فصل 5
پرسش و پاسخهای کارگروه مالیاتی

پرسش 1
اگر شرکای داراش پرواده بهر بردارش باشد ،للکن به دللل آمداد دبدودن کارخادده ،محصدوالت
پلشبلنی شد در پرواده بهر بردارش ،توسط سایر شرکتهاش توللددش ربهصدورت کدارمزدش)
ادجام شود ،آیا میتوادد از معافلت ماللاتی موضوع ماد  132اسافاد دهاید؟
پاسخ : 1

معافیت پیشبینی شدر طبق مادر  132قانون مالیاتهای مستقیم ،به شرکتهای تولیدی کده
از طرف وزارتخانههای ریربط برای آنها پروانه بهرربرداری صادر شددر اسدت ،تعلدق میگیدرد.
درصورتیکه تولید محصوالت پیشبینی شدر در پروانه ،توسط سدایر شدرکتهای تولیدکننددر
(بهصورت کارمزدی) صورت گرفته باشد ،شرکت نمیتواند از معافیت مقدرر در مدادر فوقالداکر
استفادر کند.
پرسش 2
آیا تخفلفات جنای که توللدکنندگان دارو از طریق شرکتهاش پخدش دراخالدار داروخاددهها
قرار میدهند ،از مصادیق هزینههاش بازاریابی موضدوع بندد  8مداد  148قدادون ماللاتهداش
مااقلم است؟
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پاسخ : 2

ادیای تخفیف تجاری توسط بنگارهای اقتصادی با هدف جاب مشتری و کسو سدهم بیشدتر
از بازار در رقابت با سایر رقبای حاضر در بازار ،ممکن است به شیورهای مختلف ادمال شود که
نمونههایی از آن به شرح زیر است:
 ادیای تخفیف از طریق درج در هر فاکتور فروش.
 ادیای تخفیف با توجه به جم مبلس فروش به هر مشتری در طول ید

دورر (ماهانده،

سه ماهه یا ساالنه) که معموالً برای نمایندگان فدروش بدا ادمدال درصددهای افزایشدی
متناسو با سیوح مختلف فروش در پایان هر دورر محاسبه و از طریق ارسدال ادالمیده
بستانکار به حساب بستانکار مشتری منظور میشود.
 ادیای تخفیف از طریق تحویل کاالی مجانی.
 سایر شیورهای مشابه.
تخفیفات رکر شدر ،ماهیتاً تعدیل نرخ فروش است و هزینه تلقدی نمیشدود و نحدور ادیدا و
ادمال حساب و زمان تعلق آن تمثیری در ماهیت آن ندارد .لاا اضدافه نمدودن آن بده درآمدد
مؤدی صحیح نیست.
پرسش 3

(خرداد )1390

دحو برخورد و دحو محاسبه ماللات عهلکرد شدرکتهاش پلهادکدار فعدال در زملنده سداخت
واسدهاش ماکودی طرحهاش ماکن مهر که ماقاضلان دهایی صرفاً مالک اعلادیهداش اسدداثی
بود و زملنهاش این طرحها به صورت اجار هاش  99ساله و یدا از طریدق تعاودیهداش مادکن
خریدارش شد است ،به چه صورتی است؟
پاسخ : 3

با توجه به اطالدات ارائه شدر ،شرکتهای سدازندر پیمانکدار هسدتند ،لداا محاسدبه درآمدد
مشمول مالیات آنها در کارکوب مادر  105قانون مالیاتهای مستقیم باید صورت گیرد.
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پرسش 4

(شهریور )1391

آیا سود مربوط به فروش دارایی ثابت در سالهاش قبل که در سدال جدارش و در دالجده اقالده
برگشت گردید است ،به عنوان تعدیل درآمد مشدهول ماللدات سدال جدارش قابدل اسااداب
میباشد؟
پاسخ : 4

سود فروش داراییهای اقاله شدر (به استمنای امالک) ،مانند برگشت از فروش تلقی شددر و
از درآمد مشمول مالیات سالی که قرارداد اقاله شدر است ،قابل برگشت میباشد .اقاله فروش
امالک مشمول حکم خا
پرسش 5

خود (مادر  67قانون مالیاتهای مستقیم) میباشد.

