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 12/03/1401 تهیه گزارشتاریخ  رویه اجرایی  -قانون شناسه

 عنوان موضوع
 استان و    یاقتصاد  نیبر ارزش افزوده فعال  اتیمال  یها  یبده  طیمربوط به تقس  میموضوع جرا  یبررس

 یمال  یدر ارائه صورت ها  یموضوع عدم ضرورت استفاده از موسسات حسابرس  یبررس

 انجمن مدیران صنایع استان مرجع طرح موضوع

 شرح موضوع 

 استان یاقتصاد نیبر ارزش افزوده فعال ات یمال یها یبده طیمربوط به تقس  میموضوع جرا یبررس

مؤدیان مکلفند مالیات و عوارض فروش موض  وع این قانون را از  ،  1400س  ا     ( قانون مالیات بر ارزش افزوده17)  ادهاس مس   بر ا

مبابم    .س ازمان واریز نمایند  خریدار یا کارفرما وص و  کنند و س  از کس ر مالیات و عوارض سرداختی، مبابم مقررات به حس ا 

% در ماه نس تت    2گیرد، به میزان  تاخیر ص ورت  با  قانون یاد ش ده نیز، ننانهه سرداخت مالیات و عوارض در موعد مقرر    1(37)  ماده

   مدت تاخیر جریمه تعلم می گیرد.  بهسرداخت نشده  عوارض  به مالیات و  

اجازه دارد، نس تت به مودیانی که قادر به سرداخت  قانون مالیات های مس تقیم س ازمان امور مالیاتی کش ور    2(167بر اس اس ماده )

قس متی از    ( ق.م.م، تمام یا191مبابم ماده )همهنین   س ا  اعما  نماید.  3بدهی مالیاتی خود نیس تند، تقس یط مالیاتی به مدت  

توجه به دالیل ابرازی متنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و  جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواس ت مودی با  

با در نظر گرفتن س وابم مالیاتی و خوش حس ابی مودی به تش خی  و موافقت س ازمان امور مالیاتی کش ور قابل بخش وده ش دن  

( قانون مالیات  191( و )167، مواد )1400( قانون مالیات بر ارزش افزوده مص و   25الزم به ذکر اس ت به موج  ماده )  باش د. می

 های مستقیم بر این قانون جاری است.

مالیاتی کش  ور هر س  ا  نس  تت به نشوه بخش  ودگی جرایم مالیات های مس  تقیم و مالیات بر    رس  ازمان امو  بدین منظور نیز

مالیاتی اعما  گردید. لیکن    انواعبخش ودگی هایی برای  نیز    1400س ا   بخش نامه ابغ  می نماید. بر اس اس بخش نامه    ،افزوده ارزش

اداره امورمالیاتی    در این راس تامه ای تعیین نش ده بود.  مالیات بر ارزش افزوده برنادر خص و  نشوه تقس یط بدهی  این بخش نامه  

اقدام    و تتص ره ذیل نن  قانون مالیات های مس تقیم  3(190با اس تناد به ماده )هنگام تقس یط مالیات بر ارزش افزوده مودیان    اس تان

   است.می نماید که این امر موجتات اعتراض فعالین اقتصادی را فراهم کرده    هبه اعما  جریم

اداره امور مالیاتی نیز    و  % می گردد  2.5بر اس اس این ماده ننانهه سرداخت مالیات س  از موعد مقرر ص ورت گیرد ش امل جریمه  

.  ایراد قابل طرح اس ت درص دی اقدام می کند. در این راس تا دو   2.5تقس یط به میزان تعداد اقس اط، نس تت به اعما  جریمه    هنگام

( ق.م.م، در اعما  جریمه بر مالیات بر ارزش افزوده  190تناد اداره کل امور مالیاتی اس  تان به ماده )ین ایراد در خص  و  اس   اول

 
  زان یمبه   یامهیموج  تعلم جر  م،یمستق  یهااتی( قانون مال19)مفاد ماده  تیقانون در مواعد مقرر با رعا نیو عوارض موضوع ا  هااتیدر سرداخت مال ریتأخ  :انون مالیات بر ارزش افزوده ق  37ماده  -1

 که مقدم باشد، خواهد بود. کیو عوارض، هر اتیاخت مالسرد دیسررس ایاظهارنامه   میمهلت تسل یاز زمان انقضا رینشده و مدت تأخو عوارض سرداخت اتیدر ماه، نستت به مال (%2)درصد دو

از   س تندین کجایبه طور   مهیخود اعم از اص ل و جر  یاتیمال یکه قادر به سرداخت بده  یانینس تت به مود تواندیکش ور م یاتیس ازمان امور مال  ای  ییو دارا  یوزارت امور اقتص اد ق. م.م: 167ماده   -2

