمول 

باشد، لذا فعاليت پيمانكار خارجي داراي مجوز  ت بر ارزش افزوده نميماليا

  .از مراجع ذيصالح در مناطق آزاد مشمول ماليات و عوارض مزبور نيست

  

تا خاتمه عمليات حسابرسي مالياتي و تسليم گزارش حسابرسي  هچنانچ

مالياتي به مودي ، موسسه حسابرسي تعليق نشده است و يا در صورت 

ه حسابداران رسمي ايران، موسسه تعليق، طبق راي هيئت انتظامي جامع

 36ماده  7موضوع تبصره (هاي در جريان  حسابرسي مجاز به تكميل كار

باشد، به شرط رعايت مقررات حسابرسي مالياتي ، اداره ) اساسنامه جامعه

  .باشد امور مالياتي مربوط ملزم به قبول گزارش حسابرسي مالياتي مي

  

هاي مستقيم، در مواردي كه  قانون ماليات 230به موجب مفاد ماده 

اشخاص ثالث موجود باشد،  نزدمدارك و اسناد حاكي از تحصيل درآمد 

مراجعه و مطالبه ادارات امور مالياتي ، دفاتر و اشخاص ثالث مكلفند با 

به ناد مربوط و هرگونه اطالعات مربوط همچنين اصل يا رونوشت اس

  

آيا مبادالت كاال و خدمات فيمابين اشخاص و فعاالن اقتصادي مقيم در مناطق 

مناطق ياد شده ، صنعتي و ويژه اقتصادي، در داخل محدوده  - آزاد  تجاري

  مشمول ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده است؟

  

  

  

  

توانند به صرف تعليق موسسه حسابرسي ، از قبول گزارش  آيا مسئولين مالياتي مي
  حسابرسي مالياتي كه قبال صادر شده است، خودداري نمايند؟

  
  
  
  
  
  
  

هاي مالي واحد  حسابرسي صورتدار انجام  چنانچه حسابدار رسمي، صرفا عهده
 230موضوع ماده (تجاري باشد، آيا مكلف به پاسخ گويي به سازمان امور مالياتي 

  باشد؟ مي) م.م.ق
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مد مودي از قبيل فاكتور و صورت وضعيت است كه به مقتضاي درآ

معامالتي نظير فروش كاال و خدمات به اشخاص ثالث كه منشا درآمد براي 

قرار دارد، لذا از آنجايي كه حسابدار مودي است در اختيار اشخاص ثالث 

رسمي  وظيفه حسابرسي و بازرس قانوني را عهده دار بوده و ماهيت 

فعاليت وي موجب تحصيل درآمد براي مودي نيست ، در زمره اشخاص 

  .شود ثالث موضوع اين ماده تلقي نمي

  
در چنانچه اظهارنامه دوره مالياتي موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده را 

مدت مقرر در بخشنامه سازمان امور مالياتي ذيربط تسليم و به صورت 

دوره كتبي درخواست بخشودگي جريمه عدم تسليم به موقع اظهارنامه 

  .مالياتي را نموده باشد، جريمه مذكور قابل مطالبه نخواهد بود

  

از آنجا كه موضوع بررسي حل و فصل اختالف بين مودي و سازمان 

هاي مستقيم  خصوص جرايم مالياتي در قانون ماليات امورمالياتي در

و اصالحات بعدي آن پيش بيني نشده است، لذا  1380مصوب سال 

  .موضوع جرايم قابل طرح در هيئت حل اختالف مالياتي نيست

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

قانون ماليات بر ارزش افزوده  22شرايط بخشودگي جرايم مالياتي  موضوع ماده 
  چيست؟

  
  
  
  
  

سازمان امور مالياتي آيا موضوع بررسي و حل و فصل اختالف بين مودي و 
درخصوص جرايم مالياتي در هيئت حل اختالف مالياتي قابل طرح و بررسي 