(مرداد )1392

آیا کهکهاش پرداخای توسط شهردارشها به سدازمانهاش تابعده رفاقدد شخصدلت سقدوقی)،
مشهول ماللات بر ارزشافزود است؟
پاسخ : 5

نظر به اینکه سدازمانهای مدورد نظدر فاقدد شخصدیت حقدوقی مسدتقل بدودر و واحددی از
شهرداری محسوب میشوند ،لاا پرداختهای مزبور دمالً نقلوانتقال داخلی است و مشدمول
مالیات بر ارزشافزودر نمیباشد.
پرسش 6

(شهریور )1392

آیا امکان تهاتر ماللات عهلکرد با ماللاتهاش تکللفی وجود دارد؟
پاسخ : 6

در مادر  159قدانون مالیاتهدای مسدتقیم ،اسدترداد مدازاد مالیدات پرداختدی از هدر منبد
پیشبینی شدر است .نظر به اینکه مالیات دملکرد و تکلیفی مربو به مناب مختلف میباشدد،
لاا تهاتر آن با یکدیگر در قانون پیشبینینشدر است.
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پرسش 7

(شهریور )1392

آیا عدم اساااب خایر ،از مصادیق رد دفاتر قادودی است؟
پاسخ : 7

ددع احتساب رخیررهای مورد نیاز ازجملده رخیدرر مزایدای پایدان خددمت ،رخیدرر میالبدات
مشکوکالوصول ،رخیرر هزینه تسهیالت مدالی دریدافتی و… از مصدادیق رد دفداتر محسدوب
نمیگردد.
پرسش 8

(اسفند )1393

آیا فعاللت اشخاص خارجی داراش مجوز از مراجع شصالح در مناطق آزاد ،از ماللات بر درآمدد
موضوع قادون ماللاتهاش مااقلم معاف است؟
پاسخ : 8

از آنجا که معافیت مالیاتی مندرج در مادر  13قانون کگونگی ادارر مناطق آزاد تجاری صدنعتی
مصوب سال  1372برای کلیه اشخا حقیقی و حقوقی پیشبیندی شددر اسدت ،لداا فعالیدت
اشخا خارجی دارای مجوز از مراج ریصالح ،در مناطق آزاد تجاری نیز از مالیات بر درآمد
موضو قانون مالیاتهای مستقیم معاف است.
پرسش 9

(اسفند )1393

آیا در مشخصات اشخاص خارجی که با اخذ مجوز از مراجع شصالح ،در مناطق آزاد تجدارش
فعاللت میکنند ،در فهرست معامالت فصلی ارسالی به سازمان امور ماللاتی ضرورش است؟
پاسخ : 9

با توجه به پیشبینی صدور کارت اقتصادی (شامل شدمارر اقتصدادی) بدرای اشدخا حقیقدی و
حقددوقی در مددادر  169و  169مکددرر قددانون مالیاتهددای مسددتقیم و دسددتورالعمل مربددو ،
امکان تخصیص شمارر اقتصادی برای اشخا خارجی دارای اقامت و فعالیت اقتصدادی در ایدران
وجود دارد .بنابراین ضروری است مشخصات اشدخا خدارجی موصدوف کده پیمانکدار اشدخا
ایرانی میباشند ،در فهرست معامالت فصلی درج و به سازمان امور مالیاتی ارسال شود.

130

فصل  - 5مالیاتی

پرسش 10

(اسفند )1393

آیا مبادالت کاال و خدمات فیمابلن اشخاص و فعاالن اقاصادش مقلم در منداطق آزاد تجدارش-
صنعای و ویژ اقاصادش ،در داخل محدود مناطق یاد شد  ،مشهول ماللات و عوارض موضدوع
قادون ماللات بر ارزشافزود است؟
پاسخ : 10

طبق مفداد بندد ( )1بخشدنامه شدمارر  54409مدورخ  1388/05/26سدازمان امدور مالیداتی،
مبادالت کاال و خدمات فیمابین اشخا و فعداالن اقتصدادی مقدیم در منداطق آزاد تجداری-
صنعتی و ویژر اقتصادی ،در داخل محدودر مناطق یاد شدر ،مشمول مالیات و دوارض موضدو
قانون مالیات بر ارزشافزودر نمیباشد.
پرسش 11

(آذر )1394

شرایط بخشودگی جرایم ماللاتی موضوع ماد  22قادون ماللات بر ارزشافزود چلات؟
پاسخ : 11

کنانچه اظهارنامه دورر مالیاتی موضو قانون مالیات بدر ارزشافدزودر را در مهلدت مقدرر در
بخشنامه سازمان امور مالیاتی ریربدط تسدلیم و بده صدورت کتبدی درخواسدت بخشدودگی
جریمه ددع تسلیم بهموق اظهارنامه دورر مالیاتی را نمودر باشد ،جریمه ماکور قابل میالبه
نخواهد بود.
پرسش 12

