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 22/05/1401 تهیه گزارشتاریخ  مقررات   -قانون شناسه

 "میمستق  یها  اتیقانون مال  105ماده  "حوزه ها؛ موضوع    هیکلدر  فعال    یاشخاص حقوق  اتیکاهش نرخ مال  شنهادیپ  یبررس عنوان موضوع

 دبیرخانه شورای گفتگوی استان مرجع طرح موضوع

 شرح موضوع 

می باشخخد بر اسخخاز میتان تعییه شخخده در قانون مو   به    یکه در حال کسخخد دردمد از راه قانون  حقوقیشخخخح حقیقی و  هر  

درصد دردمد فعالیت های انتفاعی    25قانون مالیات های مستقیم،    1(105پرداخت مالیات می باشد. بر ایه اساز نیت مطابق ماده )

تصخوید و در اصححیه    1380ایه ماده در قانون مالیات های مسختقیم مصخوس سخال    کلیه اشخخاص حقوقی مشخمول مالیات می باشخد.

قانون مالیات های    (105)دردمد اشخخاص حقوقی ماده  درصخدی    25قانون گذار نرخ    قانون مالیات هم ادامه پیدا کرد.  1394سخال  

می  تعییه    سخازمان امور مالیاتی از اشخخاص حقوقی،  در دسخترز  اطحعات و دمار  میتان  بر اسخاز  را  1380مسختقیم مصخوس سخال  

  تشخخیحدردمد اشخخاص حقوقی برای سخازمان امور مالیاتی قاب   مقدار بکمی از  که بسخیار هم منطقی بود. ررا که در گذشخته  کرد  

 اشخاص حقوقی نداشتند.    دردمد  ی بدست دوردن تمامی اطحعاتبود و ابتاری برا

وضخوع بدسخت  ، م1398بحث اجرای سخامانه جامع تاارت در سخال    ،1397در سخال    ییقانون اصخح  قانون ماارزه با پولشخوابحغ    با

مشخخمول مالیات و در  ،  یمانده حسخخاس بانک  شی، هر نوع افتاییر اسخخاز قانون پول شخخوب که  دوردن اطحعات مودیان مطر  گردید

 صورت عدم رعایت پولشویی محسوس می شود.  

  اتیمال  حیکشور، پردازش اطحعات و تشخ  یاطحعات فعاالن اقتصاد  انیجر  یریو ردگ  ییشناسا  کردیبا رونیت    یاتیطر  جامع مال

  ات،یوصخخول مال نهیاز جمله کاهش هت  انیبه مود  در اناام امور و ارائه خدمات  عیو تسخخر   یحقه و با هدف تسخخه  اتیو وصخخول مال

برنامه سخومه توسخعه تا برنامه شخشخم توسخعه  در دسختور کار    یاتیمال  یدردمدها  شیافتا  ،یاتیکاهش فرار مال  ،یمشختر  تیرضخا  شیافتا

  1398از سخال    محسخوس می شخودکشخور   خیاطحعات در تار  یبر فه دور یبترگ ماتن  یاز طر  ها یکیایه طر  که    .قرار گرفت

 کشور را خواهد داشت.    یا  هیسرما  یها  یدولت به فروش دارئ  یدر کاهش اتکا دردمدها  یینقش بستا  تکمی دغاز و در صورت  

 ه یبه کل  یاتیمال  سخازمان امور یو دسخترسخ  1398مصخوس    ییماارزه با پولشخواصخح   ( قانون  14نامه ماده )  هییشخدن دحال با اجرای  

و فروش ها و    دیخر هیدر خصخوص کل  یاقتصخاد  یبنگاه ها  یتمام  یاطحعات ارائه شخده از سخو  ،یبانک  یحسخاس ها و تراکنش ها

سخخامانه قرار    هی( در امیمسخختق  یها  اتیمکرر قانون مال  169  ماده)موضخخوع   یصخخورت معامحت فصخخل  یا هارنامه ها  یخدمات ط

قرار می گیرد. لیکه با تمامی اطحعاتی که در دسخخت    یاتیسخخازمان امور مال  اریختدر ا  یاقتصخخاد  هیاطحعات فعال هیو کل  ردیگ یم

در    یماالغ  هیاخذ رنتغییری نکرده است و   1380ق.م.م مصخوس  (  105درصخدی موضخوع ماده ) 25سخازمان امور مالیاتی اسخت، نرخ  

پنهان    اتیمال  یخود به نوعجاری که   گذشخته وبا مد نظر قرار دادن تورم سخال    یحاصخله بخش خصخوصخ   یاز دردمدها  اتیقالد مال