 .”دینما طیمربوط را حداکثر به مدت سه سا  تقس یبده یقبع اتیابغ  مال خیتار
%( متلغ  1درص د )  کیمعاد   یازه یعملکرد موج  تعلم جا اتیسرداخت مال  یقانون برا نیمقرر در ا  دیقتل از س ررس   یعملکرد هر س ا  مال اتیبابت مال یسرداخت الشس ا یعل  ق.م.م: 190ماده   -3

%(  2/ 5درص  د )  میمعاد  دو و ن  یامهیس  از نن موعد موج  تعلم جر اتیمتعلم همان عملکرد کس  ر خواهد ش  د. سرداخت مال  اتیمقرر خواهد بود که از مال  دیهر ماه تا س  ررس     یبه ازا یسرداخت

 هر ماه خواهد بود. یبه ازا اتیمال

مبالته و   خیاالختغف از تارنن و نستت به مابه میمهلت تسل  یانقض ا  خیتند نس تت به متلغ مندرج در اظهارنامه از تارهس   یاتیاظهارنامه مال  میکه مکلف به تس ل  یانیدر مورد مؤد مهیاحتس ا  جر متدأ

 .باشدیحس  مورد م اتیسرداخت مال دیسررس ایاظهارنامه   میمهلت تسل یانقضا خیتار ستند،ین ظهارنامها  میاصوالً مکلف به تسل اینموده  یاظهارنامه خوددار میکه از تسل یانیدر مورد مؤد

ترازنامه و حس ا  س ود و    ایطتم اظهارنامه  اتیدادن سرداخت مال  یترت ایو سرداخت   انیترازنامه و حس ا  س ود و ز  ایبه موقع اظهارنامه   میخود راجع به تس ل یقانون فیکه به تکال یانیمؤد -1  تتص ره 

توافم   یاتیبا اداره امور مال ایص  ادره را قتو     یاتیمال  یقانون، هرگاه برگ تش  خ نی( ا239مذکور در ماده ) ارداند در موو مدارک خود اقدام نموده و حس    مورد ارائه به موقع دفاتر و اس  ناد    انیز

 ان یگونه مؤد نیکه ا  یتدر صور ن،یقانون معاف خواهند بود. همهن  نیمقرر در ا می%( جرا۸0دادن سرداخت نن اق  دام کنن  د از هشت  اد درص  د )   یترت  ایمتعلقه    اتیو نستت به سرداخت مال  ندینما

 قانون معاف خواهند بود. نیر در امتعلقه مقر می%( جرا40از نهل درصد ) ندیدادن سرداخت نن اقدام نما  یترت اینستت به سرداخت  اتیمال یابغ  برگ قبع خیماه از تار کیظرف 
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( برای ق انون م الی ات بر ارزش افزوده ج اری  190حکم م اده )ک ه  نرا    وج اه ت ق انونی برخوردار نمی ب اش   د. ک ه از مودی ان اس   ت

خغف قانون و  بدهی مالیات بر ارزش افزوده مودیان اس  ت که   تقس  یط  هنگاماعما  جریمه    . دومین ایراد در خص  و باش  د نمی

گری   تسهیل  بر اساس توافم اداره کل امور مالیاتی و مودی بوده و در راستایتقسیط بدهی مالیاتی    بدین جهت که  ؛باشد  یشرع م

  نمی باش دنیز ص شی     موض وع  یتلشاظ ماه  به، لذا اعما  جریمه  انجام می ش ودو اخذ مبالتات س ازمان امور مالیاتی    انبرای مودی

 تسهیل گری مغایرت دارد.    اهداف  و با

، متاس  فانه مدت زمان اعتراض، برگزاری کمیس  یون های حل اختغف و یا مجری قرار  بدهی های مالیاتی طیتقس     درهمهنین 

. لذا این مدت زمان از زمان  ش  وددر نظر گرفته می  اظهارنامه   میزمان الزام به تس  ل  نینخر  لشاظ نمی گردد و زمان ش  روع بدهی،

 تقسیط کسر می گردد و باعث احجاف در حم مودیان می گردد.

  ضیتفو"با موض وع    10/02/1401مورخ    10/1401/200ش ماره    در س ا  جاری نیز س ازمان امور مالیاتی کش ور بخش نامه ای به

موض وع قانون مالیات های مس تقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در س ا     جرائم قابل بخش ش  یو بخش ودگ  یبده طیتقس    اریاخت

در راس تای تکریم مودیان مالیاتی و تس هیل و تس ریع در فرایند وص و  بدهی های مودیان،  که این بخش نامه  بغ  نمود.  ا" 1401

ابغ  ش ده اس ت، در واقع بجای  تان ها  مدیران کل امورمالیاتی اس    تفویض اختیارات به  و  تقس یط و بخش ودگی جرایم قابل بخش ش

 هایی را ایجاد کرده است. ( قانون مالیات های مستقیم به استان ها، مشدودیت191( و )167تفویض اختیارات مواد )