  است؟
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12/05/1395  

12/05/1395  

12/05/1395  

12/05/1395

نالزحمه بازرسي  و بازديد از موسسات از جمله عناوي نظر به اينكه  حق

هاي مستقيم اصالحي قانون ماليات 86احصا شده در تبصره ذيل ماده 

،باشد  نمي) 1395االجرا از ابتداي سال  الزم(  31/04/1394مصوب 

.كارفرمايان پرداخت كننده آن تكليفي به كسر و پرداخت ماليات ندارند

نامه ا آيينهاي ارزي در دفاتر شركت، ب ير وامثبت زيان ناشي از تسع

.رير دفاتر قانوني مغايرتي نداردتح

از انجايي كه افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي، برخالف

هاي حسابداري است، در حكم عدم رعايت شرايط مقرر در استاندارد

هاي مستقيم بوده و مشمول ماليات بر قانون ماليات 149ماده  1تبصره 

.درآمد خواهد بود

قابل 805رزش افزوده با رعايت استاندارد حسابرسي حسابرسي ماليات بر ا

هاي فعلي سازمانامور مالياتي كه جهت انجام انجام است، ليكن فرم

حي شده، منطبق با استانداردسابرسي ماليات بر ارزش افزوده طراح

.نيست 805حسابرسي 

پرداختي به همكاران كارگروه كنترل كيفيت جامعه در قبال انجامالزحمه  آيا حق
خدمات بازرسي  از موسسات حسابرسي و كنترل كيفيت كار توسط آنها، مشمول

كسر ماليات است؟

هاي ارزي  در دفاتر حسابداري آيا ثبت حسابداري زيان ناشي از تسعير ارز وام
نامه تحرير دفاتر قانوني است؟ شركت، مطابق آيين

هاي شركت مشمول آيا افزايش سرمايه شركت از محل مازاد تجديد ارزيابي  زمين
ماليات است؟

حسابرسي ماليات بر ارزش افزودهآيا حسابدار رسمي مجاز به پذيرش و انجام كار 
باشد؟ مي

40  

41  

42  

43  



مالیاتی
 توضیحات پاسخ پرسش ردیف
 مالیاتهاي قانون اصالح قانون طبق شده ایجاد تغییرات به توجه با 44

 مصادیق و قانون 104 ماده حذف و 1394 تیرماه مصوب مستقیم
 : آیا 86 ماده تبصره شرح به مالیات پرداخت مشمول

پرداخت مشمول اخیرالذکر تبصره متن در شده تصریح موارد صرفاً-1
 باشند؟ می مذکور تبصره موضوع مالیات

104 ماده در که پرداختهایی به نسبت تکلیفی چه حقوقی اشخاص-2
 بود، گردیده مشخص الذکر فوق اصالح از قبل مستقیم مالیاتهاي قانون

 دارند؟

 1 سؤال پاسخ
 مشمول1394 تیرماه مصوب مستقیم مالیاتهاي قانون اصالح قانون) 18( بند) 86( ماده تبصره در مصرح موارد 

 .باشد می مذکور تبصره موضوع مالیات پرداخت

  2 سؤال پاسخ.
 از قبل 104 ماده وفق مالیات ایصال و کسر مشمول باشد گرفته صورت 1395 سال از قبل پرداختها صورتیکه در

 .باشد می 1394 تیرماه مصوب قانون اصالحات آخرین

29/01/1396 

 هاي وضعیت صورت در افزوده ارزش بر مالیات محاسبه مبناي آیا 45
 صورت ناخالص مبلغ یا باشدمی وضعیت صورت خالص مبلغ پیمانکار،
 وضعیت؟

 9 ماده مفاد و باشد می پیمانکار توسط صادره وضعیت صورت ناخالص مبلغ افزوده، برارزش مالیات محاسبه مأخذ
 19/02/1396 .گیرد قرار توجه مورد بایستی افزوده ارزش بر مالیات قانون



 مالیاتیکارگروه 

 