 .  باشد ینم  حیشود، صح  یم یتلق

  نرخ  درماه می رسخخد،    12الی    6که بعضخخا به  توسخخف فعالیه اقتصخخادی  فروخته شخخده    یکاال  یدوره بازگشخخت بها  با توجه به اینکه

  گردندمواجه می  احراز دردمد واقعی  عدم  واقعی و  غیر  گذاری   ارزشواحدها با    ،نمی گرددلحاظ    اشخخاص حقوقی  بر دردمد  اتیمال

و مشخخخکحت نقخدینگی برای واحخدهخا ایاخاد می کنخد و بخه تاع دن توان پرداخخت بخه موقع مخالیخات از  افتایش هتینخه   موجاخاتایه امر    و

 
  ا ی  رانیکه از منابع مختل  در ا  یاشخخاص حقوق  سخایر  یانتفاع  یهاتیاز فعال  یها و دردمد ناشخجمع دردمد شخرکت :1394قانون مالیات های مسختقیم مصخوس سخال    105اده م  -1

  ی ا نرخ جداگانه   یاقانون دارایه  که طاق مقررات    یموارد  اسختننایمقرر به    یهاتیمعاف  کسخرمعاف و ریاز منابع غ  حاصخ   یهاانی، پس از وضخع زتحصخی  می شخود  رانیخارج از ا

 .خواهد بود%(  25و پنج درصد )  ستینرخ ب   اتی، مشمول مالمی باشد
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بسخیاری از  مودیان سخلد شخده و در نهایت با جرایم سخنگیه روبرو خواهند شخد که در صخورت عدم توجه به اهمیت ایه موضخوع؛  

 ماند.باز خواهد    یاتیمال  یاز تحقق دردمدها  تیدولت ن  تعطی  خواهند شد و  یو خدمات  یصنعت  ،یدیتول  یها بنگاه

سخازمان    ،دهد  یبر ارزش افتوده، عمح نشخان م  اتیمال  یشخدن قانون دائم  ییبه همراه اجرا  یسختان  اتیمالبر  تمرکت  شخایان ککر اسخت  

  یرا برا   یریتاعات جاران ناپذکه در صخخورت ادامه  باشخخد    یبصخخورت همتمان م  یاتیمال  سخختمیدو سخخ   یدر حال راهار  یاتیامور مال

امر    هیا  دیمونیت    یدر قانون بودجه سخال جار  اتیدولت از مح  اخذ مال  یدمدهاسخهم در  شیافتا  .رقم خواهد زد  یبخش خصخوصخ 

 باشد.  یم

به دن پرداخته اسخت. بر    1401قانونگذار نیت حائذ اهمیت بوده که در قانون بودجه سخال  دغدغه های موجود در ایه خصخوص برای  

درصخدی نرخ مالیات صخرفا برای اشخخاص حقوقی دارای پروانه   5؛ کاهش  1401( قانون بودجه سخال  6تاصخره )  2اسخاز بند )ن(

ی اشخاص حقوقی می باشد و مستلتم کارشناسی  برداری در نظر گرفته شده است. در حالیکه مشکحت یاد شده دامنگیر تمام بهره

 در تمام ابعاد می باشد.

  215456تدویه و طی نامه شماره  را  پیشنویس الیحه اصح  قانون مالیات های مستقیم  نیت  ارتااط وزارت اقتصاد و دارایی  در ایه  

مالیات بر دردمد  نرخ  کاهش    پیشخخخنهاددر ایه پیشخخخنویس  .  اسخخخت  کردهبه معاونت ریاسخخخت جمهوری ارائه    01/11/1398مورخ  

ایه در حالیسخت که ایه    شخده اسخت.  ارائه  و در مقاب  مالیات بر سخود سخهام و سخهم الشخرکه  درصخد 10درصخد به    25ها از   شخرکت

که در صخورت بازخورد مناسخد    اجرا شخده  1366( قانون مالیات های مسختقیم مصخوس  105ماده )  3پیشخنهاد در گذشخته برابر بند )د(

 دستخوش اصح  نمی شد.

 کی  می باشد: به شر     دن ماموعه ها  نظراتکه    دیاستعحم گرد  ی استانیهاشورا  رخانهیشده از دب  ادیموضوع  

  یاز وزارتخانه ها   یپروانه بهره بردار  یدارا  یدیتول  یشخرکت ها  یبرا  میمسختق  یها  اتیقانون مال  (105)نرخ ماده    :یاسختان مرکت

  دای( کاهش پ1401و    1400)  ددرصخ   5هر سخال    ندهیدو سخال د یدرصخد ط  10به   1400درصخد سخال عملکرد    20  تانیاز م  ربف،یک

  یبر ارزش افتوده برا   اتیل( جاران شخخود. نرخ مایاتیاز دن، از بخش پنهان اقتصخخاد کشخخور )فرار مال  یناشخخ   اتیکند و کاهش مال