( قانون  25بر خغف ماده )تفویض تقس یط بدهی مالیات بر ارزش افزوده  زمان  ( این بخش نامه، حداکثر   ( بند )10بر اس اس جز )

( قانون مالیات های مس  تقیم را به قانون مالیات بر ارزش افزوده تس  ری داده اس  ت،  167بر ارزش افزوده که حکم ماده )  مالیات

 ( قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.  25مغایر با ماده )که    یکسا  در نظر گرفته شده است

( ق.م.م، باتقاضای مودی  167( بند ) ( این بخش نامه در کلیه مواردی که بنا به اختیار حاصل از ماده )13جز )همهنین بر اس اس  

دایر بر تقس  یط بدهی موافقت بعمل نید، ننانهه مودی در س  ر رس  ید هر یک اقس  اط نس  تت به سرداخت نن اقدام ننماید، اداره  

کل بدهی مودی و جرایم متعلقه از طریم اقدامات اجرایی اقدام نماید. این  امورمالیاتی موظف است به قید فوریت نستت به وصو   

برای جرایم تقس یط دریافت می کرد و س  از سرداخت اقس اط به    س ا  های قتل نک امانیدر  ادارات امور مالیاتی  در حالیس ت که 

 مودی عودت می داد.

ش ود. در    یبس ته مدرص دی برای مالیات بر ارزش افزوده    24و    مالیات عملکرد  یبرا  یدرص د  30س ود    تایتقراعما  این جرایم،  با  

نوع    کیکش ور    یجار  طیبنا به ش را طیتقس  اعما  می گردد و  جرایم مالیاتی به دلیل عدم تس لیم اظهارنامه و کتمان    کهیص ورت

 لذا اعما  جرایم برای تقسیط صشی  نمی باشد.  .مشسو  می شودتوافم  

رخص  و  اببا  بخش  نامه اداره کل امور  ( د330)ش  ماره  به  دیوان عدالت اداری  هیات عمومی  ی  در این راس  تا نیز رایی از س  و

به نامه ش ماره    تیعنابا  "  به ش رح ذیل ص ادر ش ده اس ت:  مازاد  افتیمنجر به در نیبر اخذ تض م یاس تان اص فهان متن  یاتیمال

  نکهیبر ا یمعظم نن ش ورا متن  ینگهتان، متض من اعغم نظر فقها  یش ورا  ریقائم مقام مشترم دب  13/2/13۸9مورخ    3۸169/30/۸9

  نیتض  م  نیفلذا ا  س  ت،ین  نیدو د  نیاز ا  کی  چینن اس  ت و ه  رکردید  مهیو جر  اتیدر مقابل سرداخت مال  نی» نون اخذ تض  م

رو    نیاز ا  م،یندار  ش دهنیدا  بر تعلم سرداخت متلغ تض م  یاس ت که قانون  نیاما نون مفروض ا  س تین  ربا  اختمص داق الزام به سرد

  نی اکل ما  به باطل و خغف مواز  میاس ت و از مص اد  یاتیزائد بر حم متعلم س ازمان امور مال  یالزام به سرداخت متلغ  ن،یاخذ تض م

  نیاگر در وقت خود، ا  رایز  کند،یحل مش کل نم یاص ل  یهانک  داختبه ش رط سر  ینیتض م  یهاش رع اس ت و برگرداندن نک

  هذایشرع و حرام است« عل  نیو خغف مواز  کندیرا م  ینیتضم  یهاگرفتن وجه نک  یاقتضا  نیها سرداخت نشد، گرفتن تضمنک

  15/7/13۸6  رخمو  179۸۸کش ور و ش ماره    یاتیس ازمان امور مال  24/7/13۸5مورخ    211_2۸974/2596ش ماره    یهابخش نامه
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ماده    یمتعلقه، در اجرا  مهیو جر  اتیوجه مازاد بر اص ل مال  افتیدرمنجر به  نیاس تان اص فهان در اخذ تض م  یاتیاداره کل امور مال

حکم بر اببا  ننها از    یعدالت ادار  وانیقانون د  20و ماده   19ماده    کیو مس  تنداً به بند    یش  رع تش  خ  ریمغا  وانیقانون د  41

 با عنایت به موارد اشاره شده اعما  جریمه برای تقسیط بدهی مالیاتی صشی  نمی باشد. ".گرددیو اعغم م  صادرصدور،   خیتار

 بررسی موضوع عدم ضرورت استفاده از موسسات حسابرسی در ارائه صورت های مالی

  نیمش مو  ا  یو خدمات  یبازرگان  ،یدیتول  یواحدها هی، کل 1394مص و     یاص غح  میمس تق  یهااتیقانون مال  4(272)  مادهطتم  

عض و جامعه حس ابداران    یمؤس س ات حس ابرس    ای  یتوس ط س ازمان حس ابرس    ش دهیحس ابرس    یمال  یهاقانون ملزم به ارائه ص ورت