(آذر )1394

آیا موضوع بررسی و سلوفصل اخاالف بلن مؤدش و سازمان امور ماللداتی در خصدوص جدرایم
ماللاتی ،در هلأت سل اخاالف ماللاتی قابل طرح و بررسی است؟
پاسخ : 12

از آنجا که موضو بررسی حل و فصل اختالف بین مؤدی و سازمان امور مالیداتی در خصدو
جرایم مالیداتی ،در قدانون مالیاتهدای مسدتقیم مصدوب سدال  1380و اصدالحات بعددی آن
پیشبینی نشدر است ،لاا موضو جرایم قابل طرح در هیمت حل اختالف مالیاتی نیست.
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پرسش 13

(مرداد )1395

آیا ثبت ساابدارش زیان داشی از تاعلر ارز وامهاش ارزش در دفاتر ساابدارش شدرکت ،مطدابق
آیلندامه تحریر دفاتر قادودی است؟
پاسخ : 13

ثبت زیان ناشی از تسعیر واعهدای ارزی در دفداتر شدرکت ،بدا آییننامده تحریدر دفداتر قدانونی
مغایرتی ندارد.
پرسش 14

(اردیبهشت )1396

آیا مبناش محاسبه ماللات بر ارزشافدزود در صدورت وضدعلتهاش پلهادکدار ،مبلدغ خدالص
صورتوضعلت میباشد یا مبلغ داخالص صورتوضعلت؟
پاسخ : 14

ممخا محاسبده مالیدات بر ارزشافزودر ،مبلس ناخالص صورت وضعیت صادرر توسط پیمانکار
میباشد و مفاد مادر  9قانون مالیات بر ارزشافزودر ،بایستی مورد توجه قرار گیرد.
پرسش 15

(تیر )1396

چنادچه ساابدار رسهی ،صرفاً عهد دار ادجام ساابرسی صورتهاش مالی واسد تجدارش باشدد،
آیا مکلف به پاسخگویی به سازمان امور ماللاتی رموضوع ماد  230ق.م.م) میباشد؟
پاسخ : 15

بهموجو مفاد مادر  230قانون مالیاتهای مستقیم ،در مواردی که مدارک و اسناد حداکی از
تحصیل درآمد نزد اشخا ثالث موجود باشد ،اشخا ثالث مکلفندد بدا مراجعده و میالبده
ادارات امور مالیاتی ،دفاتر و همچنین اصل یدا رونوشدت اسدناد مربدو و هرگونده اطالددات
مربو به درآمد مؤدی از قبیل فاکتور و صورتوضدعیت کده بده مقتضدای معدامالتی نظیدر
فروش کاال و خدمات به اشخا ثالث که منشم درآمد برای مؤدی است ،ارائده نمایندد ،لداا،
از آنجایی که حسابدار رسمی وظیفه حسابرسی و بازرا قانونی را دهددردار بدودر و ماهیدت
فعالیت وی موجو تحصیل درآمد برای مؤدی نیست ،در زمرر اشدخا ثالدث موضدو ایدن
مادر تلقی نمیشود.
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پرسش 16

(آذر  - 1397فنی و استانداردها)

آیا تقبل زیان شرکت توسط سهامداران ،مشهول ماللات میشود؟
پاسخ : 16

تقبل زیان انباشته توسط سدهامداران ،از محدل میالبدات سدهامداران و یدا آوردر نقددی یدا
غیرنقدی آنان ،امکانپایر است .همچنین بر اسداا ر.ی شدمارر  348مدورخ 1396/04/20
هیدمت دمومی دیدوان ددالت اداری ،درآمد ناشی از تقبدل زیدان شرکت توسط سدهامداران،
مشمول مالیات نمیباشد.
پرسش 17

(اردیبهشت )1398

شرکای که در گذشاه بر اساس قادون بودجه اقدام به تجدید ارزیدابی داراییهداش ثابدت خدود
دهود و از معافلت ماللاتی منظور شد در قادون مزبور اسافاد کرد اسدت ،چنادچده در سدال
جارش دلز بر اساس اسااددارد ساابدارش شهار ر )11با عنوان ”داراییهاش ثابت مشهود“ و بدون
توجه به لزوم رعایت دور تناوب موضوع بند ر )33اسااددارد مزبور ،اقدام بده ارزیدابی مجددد
داراییهاش تجدید ارزیابی شد قبلی خود دهود است ،آیا از معافلت ماللاتی موضوع تبصر ر)1
ماد  149قادون ماللاتهاش مااقلم مصوب تلرما  1394برخوردار است یا خلر؟
پاسخ : 17

نظر به اینکه ردایت دورر تناوب تجدیدد ارزیدابی موضدو بندد ( )33اسدتاندارد حسدابداری
شمارر ( )11بدا دندوان داراییهدای ثابدت در خصدو