 .دینما  دایدرصد کاهش پ  5به    یدرصد کنون  9( هم از  یدیمذکور )تول  یها شرکت

و دفاتر و اسناد و مدارک دنها و طاق    یاتیمال  یا هارنامه ها  یبر اساز حسابرس  یاشخاص حقوق  اتیمال  نکهینظر به ا  استان الارز:

و اطحعات   میمسخختق  یها  اتیقانون مال  (219)ماده    ینامه اجرائ هیید  هیو همچن  (95)موضخخوع ماده    ینامه اجرائ  هیمقررات و دئ

گردد و    یم  حیو تشخخخ  یدگیرسخخ   میمسخختق  یها  اتیمکرر قانون مال(  169)ماده    یفصخخل  محتصخخورت معا  قیارسخخال شخخده از طر

مگر    ،ردیگ  یقرار م  یریگیو پ  یصخحت و سخقم معامحت مورد بررسخ   یاز موارد برا  یدر بعضخ   یاشخخاص حقوق  یبانک  یها  تراکنش

ت نموده باشخند که دن هم برابر  یشخرکا و صخاحاان سخهام وار یمربوط به شخرکت را در حسخاس شخخصخ   یمدهادها و در  حسخاس  نکهیا

ح  و    یاتیمال  یو حسخابرسخ   یکشخور، در مراح  بررسخ   یاتیسخازمان امور مال  31/01/1399مورخ    16/99/200مفاد بخشخنامه شخماره  

 
قانون مالیات های مسختقیم اشخخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از  105در راسختای سخیاسخت های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضخوع ماده    :1401قانون بودجه سخال  6بند ن تاصخره  -2

 ش می یابد. ایه بخشودگی عحمه بر سایر معافیت ها و بخشودگی ها و مشوق های قانونی اشخاص مذکور می باشد.واحد درصد کاه 5معادل  1400وزارتخانه های کیربف در سال 
شخرکت محاسخاه و  اتیعنوان مال  به به نرخ ده درصخد که اتیپس از کسخر مال  یاشخخاص حقوق ریسخا اتیجمع دردمد مشخمول مال  :1366مصخوس سخال    میمسختق  یها  اتیقانون مال  105ماده    دبند   -3

 است: اتیمشمول مال ریشد به شر  ز وصول خواهد

  داران واز سهام کینسات به سهام با نام سهم شرکاء ضامه با توجه به سهم هر  - س  قانون. هیا 131کحً به نرخ ماده   نامینسات به سهام ب - ال  :یو مختلف سهام یسهام یهادر مورد شرکت  - 1

 قانون. هیا  131شرکاء ضامه به نرخ ماده   الشرکهسهم

مقرر    نرخ به  ردیگیتعلق م یخح حقوقشخ  اعضخاءای هیاز صخاحاان سخرما کیبه هر  یشخخح حقوق  شخرکتنامه ایکه طاق اسخاسخنامه    اتیاز سخود مشخمول مال  یبه نسخات  یاشخخاص حقوق ریدر مورد سخا  - 2

 قانون. هیا  131در ماده 
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  یر یگیو قاب  پ  یدرصخد منطق 15تا    10درصخد به   25از    یاشخخاص حقوق  اتینرخ مال  یرسخد تعد  یگردد، لذا به نظر م  یفصخ  م

 باشد.

بازار با احتسخاس    فیبر دردمد و ارزش افتوده بر اسخاز شخرا  اتیدوره پرداخت مال  ایمدت    شیاسخت بدواً افتا  یضخرور  اسختان زناان:

به صخخورت    ،یبر دردمد عحوه بر روش نقد  اتیاتخاک شخخود که پرداخت مال  یریتداب  ای.  ردیفروش صخخورت پذ  یدوره برگشخخت بها

  هیفراهم گردد. بر اساز ا  انیمود  یبرا  فروخته شده  یکاال  یهر سال پس از برگشت بها  ای   هر فص  انیدر پا  یو اقساط  یرنقدیغ

سخازمان    یبرا  اتیمال یشخده و موجاات وصخول قطع هییتع  یقیحق  یاسخاز داده ها  بر  دیبر دردمد بخش تول  اتیمال  دیروش، ضخرا

 فراهم خواهد شد.  تین  یاتیامور مال

  هی گتیدر مته جا  یشنهادیپ  میمستق  یها  اتیقانون مال  (105)ماده    )ال (ککر است براساز بند    انیشا  استان دکربایاان غربی:

  ریوز  26/2/1401مورخه    34709/2نامه شخماره    یکه ط میمسختق  یها  اتیاصخح  قانون مال حهیال  سینو  شیپ  (20)موضخوع بند  