و در صورت    باش ندیاظهارنامه م  ارائه  یحداکثر ظرف مدت س ه ماه س  از مهلت انقض ا  ایو    یاتیمال  همراه با اظهارنامه  رانیا  یرس م

 متعلم خواهند بود.  اتی%( مال20درصد )  ستیمعاد  ب  یامهیفوق، مشمو  جر  مقرر در ماده  فیعدم انجام تکل

ص ورت های حس ابرس ی  ( قانون مالیات های مس تقیم  272؛ برخغف مفاد ماده )این در حالیس ت که بر اس اس اعغم فعالین اقتص ادی

  واحدها به  بانک ها جهت ارائه تس هیغت بهامور مالیاتی و بانک ها نمی باش د.    اداراتش ده توس ط موس س ات حس ابرس ی مورد قتو   

  د. متاس فانهنماین درخواس ت میاز مودیان    دفاتر و مدارک و مس تندات کامل را  ترازهای واقعی اس تناد می کنند و ممیزان مالیاتی

 برای واحدها تشمیل کرده است.  مضاعف  صرفا بار مالی  این موضوع

ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

 رئوس ایرادات و مشکالت:

حکم    اینکه( قم.م.م، با توجه به  190از س   وی اداره کل امور مالیاتی با اس   تناد به ماده )بر ارزش افزوده    اتیمال  مهیاعما  جر  .1

 ؛ صشی  نمی باشد.  باشد  ینم  یجاربر ارزش افزوده    اتیقانون مال  ی( برا190ماده )

توافم  بر اس   اس  تقس   یط  ب ا توج ه ب ه اینک ه    ؛انی  مودبرای  بر ارزش افزوده    اتی  م ال  یب ده  طیهنگ ام تقس      م هیاعم ا  جر.  2

و باعث تشمیل بار    باش د یمنتوده و مغایر با تس هیل گری    یص ش  هویمابه لشاظ  ،  ص ورت می گیرد  یو مود  یاتیامورمال کل اداره

 مالی مضاعف بر مودیان می گردد.

مدت زمان اعتراض و برگزاری کمیس یون های حل  ( قانون مالیات بر ارزش افزوده و  25ادارات امور مالیاتی به ماده )  عدم توجه.  3

 ماه می گردد.  36که باعث کسر مدت زمان تقسیط بدهی از  اختغف  

س ازمان امورمالیاتی کش ور تقس یط بدهی مالیات بر ارزش افزوده    10/02/1401مورخ    10/1401/200ش ماره. بر اس اس بخش نامه  4

 ماه به یکسا  کاهش سیدا کرده است.  36از  

به قید فوریت    اقدام ننماید،قس ط خود  این بخش نامه ننانهه مودی در س ر رس ید هر یک اقس اط نس تت به سرداخت  . بر اس اس  5

خواهد ش د که این موض وع با  اداره امورمالیاتی اقدام  نس تت به وص و  کل بدهی مودی و جرایم متعلقه از طریم اقدامات اجرایی  

ماهیت ابغ  این بخش نامه که تکریم مودیان مالیاتی و تس هیل و تس ریع در فرایند وص و  بدهی های مودیان، تقس یط و بخش ودگی  

 دارد.  جرایم قابل بخشش می باشد، مغایرت

 
که عغوه   یو حقوق  یقیاز اش خا  حق  ییها اگروه یهر س ا  نس تت به اعغم نن گروه   ماه ید  انیکش ور مکلف اس ت تا سا  یاتیس ازمان امور مال  :1394قانون مالیات های مس تقیم مص و   272ماده   -4

حجم  ایبراس اس نوع و  1372مص و  س ا   «یعنوان حس ابدار رس م  به  ص غحیحس ابداران ذ یاو حرفه  ی)الف( و )د( ماده واحده » قانون اس تفاده از خدمات تخص ص    یموض وع بندها  یها بر ش رکت

حداکثر ظرف مدت  ایو  یاتیهمراه با اظهارنامه مال  رانیا  یعض و جامعه حس ابداران رس م  یموس س ات حس ابرس   ای یش ده توس ط س ازمان حس ابرس   یحس ابرس   یمال  یها  ننها ملزم به ارائه ص ورت  تیفعال

مربوط( به اطغع   یکیس امانه الکترون  ایو   راالنتش اریکث  یهااز روزنامه یکیو  رانیا یاس غم یجمهور  ی)درج در روزنامه رس م  یمقتض   میرا از طر  باش ندیارائه اظهارنامه م یماه س  از مهلت انقض اس ه 

موض وع ش مو  اش خا   ص ورتنیا  درکه    د،یماده نما  نیمش مو  حکم ا یرا به ص ورت مورد  ینیمع یو حقوق  یقیاش خا  حق  تواندیم  ادش ده یگروه از اش خا  برس اند. عغوه بر نن س ازمان   نیا