1 

 هخ صورتجلسیتار پاسخ پرسش فیرد

 هاق اا  ب  هاساس قانون بودج  بر هدر گذشت که یتکشر 46

ت ی و از معاف هثابت خود نمود یاهییدارا یابیا ارزیتجا

اس ت   هردک هدر قانون مزبور استفاد همنظور شا یاتیمال

 یاساس استاناارد حساباار ز برین یدر سال جار هچنانچ

 هو باون توج “ودهثابت مش یاهییدارا”عنوان  ( با11) هشمار

( اس تاناارد 33تناوب موضوع بنا ) هت دوریلزو  رعا هب

 یابی ا ارزیتجا یاهییمجاد دارا یابیارز همزبور  اقاا  ب

موضوع  یاتیت مالیا از معافیاست  آ هخود نمود یقبل هشا

م مص وب یمس ت  یاهاتیقانون مال 149 ه( ماد1) هتبصر

 ر؟یا خیبرخوردار است  1394 هرمایت

( 11  هش اار ی( اس اان ارد سا اب ار33موض و  بن     یابی   ارزی تن او  تد  هت دوری رعا کهنیا هب نظر

ن یا ق وانی  ه بودج ن یاساس قوان بر هصورت گرفا یاهیابی  ارزیخصوص تد  ثابت در یاهییعنوان دارا با

  ی تد  هب  یز الزام ی ا نهو اس اان ارد یفن  هارگروک توس    هت ن ارد و طبق نظر اعالم ش یگر( موضوعید

( 33  در بن   هش   هتناو  ارائ  هور، مطابق دورکن مذیاساس قوان بر هش  یابی  ارزیتد  یاهییدارا یابیارز

 یسا اب ار یاهاساس اس اان ارد بر یدر سال جار تکشر که یصورت باش ، لذا دریر ناکالذاساان ارد فوق

( 149  هادم ( 1  هران( و تبص ری أت وزهی  15/01/1395 مص و   ییاجرا هنامنییامل مفاد آکت یرعا باو 

 همزب ور، اق  ام ب  هنام نیی( آ10  هم اد هویژهب  ،1394 هرم ایم مص و  تیمااق یاهاتیقانون مال یاصالس

  ،ی نااگ ر( یدن یا ق وانی هاساس قانون بودج  بر یقبل هش  یابی  ارزیتد  یاهییمد د دارا یابی  ارزیتد 

   بود.هات نخوایمشاول پرداخت مال یسال جار یابی  ارزیاز تد  یناش یاهش بیافزا

24/02/1398 

مع امتت  همربوط ب  هارمزد ن ل و انت ال وجوکا درآما یآ 47

ات ی  مشمول مالیت خارجکشر یکبا  یرانیا یاهتکشر

 م است؟یمست  یاهاتیقانون مال 169و  107مواد 

ن   و ص رفا  کیعال م یرانیا یاهتکو شر یت خارجکن شریمعامالت ب هوج هعنوان واسطهب یرانیت اکشر

 169 هدباش . ل ذا مش اول مف اد م ایات می ، مشاول مالیناایاب مکن بابت یاز ا که یارمزدک هب نابت

ور باش  ، قانون مزب  107 همشاول ماد که یز معامالتین یت خارجکشر ات ویم نیمااق یاهاتیقانون مال

 کان ب، ض واب  ییب ا پولش و هن مب ارزیقوان هجال ن و مقررات مرتب  ازیت قوانیاست. ضانا  رعا هاندام ن اد

 است. یز الزامیشور نک یاتیو سازمان امور مال کی، مقررات گاریزکمر

15/05/1398 

 ا هاز سود س یت ناشکامااران شرهمطالبات س یا تل یآ 48

امااران  در انطباق با مفاد هس ین ا هعنوان آورده  بآنان

ر و یپ ذیهم توجیمست  یاهاتیرر قانون مالکم 138 هماد

 ر است؟یپذانکآن  ام یاتیمال یایاز مزا هاستفاد

، “ینق   هردآو”خصوص  م دریمااق یاهاتیرر قانون مالکم 138 هدر مان ماد هش  هح ارائیتصر هب هتوج با

 باش .یاور نکمذ همن رج در ماد ینق  هق آوردیام آنان، از مصادهاز سود س یام اران ناشهمطالبات س

15/05/1398 
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