  25از    میمسختق  یاتهایقانون مال  (105)نرخ ماده    ده،یجمهور ارسخال گرد  سیبعنوان معاون محترم رئ  یو دارائ  یمحترم امور اقتصخاد

 .موثر و مطلوس خواهد بود  اریبس  یو فعاالن اقتصاد  دیتول  یاز واحدها  تیحما  یدرصد کاهش داده شده که برا 15درصد به  

تورم    یکل   یتورم در اقتصخاد به دو دل  شیاز افتا  یناشخ   یاسخت و دال  دینرخ تورم کاهش قدرت خر  اریو مع  تانیم  اسختان کردسختان:

محصخخوالت با    یتقاضخخا  انیهاسخخت که تورم باعث به هم خوردن تعادل م  نهیهت  شیاز افتا  یتقاضخخا و تورم ناشخخ   شیاز افتا  یناشخخ 

دردمد به نسخات    تانیکاال و خدمات شخده که متاسخفانه م  متیق  شیتورم موجود باعث افتا  حالشخود.    یدنها م  دیخر  یبرا  ینگینقد

  یاقتصخاد   هیو فعال  کند  یکمک م  شخود  یم  دهیبه حام تورم که تورم پنهان نام  تیباال ن  یاتیمال  یها  دیو ضخر  افتهین  شیتورم افتا

  دیگردد: محاسخخاه ضخخر  یم  شخخنهادیمانند. لذا پ  یمعاجت    یدر گردش در ررخه اقتصخخاد  هیسخخرما  هیها و تام نهیجهت جاران هت

( کم شخود و سخ س اعمال  رانیمرکت دمار ا  یتورم )تورم اعحم  دی( از ضخریدرصخد  25)  یاتیمال دیباشخد که ضخر  یبه گونه ا  یاتیمال

و    عرضخهماددا در ررخه اقتصخاد،    یمحترم اقتصخاد  هیفعال  هیاز سخرما  یگردد تا بخشخ   یمهم سخاد م  هیکه ا  ردیصخورت پذ  دیضخر

 دردمد  محاساه  مورد  ماخذ( *  ٪25  یاتیمال  دی( * )ضر100  -  رانیمرکت دمار ا  ی)نرخ تورم اعحم  :منال.دینما میتقاضا بازار را تنظ

مو   بوده    یاتیسخازمان امور مال  میمسختق  یها  اتی( قانون مال97ماده )  31/04/1394  یبا توجه به تاصخره اصخحح  :هیقتو  اسختان

  کهیل  دیرا در سخراسخر کشخور مسختقر و فعال نما  یاتیقانون بانک اطحعات مربوط به نظام جامع مال  هیابحغ ا خیمدت سخه سخال از تار

( و  154(، )152(، )98(، )97مواد )  امدهیبه صخخورت کام  به اجرا در ن  یاتیکه نظام جامع مال یخیبند اشخخاره شخخده تا تار  هیدر ا

گردد   یشاره ما  شنهادیبند به عنوان پ  هیخواهد بود. لیکه دنچه در ا  یمار  1380مصوس سال    میمستق  یها  اتی( قانون مال271)

 است.  یاتیمال  دیضر  و  یاتینرخ مال  هیتفاوت ب

موضخخوع ماده    یاتینرخ مال  یدر اشخخخاص حقوق یعنی  یاتیمال  دیاسخخت نه ضخخر  یاتی( اشخخاره به نرخ مال105ماده )  یاتیمال  موضخخوع

باشخد که در حال حاضخر به    ی( م131نرخ موضخوع ماده )  یاجرا  یقیاشخخاص حق  تیدر فعال  کهیل  .درصخد اسخت  25( نرخ  105)

)در    .دینما   یرا تعد  یاتیدر ابتدا نرخ مال  سخختیبا یم  یاتیامور مال  مانشخخود. پس سخخاز  یدرصخخد اعمال م  25و   20،  15  یها نرخ

 (دیوارزش افتوده باش  میمستق  یها  اتی( قانون مال131( و )105نرخ موضوع ماده )   یگفت وگو بدناال تعد  یشورا

  یبرا   یاتیو نرخ مال  یقیاشخخاص حق  ی( برا101موضخوع ماده )  تیمتأسخفانه معاف  یاتیمال  دیو ضخرا  یاتینرخ مال  شیبه افتا  تیباعنا

  ری اخ  یها  سخال یکه ط  یندارد و همانطور  یها سخازگار  تیسخاختار رشخد دردمد با معاف یعنیاصخح  شخود    دیبا  یاشخخاص حقوق

  هیرو  یوصول ب  شیامر موجد افتا هیدردمدها رشخد نداشخته اسخت و هم  تانیبه م  ها  تیمعاف  کهیل  اسخت.  کرده  دایپ  شیدردمدها افتا