ماده   نیمش مو  حکم ا  ش ود،ینغاز م  ادش ده یها بعد از اعغم س ازمان   نن یمزبور که س ا  مال  یو حقوق یقیننها برس د. اش خا  حق  یهر س ا  به نگاه ماه ید  انیتا سا یبا ابغ  کتت دیبا  ادش ده ی

ننها طتم مقررات   اتیمتعلم، درنمد مش مو  مال  اتی( مال%20)  درص دس تیمعاد  ب مهیماده در مهلت مقرر، عغوه بر تعلم جر نیموض وع ا یمال  یخواهند بود. در ص ورت ارائه نکردن گزارش حس ابرس  

 خواهد شد. نییتع یدگیرس میقانون از طر نیا
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مورد تایید ادارات امور مالیاتی  . بر اساس اعغم فعالین اقتصادی کاربرگ های حسابرسی شده توسط موسسات رسمی حسابرسی  6

اس تناد می کنند و بانک ها    دفاتر و مدارک مس تندات مودیان  و بانک ها نمی باش د و ادارات امور مالیاتی در رس یدگی های خود به

زهای واقعی واحدها را درخواس  ت می کنند و این موض  وع جز تشمیل بار مالی مض  اعف برای واحدهای  برای ارائه تس  هیغت ترا

 تولیدی استفاده ای ندارد.   

بندی جلسه  جمع

  کارشناسیکارگروه 

 1401/ 03/ 09مورخ 

  عیص نا  رانیاس تان، انجمن مد  یاتیاز اداره امور مال  یندگانیبا حض ور نما  یدولت و بخش خص وص    یگفتگو  یجلس ه کارگروه ش ورا

مربوط به    میموض وع جرا  یبررس  به منظور    زیاتاق تتر  یش ورا، مش اور حقوق  رخانهیاس تان، مش اور دب  ییع غذا4یاس تان، انجمن ص نا

به ش رح    یعدم لزوم اس تفاده از موس س ات حس ابرس    یاس تان و بررس    یاقتص اد  نیبر ارزش افزوده فعال  اتیمال  یها  یبده طیتقس  

 ذیل برگزار شد:

میلیاردی که از دولت دارند و   20الی  10فعالین اقتصادی علیرغم طل   :استان  عیصنا رانیانجمن مد  ی زاده، رئ فیشر دباقریس

قادر به اخذ نن نمی باشند، در سایان سا  مشتور به تعیین تکلیف مالیات بر ارزش افزوده خود می باشند. در زمان سرداخت این  

  ۸الی  3ربایجان شرقی این تقسیط بین مالیات بخشی از این متلغ به صورت نقد و بخشی دیگر تقسیط می گردد که در استان نذ

درصد    ۸0درصدی لشاظ می کند و سپ  با اعما     100ماه صورت می گیرد. سازمان امور مالیاتی زمان تقسیط یک جریمه  

درصدی برای فعا     20درصد نن را مبالته می نماید. با توجه به شرایط موجود این موضوع همانند یک وام با سود    20بخشودگی،  

 دی عمل می کند و حمایت از تولید نمی باشد.  اقتصا

با عنایت   .شده است فیواحدها تکل  یبرا یاتیسازمان امور مال موضوع دیگر در خصو  لزوم استفاده از حسابرسی است که توسط

نیز نمی باشد،  و مورد قتو  بانک ها    کنند  ینم  استفادهها    یحسابرسدر رسیدگی های خود از برگه های    یاتیمال  یزها یمم  به اینکه

 می باشد.   ید ی تول  یواحدها  ایبر   مضاعف مالی  بارصرفا یک    ،یابرسحس   یبرگه ها  لذا

مشکغت از جمله بشث فاکتورها    یکسریکار با    تیبه لشاظ ماه  یمانکاریدر حوزه س  گفتگو:  یشورا  رخانهیمشاور دب  ا،یبهن  یمصبف

هس تند که امکان اخذ    یبیطرف حس ا  در ش را  ی. بعض ا اعداد و ارقام و فروش گاه هامیبر ارزش افزوده روبرو هس ت  اتیمال نهیدر زم

درج ش ود. به تتع    یبه ص ورت تجمع  یفص ل  امغتخرد در ص ورت مع  یگردد، فاکتورها یموض وع باعث م  نیفاکتور وجود ندارد و ا

شود،    یمشخ  م یکه در صورت معامغت فصل  یکرد نهیبا مجموع هز نهیهز  رقم  ،یاتیبه اظهارنامه مال  یدگیدر زمان رس    زینن ن

تا    نالس  ش  نیش  ود. ا  ینم  رفتهیسذ نهیباش  د به عنوان هز ادیننانهه مقدار تجمع ز  گرید ی. از طرفدین  یبوجود م  یادیاختغف ز

نالش، بوجود    نیا جهینش ود، وجود خواهد داش ت. نت فیدر فروش گاه ها تعر  یفروش گاه  یها  انهیاس تقرار سا  یبرا  یالزام  کهیزمان