تجدیدد ارزیابیهدای صدورت گرفتده

بر اساا قوانین (بودجه یا قوانین دیگر) موضودیت ندارد و طبدق نظدر اددالع شددر توسدط
کارگرور فنی و استانداردها نیز الزامی به تجدید ارزیدابی داراییهدای تجدیدد ارزیدابی شددر
بر اساا قوانین ماکور ،میابق دورر تنداوب ارائده شددر در بندد ( )33اسدتاندارد فوقالداکر
نمیباشد ،لاا در صورتی که شرکت در سال جداری بدر اسداا اسدتانداردهای حسدابداری و
با ردایت کامل مفاد آییننامه اجرایی (مصدوب  1395/01/15هیدمت وزیدران) و تبصدرر ()1
مادر ( )149اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم مصدوب تیرمدار  ،1394بدهویژر مدادر ()10

133

پرسش و پاسخهای کارگروههای تخصصی جامعه حسابداران رسمی ایران

آییننامه مزبور ،اقداع بده تجدیدد ارزیدابی مجددد داراییهدای تجدیدد ارزیدابی شددر قبلدی
(بر اساا قانون بودجه یا قوانین دیگر) نماید ،افزایش بهای ناشدی از تجدیدد ارزیدابی سدال
جاری مشمول پرداخت مالیات نخواهد بود.
پرسش 18

(مرداد )1398

آیا درآمد کارمزد دقل و اداقال وجو مربوط به معامالت شرکتهاش ایرادی با یک شرکت خارجی،
مشهول ماللات مواد  107و  169قادون ماللاتهاش مااقلم است؟
پاسخ : 18

شرکت ایرانی بهدنوان واسیه وجه معامالت بین شرکت خارجی و شرکتهای ایراندی دمدل
میکند و صرفاً نسبت به کارمزدی که از این بابت کسو مینماید ،مشمول مالیات میباشدد.
لاا مشمول مفاد مادر  169قانون مالیاتهای مستقیم نیست و شرکت خارجی نیز معدامالتی
که مشمول مادر  107قانون مزبور باشد ،انجاع ندادر است .ضدمناً ردایدت قدوانین و مقدررات
مرتبط از جمله قوانین مبارزر با پولشویی ،ضوابط بان

مرکزی ،مقررات گمرکدی و سدازمان

امور مالیاتی کشور نیز الزامی است.
پرسش 19

(مرداد )1398

آیا تلقی مطالبات سهامداران شرکت داشی از سود سهام آدان ،بهعنوان آورد دقدش سهامداران،
در ادطباق با مفاد ماد  138مکرر قادون ماللاتهاش مااقلم توجلهپدذیر و اسدافاد از مزایداش
ماللاتی آن ،امکانپذیر است؟
پاسخ : 19

با توجه به تصریح ارائه شدر در متن مادر  138مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در خصدو
”آوردر نقدی“ ،میالبات سهامداران ناشی از سود سهاع آنان ،از مصادیق آوردر نقدی منددرج
در مادر ماکور نمیباشد.
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پرسش 20

(آبان )1398

آیا سق عضویت اعضاش مجامع سرفهاش ،مشهول ارسال فهرست معامالت فصلی موضوع تبصر 3
مداد  169اصالسی قادون ماللات هاش مااقلم رمصوب  ،)1394/4/31توسط مجامع مزبدور
میباشد.
پاسخ : 20

به موجو مدادر  13آییننامده اجرایدی تبصدرر ( )3مدادر  169اصدالحی قدانون مالیاتهدای
مستقیم (مصوب  )1394/4/31به شدمارر  200/3949/46378مدورخ  1395/3/18مصدوب
وزیر امور اقتصادی و دارایی (ابالغی طی بخشدنامه شدمارر  200/95/22مدورخ 1395/3/31
سازمان امور مالیاتی) ،حق دضویت ادضای مجام حرفهای ،مشمول ارسال فهرست معامالت
فصلی موضو تبصرر ( )3مادر  169یاد شدر نمیباشند .همچنین با دنایت به مفاد مادر ()8
آیین نامه مزبور ،اشخا

حقوقی موضو قانون مکلفند برای فدروش کداال و درضده خددمات

خود ،صورتحساب صادر نمایند ،بدا توجده بده مدوارد فدوق ،مجدام حرفدهای در ارتبدا بدا
حق دضویت دریافتی از ادضای خود ،مشمول احکاع مقرر در مواد  169و  169مکدرر قدانون
مالیاتهای مستقیم مصوب  1394/4/31در خصو
معامالت فصلی نمیباشند.
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