 است.  دهیگرد  ها  اتیمال
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  رنخانچخه بخه مخدارک و  یاتیخ بخه بخانخک اطحعخات مربوط بخه نظخام جخامع مخال تیخ بخا عنخا  یاتیخ سخخخازمخان امور مخال  یدر بحخث اشخخخخخاص حقوق

  على الراز و حیاقدام به تشخخ  را قاول نموده و  یاتیا هار نامه مال  سختیبا  ینکند م  دایقاب  اسختدالل دسخت پ  و یمسختندات کاف

 .دینشده ننما  یکارشناس  نتاکدیا  یاتیمال  دیضرا

از    ژهیو  تیمختل  و ضخخخخخرورت توجه حما  یدر بخش ها  یاقتصخاد  یحاکم بر بنگاه ها  یکنون  فیتوجه به شخرا  با  خوزسختان:  اسختان

در    میمسختق  یها  اتی( قانون مال105: ماده )گردد  یم  شخنهادیفخخخخوق پ  یهخخخخا  اسختیمقرر در سخ   یها  تیواحدها، عحوه بر حما

بر    یاتیمال  یدگیبخخه دلخخیخخ  تخخورم روز افتون و رس  یماالغ دردمخخد  شیرو بخخه افخختا  فیبخخا توجخخه بخخه شخخرا  اتیخصخخوص نرخ مال

 گردد.  هییتع  ریبه شر  ز  یکانبه صورت پل  یبانک  یاساز تراکنش ها

  اردیلیم  10درصد، تا پنااه میلیارد ریخخال مخخازاد بر   10  خختانیدردمخخد مشمول مالیخخات بخخه م  الیر  اردیلیمخخنخخال تخخا ده م  بطخخور

  کصدیدرصد و مازاد بر    20ریخخال بخخه نرخ    اردیلیم  50میلیارد ریخخال نخخسخخاخخت بخخه مخخازاد    کصخخدیدرصخخد، تا   15ریخخال بخخه نخخرخ  

 محاساه شود.    اتیمال  یدیتول  یشرکت ها  یبرا  صددر  25  تانیبه م  اردیلیم

  شتریهخخخرره ب  قیتشو  یبخخخرا  نخخخد؛ینما  یم  تیتوامخخخاً فعال  ره،یزنا کیو خدمات در    دیبخخخخش تول  نکخخخهیبه ا  تیبا عنا هیهمچن

درصد اعمال    50  تانیباشخخنخخد، ارقخخام فخخوق بخخه م  یکه در بخخخش خخخدمات فخخعخخال م  یاشخاص حقوق  یاقتصخخاد  یهخخا  تیفعال

 گردد.

از    شیشخود، تا پ یمنتشخر نم  1397از سخال    دیضخرا  هیاصخناف، ا  یبرا  یاتیمال  دیضخرا  یباال  تیوجود اهم  با  :یخراسخان شخمال  اسختان

  دیدر دن حضخور داشختند ضخرا  تیوزارتخانه ها و اصخناف ن  ریکه از سخا تهیکم  هیشخد و ا یم   یتشخک  دیضخرا هییتع  یبرا  یا تهیدن کم

 حذف شد.  تین  تهیکم  هیالرأز ا  ىقانون و حذف مالیات عل  رییکرد. پس از تغ  یم هییرا تع

ربوط  م  یاتیمال  دیکنند همچنان به ضخرا  ی( اسختفاده م100که از تاصخره ماده )  یانیمؤد  یقطع  اتیمحاسخاه مال  یبرا  ه،یوجود ا  با

از    تیصخخنوف ن  یکند و در برخ  یم هییموارد را تع  هیخود ا  یاتیاسخخت. متاسخخفانه در اکنر موارد سخخازمان امور مال  ازیبه هر صخخن  ن

اصخناف انتشخار    یاصخل  یاز تقاضخاها  یکیمسخلله مشخارکت داشخته باشخند. در زمان حاضخر    هیدر ا  اکند ت  یاصخناف دعوت م  ندهینما

 اعحم دن گذشته است.  هیاست که سه سال از دخر  یاتیمال  دیضرا

  یا   دهیعد  یبا رالش ها  یاقتصخاد  یموجود، بنگاه ها  یاقتصخاد کشخور و اثرات تورم  یفعل  فیدر نظر گرفته شخرا  با  فارز:  اسختان

دولت را از  بنگاه ها،    یق.م.م.( ضخمه کاهش بهره ور  105درصخد ) موضخوع ماده    25با نرخ ثابت    اتیمواجه هسختند و پرداخت مال