  ،ی فروش گاه   یها  انهیکامل طرح اس تقرار سا  یتا اجرا  یس تیخواهد بود. لذا با ینمدن جرائم در ارزش افزوده و ص ورت معامغت فص ل

 .دیشیاند  یناره ا  میجرا  یبرا

بر ارزش افزوده    اتیمال  یها  یبده طیمربوط به تقس    میمتاس فانه موض وع جرا  اس تان:  ییغذا  عیانجمن ص نا  ندهینما  ر،یسورنص    یمهد

را    یبخش ودگ  رقابلیجرائم غ  یبر ارزش افزوده تمام  اتیبعد از اخذ اص ل مال  یاتیش ده اس ت. اداره امور مال  لیتتد  یبه معض ل بزرگ

کند و تا اتمام اقس اط،    یمبالته م  یاتیجه اداره امور مالدر و  مهیبه متلغ جر  یماهه، نک  ۸  ای  6 طیس  کند. بعد از تق  یلشاظ م  زین

  میتص م  ر،یخ  ایباش د    یم  یجرائم ش امل بخش ودگ  نیا  نکهیدارد و بعد از اتمام اقس اط در خص و  ا  ینک را نزد خود نگه م  نیا

  یها  نهیلشاظ شده است. در مورد هز  یسخت  طیشرا  یبخشودگ  نیاز ا  یدیتول  یواحدها  یبهره مند  یبرا  یکند. از طرف  یم  یریگ

  1400و    99نس تت به س ا     دیبا  یاعغم کردند، حم الزحمه حس ابرس    ریطتم بخش نامه اخ یجامعه حس ابداران رس م  ،یحس ابرس  

 . خواهد کرد  لیتشم  یدیتول  یواحدها  یبرا  یمضاعف  نهیهز  زین  نیداشته باشد. ا  یدرصد  70  شیافزا
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س ازمان بخش نامه    یجرائم هر س ا  از س و  یو بخش ودگ  طیدر مورد تقس    اس تان:  یاتیاداره امور مال  رکلیمعاون مد  ،ینراغ  یغغمعل

ابغ    خیقس ط از تار 36تا    طی( تقس  167ش ود. براس اس ماده )  تیدر کل کش ور رعا  دیبا  اراتیش ود که نارنو  اخت  یص ادر م  یا

در اس تان   طیتقس    داکثردر راه اس ت، ح  یبعد  یدوره ها  نکهیس ازمان و ا  اس تیبر اس اس س    یش ده اس ت. ول  ینیب  شیس یبرگ قبع

  نیش ود. در گذش ته به ا  یاعما  م  ی( مس اعدت167واحدها در نارنو  ماده )  یبرخ  یخا  برا  طیماه اس ت. ص رفا در ش را  12

و از    میگرفت  یقس اط در نظر مدو ماه بعد از اتمام ا یکی  دیباس ر رس    رکردیبه عنوان جرائم د  ینک  ط،یص ورت بود که هنگام تقس  

  دی در بخش نامه جد  کنیداش ته باش د. ل  یاقس اط به ما مراجعه کرده و درخواس ت بخش ودگ  انیبعد از سا  میاس تخو  یاربا  رجوع م

  مهیدرص د در ماه جر  5/2)  طیو تعداد اقس اط مشاس ته ش ده و براس اس مدت تقس    ریجرائم تاخ ط،یذکر ش ده اس ت، در زمان تقس  

  ماندهیدرص د باق  10یدرص د حذف و برا 90  یال ۸0جرائم،    ص ددر 100اعما  و از    یس پ  بر اس اس بخش نامه، بخش ودگ( و  ریتاخ

  طیش ده، در زمان تقس   ینیب  شیدر بخش نامه امس ا  س  نیوص و  گردد. همهن  یاص ل بده  ات،یاقس اط، اص ل مال  ط،یزمان تقس  

  مانرا که هنوز ز  یینک ها  یباش  د تمام  یاره کل موظف مبرگش  ت خورده باش  د، اد  یاگر نک طیتقس     یو اخذ نک ها  اتیمال

  یقسط م  6در مورد ارزش افزوده تا    رکلیمد  اراتیاخت  د،یارسا  کند. بر اساس بخشنامه جد  اتیاجرائ  یبرا  ده،یننها نرس  دیسررس

 باشد.  

  یباش  د و در حد معقو  برا  ینم  یرقانونیغ یعی( در فاکتورها با س  قف معامغت کونک، تتت معامغت تجم169مورد جرائم )  در

  یراه انداز   یکه بزود  انیش ود، قابل قتو  اس ت. در س امانه مود  یم یتلق  یکه به عنوان مص رف کننده نهائ  زیخرده ر  یفاکتورها

کنند صدور صورت حسا     یکه فاکتور صادر م  ییتمام فروشنده ها  نکهیشد از جمله ا  دمشکغت حل خواه  نیا  شتریخواهد شد ب

 .  ردیسامانه صورت گ  میاز طر  دیها بانن  یها

باش د.    یش ما نم  اراتیموض وعات جزو اخت  نیش ما، ا  ش اتیبا توجه به فرما  اس تان: عیص نا  رانیانجمن مد   یزاده، رئ  فیش ر  دباقریس  

مواجه ش ده و    یدرص د  30  یس االنه با بهره بانک  یدیتول  یواحدها  ر،یتاخ  مهیدرص د در ماه جر 5/2بخش نامه، با اعما     نیبراس اس ا

 متالغ را وصو  کنند.    نیا  دیو واحدها با  شود  یاقساط ننها اضافه م  یبر رو

  ینیب  شیس  میمس تق  یها  اتی( قانون مال272در ماده )  یلزوم حس ابرس    اس تان:  یاتیاداره امور مال  رکلیمعاون مد  ،ینراغ  یغغمعل

  یس قف برا   نیمش خ  کرده اند، نخر  یس قف  یبخش خص وص    یباش ند. برا یمکلف به انجام نن م  یدولت  یش ده اس ت و ش رکت ها

ن موض  وع با باالرفتن  یباش  د. که در حا  حاض  ر ا  یتومان م  اردیلیم 15  یباال  یتومان و ارزش دارائ  اردیلیم  ۸  یباال  یفروش ها

را با    یحس  ابرس     یبه عنوان رد دفاتر حذف ش  ده و گزارش ها  یزیبه بعد ن  9۸باش  د. از س  ا     یمش  مو  همه م تایارقام تقر

درصد دفاتر صرفا    90.  ردیگ  یصورت م  یدگیرس  یمال  یداده شده و با استناد به دفاتر و صورت ها  میتبت  یدستورالعمل حسابرس

  یباش ند رد نم یم  یاس ناد و مدارک کاف  یکه کامل بوده و دارا  یدفاتر  ینش وند ول  مهیش ود تا ش امل جر  یرد دفاتر نوش ته م  یبرا

  ،ی به دفاتر و اس  ناد و مدارک ابراز   یدگیرس     میاز طر  اتیمال نییتع  م،یمس  تق  یها  اتی( قانون مال97در ماده )  تیش  وند. اولو

ش امل ماده    یض وع حس ابرس  ها براس اس مس تندات باش د. مو  اتیکه مال  نس تیتغش ما ا  نیش تریباش د. ب  یبدس ت نمده م  ای یمیتس ل

 باشد.  یما نم  اراتیباشد و حذف نن جزو اخت  یواحده م

  یباش د و در حد معقو  برا  ینم  یرقانونیغ  یعی( در فاکتورها با س قف معامغت کونک، تتت معامغت تجم169در مورد جرائم )

  دیتاک  زیهمکاران خود ن  بهموض وع را    نیا  اس ت.ش ود قابل قتو    یم یتلق  یکه به عنوان مص رف کننده نهائ  زیخرده ر  یفاکتورها

معامغت و عملکرد ننها    ی( مدنظر قانونگذار ش فاف س از169موض وعات ورود کنند. در ماده )  نیبه ا  یدر مورد حس ابرس   میکن  یم

تمام فروش نده    نکهیجمله ا  مش کغت حل خواهد ش د از  نیا  ش تریخواهد ش د ب  یراه انداز  یکه بزود  انیباش د. در س امانه مود  یم

(  169. از نکات مثتت جرائم )ردیس امانه ص ورت گ  میاز طر  دیننها با  یکنند ص دور ص ورت حس ا  ها  یص ادر م  فاکتورکه   ییها
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  رانیمد  اراتیدرص د با اخت  40توانند تا   یکه در س امانه تتت نش ده اس ت م  یها و اطغعات  نهیهز  یکه برا  نس تیا  دیبخش نامه جد

 شوند.    یکل مشمو  بخشودگ

به    ازین  ی( قانون سنجم برنامه توس  عه، اخذ هرگونه وجه از هر ش  خص   62به موج  ماده )  :زیاتاق تتر  یمش  اور حقوق  ،یامام  ناص  ر

  نیا  وانیکرد، د  یاخذ م هیتعد  رینن تاخ طیتقس    یکرد س پ  برا یاخذ م  یعوارض    زیتتر  یقانون دارد. در مورد مش ابه که ش هردار

درخواس  ت اببا     وانید  میاز طر  میتوان  یاگر حل نش  د م میگفتگو مبرح کن  یموض  وع را در ش  ورا  نیموض  وع را نقض کرد. ا

 باشد.    یموضوع خغف قانون و خغف شرع م  نیمبرح شود ا  مهیتوافم، جر  یدر متنا  دی. نتامیبخشنامه را داشته باش

  اتیباش د. اگر کل یاظهارنامه م میمهلت تس ل  اتیسرداخت مال  دیس ررس    اس تان:  یاتیاداره امور مال  رکلیمعاون مد  ،یاغنر  یغغمعل