 کند.  یروبرو م  یبخش از اقتصاد، با مشکحت جد  هیاز ا  یاتیبه منابع مال  یدسترس

همتمان خواهد بود،    یاتیمال سختمیدو سخ   یاز راهار  یبر ارزش افتوده که حاک  اتیمال  یشخدن قانون دائم  ییبه مراتد فوق، اجرا  بنا

دولت    یاتیمال  یدردمدها  شیموضخوع، افتا  هیشخاهد مسختند ا  نکهیرقم خواهد زد. کما ا  یبخش خصخوصخ   یبرا  یریتاعات جاران ناپذ

) موضوع    یاتیکاهش نرخ ثابت مال  یتقاضا  تین  رخانهیدب  هیحال، ا  هیباشد. با ا  یم  یسال جار  جهدر قانون بود  اتیاز مح  اخذ مال

 .دارد  تیبر ارزش افتوده را ن  اتیمال  ستمیس  ییوند اجراحذف ر  یتقاضا  نکهیدرصد را دارد. ضمه ا  18ق.م.م.( تا سق     105ماده  

( مکرر  169ماده )  ییا هخارنامه عملکرد و اجرا میمذکور ناوده و صخخخرفا روند دن با تسخخخل  اتیخ به منتله حذف مال  ریاعحم نکتخه اخ"

 ".گردد  یمحسوس م  یکار  یدانسته و مواز  یاساس  رتیمغا

مشخمول    یدردمد ابراز  شیدرصخد افتا  10هر    یبه ازا  م،یمسختق  یها  اتی( قانون مال105)( ماده  7بر اسخاز تاصخره )  اصخفهان:  اسختان

  5تا   1سخال گذشخته دنها، از    اتیمشخمول مال  یشخود(، نسخات به دردمد ابراز  یماده شخام  دنها م  هی)که ا  یاشخخاص حقوق  اتیمال
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سخال قا    یاتیمال  یاسخت که بده  هیشخرط ا  ،یتخف  هیاز ا  یبرخوردار  یاشخود. الاته بر  یککر شخده کسخر م  یدرصخد از نرخ ها

و     یتکم  یاتیسخازمان امور مال  یدر مهلت اعحم شخده از سخو  یمربوط به سخال جار  یاتیا هارنامه مال  هیشخده باشخد، همچن هیتسخو

د کمتر از  با در دم  یدیتول  یهاواحد  یبرا  1401( قانون بودجه سخال  6( بند )ع( تاصخره )2در جت ) هیارسخال شخده باشخد. همچن

شخده اسخت    یدن سخع  یمواد و تاصخره ها  هیکه در ا  هیدر نظر گرفته شخده اسخت. با وجود ا  یدرصخد بخشخودگ  5  تین  الیر  1000000

  باشخد  یم  یابهامات  ی( ماده مذکور دارا7تاصخره )  فیشخرا  یهم رنان در برخ  رد،یصخورت پذ  هیدر خصخوص مشخمول  یتا شخفاف سخاز

 گردد.  یمذکور م   یبنگاه ها از تخف  یو در اکنر موارد عدم برخوردا  یا  قهیسل  یراکه منار به اج

بر ارزش افتوده عنوان نشده بود و در    اتیشد که بحث مال هییتع  یطیدر شرا  میمسختق  اتیمال دیضخر  یدرصخد برا 25نرخ    یاز طرف

  یاقتصخخاد   یاز بنگاه ها  تیحما  یدر راسخختا  میمسخختق  یها  اتینرخ مال  یبر ارزش افتوده، تعد  اتیحال حاضخخر با وجود نرخ مال

درصخد عمح قدرت شخرکت ها را به    25بوده و نرخ    یواقع  ریتورم، سخود شخرکت ها غ   یدلتاکنون به    1397ضخرورت دارد. از سخال  

اسخاز    نرخ بر  هیاشختغال در کشخور ا  اادیا  یدر راسختا هیو همچن افتهینرخ کاهش    هیپا  :گردد  یم  شخنهادیرو پ  هیصخفر رسخانده از ا

 شود.  هیینرخ اشتغال واحدها تع

  کرده  یرا اعمال م  یرصخد سخود فعاالن دگاه بوده اسخت و ضخوابطد  10به    یاتیکه در گذشخته امور مال  هیتوجه به ا  با  هرمتگان:  اسختان

اما هم اکنون که    شخده  یدرصخد اعمال م میمعادل دو و ن  یتیبوده اسخت در واقع ر  یدرصخد  25و دن ماخذ    اتیمال  افتیجهت در

  یبنگاه ها   یمنار به ورشخخکسخختگ  یکنون  فیعمح در شخخرا  هینداده و ا رییضخخوابف را تغ  باشخخد  یاطحعات فعاالن دگاه م هیبه کل

  یکه حسخابدار   هیاز تورم بوده و با توجه به ا  یسخود ناشخ   یاز فعاالن اقتصخاد  ییکه سخود بخش عمده ا  خواهد شخد. ررا  یاقتصخاد

درصخد    80بوده عمح    شخوردرصخد در ک  40از    شیب  یکه در سخال گذشخته تورم  ییباشخد و از دناا ینم  یورمت  یشخرکت ها حسخابدار

  یبنگاه ها   یعمح نابود  دهیکه تورم از دن کم نگرد  یاز سخود  اتیدرصخد مال 20و گرفته    باشخد  یم  یواقع  ریفعاالن غ  یسخود ابراز

و    هیدرسخت قوان  یدر کنار تحل  ییپولشخو  هیلذا خواهشخمند اسخت با توجه به در نظر گرفته قوان  .خواهد داشخت  یرا در پ  یاقتصخاد

داده   رییرا تغ  میکمک کرده ضوابف قد  یاقتصاد  یاز مرگ بنگاه ها  یرینگاه داشته اقتصاد کشور و جلوگ  ایلحاظ کردن تورم به پو

  یکنون  فیشخرا  یعادالنه برا  دیمعتقد اسخت ضخر  ونیسخ یکم  هیمذکور ا  ی. در دخر با توجه به دالندیناعادالنه را اصخح  نما  یو فضخا

 خواهد بود.  یجامع تر  قاتیتحقدرصد باشد که الاته مستلتم    10  دیشا

که به    یاسخاز اطحعات مختصخر  برو    یو سخود ابراز  یاتیمال  یبر اسخاز ا هارنامه ها  اتیسخنوات گذشخته اخذ مال در  همدان:  اسختان

  یایبه واقع و ضر  کیدر خصوص دفاتر على الرأز شده نتد  دیبا اعمال ضر  حتی  و ٪25  دیضر  شخد یارائه م  یاتیسخازمان امور مال

به    یاتیسازمان امور مال  یو دسترس  یقانون ماارزه با پولشوئ  ی( الحاق14)  دهنامه ما  هیشدن دئ  ییبا اجرا  کهیحال  در  .قاب  قاول بود

و فروش و    دیدر خصخخوص خر  یاقتصخخاد  یبنگاه ها یتمام  یو اطحعات ارائه شخخده از سخخو  یبانک  یتراکنش هاها و    حسخخاس هیکل

و دمار    هیمواد اول  دیدر خر  اناارهاو سخامانه جامع    ردیگ  یکه در سخامانه قرار م یصخورت معامحت فصخل  یا هارنامه ها  یخدمات ط

در    یدرصخد  40  یهمانطور که اشخاره شخده سخهم تورم  گرید  ییاز سخو  اسخت و  یاتیسخازمان امور مال  اریدر اخت  یکه همگ  داتیتول

دشخکار   یفوق  لم  ندیدرصخد در فرد 25  دیو اعمال ضخر  یسخهم تورم  هیاز ا  اتیاخذ مال ختهیلاام گسخ   یها  متیق  شیدردمد و افتا

فروخته شده کسر و پس    یفروش کاال  تانیاز م  1400درصد سال    2/40تورم    شود  یم  شنهادیلذا پ  .است  یاتیاز عدالت مال  رو بدو

 درصد.    25ماخذ  ه  اعمال گردد دنهم نه ب  یاتیمال  دیاز دن ضر

( موجاات فشخخار مضخخاع  به  1401همت سخخال    630به    1400همت سخخال    211) از    اتیدردمد دولت از مال  یسخخه برابر  شیافتا

از تورم موجود و    اتیخ اخخذ مخال  یبخه روشخخخهخا  کردیرو  یگردد . لخذا بخه جخا یکورخک و بترگ م  یهخا  طاقخات کم دردمخد جخامعخه و بنگخاه

فعال، جت    یاقتصخخاد  یها  بنگاه  یبرا  یبانک  یها  ها و تراکنش  حسخخاس هیبه کل  یدرصخخد و با توجه به دسخخترسخخ   25 دیاعمال ضخخر

  شختریبودجه دولت کماکان پابرجا و ب  یدر بر نخواهد داشخت و لذا کسخر  یا  اهینت  یگذاران اقتصخاد  هیو ضخرر سخرما  یورشخکسختگ
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دسخت و    دهیاز فعاالن شخناسخنامه دار که با مشخکحت عد  یاتیهمت دردمد مال  630  هیکه دولت جهت تأم  رسخدیبه نظر م  خواهد شخد.

را    دیمنابع جد  ییو شخناسخا  یاتیمال  یاز ضخررها  یریجلوگ  اسختیمضخاع  صخدر الذکر سخ   یاعمال فشخار ها  یباا  ،کنند  یپناه نرم م

 در اهداف خود قرار دهد.