سرداخت ش ود و در قانون    یبه ص ورت نقد  دیبا  اتیسرداخت مال  دیباش د س ررس    یو ص ش  یواقع  یابراز انیحس ا  و کتا  و س ود و ز

  شی س  اتیمال  یبرا  یهر ماه جرائم  یبه ازا  دیباش د. در زمان خارج از س ررس    یس ازمان م  اراتیتجزو اخ طیوجود ندارد. تقس    طیتقس  

 شده است.   ینیب

،  1394قانون مالیات های مستقیم مصو     (97)  ماده  لیتتصره ذبر اساس    گفتگو:  یشورا  رخانهیمسئو  دب  ،یدرخشان  نینسر

موظف به راه اندازی سامانه جامع امور مالیاتی ظرف سه سا  می باشد که متاسفانه علیرغم گذشت بیش از    یاتیمال  سازمان امور

سا  از زمان تعیین شده، عملیاتی نشده است. عملیاتی نشدن این سامانه، واحدهای تولیدی که اطغعاتشان همواره شفاف است    2

  موسسات استفاده از    لزومعدم    در خصو  موضوعمشکل مواجه کرده است.  و نقشی در عدم راه اندازی این سامانه ندارند را با  

انجام می گیرد، بایستی با توضیشات کامل  به دلیل اینکه این موضوع بر اساس تکلیف قانونی    ؛های مالی  حسابرسی در ارائه صورت

   در قال  سیشنهاد به دبیرخانه مرکز ارائه گردد.

 پیشنهادات 

س ازمان امورمالیاتی کش ور در راس تای تکریم مودیان    10/02/1401مورخ    10/1401/200با عنایت به اینکه بخش نامه ش ماره.  1

مالیاتی و تس هیل و تس ریع در فرایند وص و  بدهی های مودیان، تقس یط و بخش ودگی جرایم قابل بخش ش وتفویض اختیارات به  

 ت، لذا سیشنهاد بخشنامه به نشوی اصغح گردد که:  مدیران کل امورمالیاتی استان ها ابغ  شده اس

 به ادارات کل استان ها از سوی سازمان امور مالیاتی کشور تفویض گردد.  (191( و )167)اختیار کامل مواد   -

 قرار گیرد.  یبه مودی(  ع)برگ قب  اتیزمان ابغ  مال  یریگ  میهر تصم  یمتنا -

 جرایم تقسیط شده توسط ادارات امور مالیاتی حذف گردد. -

عض و جامعه حس ابداران    یموس س ات حس ابرس    ای  یس ازمان حس ابرس  توس ط    ص ورت های مالی حس ابرس ی ش دهبا عنایت به اینکه    .2

ریافت تس هیغت  دمورد قتو  ممیزان مالیاتی و بانک ها نمی باش د و واحدها مجددا مدارک و مس تندات الزم را جهت    رانیا  یرس م

 :  به ادارات امور مالیاتی و بانک ها ارائه می دهند، از این رو سیشنهاد می گرددحسا  ها  رسیدگی  و  

در     رانیا  یعض و جامعه حس ابداران رس م  یموس س ات حس ابرس    ای  یس ازمان حس ابرس    ی توس طمال  یگزارش حس ابرس  الزام ارائه   -

   .( قانون مالیات های مستقیم لغو گردد272ماده )

 و یا

عض و    یموس س ات حس ابرس    ای  یس ازمان حس ابرس    یمال  یگزارش حس ابرس  قانون مالیات های مس تقیم،   (272مبابم الزام ماده ) -

 دارات امور مالیاتی و بانک ها مورد قتو  واقع گردد.ااز سوی    رانیا  یجامعه حسابداران رسم
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فهرست مستندات و  

 مدارک پشتوانه 

 ؛1400ارزش افزوده مصو  سا   قانون مالیات بر  .  1

 با نخرین اصغحات؛  1394. قانون مالیات های مستقیم مصو   2

 به عنوان حسابدار  صغحیحسابداران ذ  یاو حرفه  یقانون استفاده از خدمات تخصص.  3

و    یبده  طیتقس     اریاخت  ضیتفو  س  ازمان امورمالیاتی کش  ور با موض  وع  10/02/1401مورخ    10/1401/200ش  ماره. بخش  نامه  4

 ؛1401بر ارزش افزوده در سا     اتیو قانون مال  میمستق  یهااتیقانون مال  موضوع  قابل بخشش  میجرا  یبخشودگ

بر    یاس تان اص فهان متن  یاتیرخص و  اببا  بخش نامه اداره کل امور مال( هیات عمومی دیوان عدالت اداری د330)ش ماره  رای  .  5

 ؛مازاد  افتیمنجر به در  نیاخذ تضم

 انجمن مدیران صنایع خبا  به دبیرخانه شورا.  2۸/01/1401مورخ    0۸/1401. نامه شماره  6

 

 