که ارزش افتوده و عوارض گوناگون وضخع شخده در قاوض    اتیشخدن مال  یبا توجه به دائم  یاز فعاالن اقتصخاد  یسختان  اتیتمرکت مال

حقوق و    یدرصخد  57  شیو کاهش دردمد و افتا  دیتول  یاجاار یلیسخو و در حال حاضخر با قطع برق و تعط  کیاز    یانرژ  یها  حام 

را بهم    یو فعاالن اقتصخاد  دکنندگانیرو  و روان تول  گرید  یاز سخو  یمهارنشخدن  یهادسختمتد و صخدور دسختورالعم  و بخشخنامه  

 نخواهد داشت.  یاقتصاد  یها  بنگاه  یلیاز تعط  ریبغ  ینداشته و حاصل  یجت سردرگم  یا اهیکه نت ختهیر

مشکالت  ایرادات و  

 مطروحه 

 رئوس ایرادات و مشکالت:

مالیانی به کلیه حسخاس ها و تراکنش های بانکی و اطحعات ارائه شخده از سخوی تمامی بنگاه های  علیرغم دسخترسخی سخازمان امور    .1

(  1398مصوس    ییقانون ماارزه با پولشو  ی( الحاق14نامه ماده )  هییشدن د  ییاجرااقتصادی در خصوص کلیه خرید و فروش ها )با  

، مغفول مانده اسخت و ایه  یفعاالن اقتصخاد  اتیبه دردمد مشخمول مال  یاعمال  یدرصخد 25  یاتیمال  دیاصخح  و کاهش ضخر  متاسخفانه

 موضوع باعث فشار مضاع  به فعالیت های اقتصادی شده است.

عدم توجه سخیاسختگذاران به سخهم تورمی دردمد های فعالیت های اقتصخادی که بر اسخاز اعحم بانک مرکتی برای سخال گذشخته؛    .2

  و  داشخت  لش های و مشخکحت عدیده ای برای بنگاه های تولیدی و صخنعتی و خدماتی خواهددرصخد می باشخد، باعث ایااد را  40.2

 امکان پرداخت دن را برای بنگاه ها دشوار خواهد نمود.

. در صخورت عدم اصخح  ضخرید مالیاتی نیت دردمدهای حاصخ  از مالیات دولت نیت تحقق نخواهد یافت و به کسخری بودجه دامه  3

 خواهد زد.

تمرکت  موید دن اسخت که دولت بر مالیات سختانی    یدر قانون بودجه سخال جار  اتیدولت از مح  اخذ مال  یدمدهاسخهم در  شیافتا  .4

تاعات جاران  وشخرایف اقتصخادی حال حاضخر کشخور    بر ارزش افتوده  اتیمال  یشخدن قانون دائم  ییاجراکرده اسخت. لیکه ایه اقدام با  

 رقم خواهد زد.    یبخش خصوص  یرا برا  یریناپذ

بندی جلسه  جمع

  کارشناسیکارگروه 

 1401/ 04/ 06مورخ 

  عیصخنا  رانیاسختان، انامه مد  یاتیاداره ک  امور مال  یندگانیبا حضخور نما  یدولت و بخش خصخوصخ   یگفتگو  یجلسخه کارگروه شخورا

فعال    یاشخخاص حقوق  اتیکاهش نرخ مال  شخنهادیپ  یبررسخ   یبررسخ به منظور    اسختان، انامه فوالد اسختان، انامه اناوه سخازان اسختان

 به شر  کی  برگتار شد:"میمستق  یها  اتیقانون مال  105ماده  "حوزه ها؛ موضوع   هیکل

در گذشته درصد پایینی از اطحعات واحدهای تولیدی در اختیار سازمان  :گفتگو یشورا  رخانهیمسلول دب یدرخشان هینسر

درصد به عنوان مالیات اخذ می شد. با اجرایی شدن بحث تراکنش های    25امور مالیاتی قرار می گرفت و از دن دردمد  

اشخاص حقوقی در    بانکی و تکمی  شدن سامانه جامع امورمالیاتی تقریاا تمام اطحعات واحدهای تولیدی، بنگاه ها و

اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد. از طرفی سود ناشی از تورم نیت ناایستی فراموش گردد. ررا که مقدار قاب   

توجهی از دردمد شرکت ها شام  تورم می باشد و اخذ مالیات از تورم واحدها را با مشکحت عدیده ای مواجه خواهد 

ی بیشتر شرکت ها، باالخح شرکت های کورک و متوسف از بازار حذف خواهند  ساخت و در صورت عدم تصمیم گیر

 شد که ایه موضوع در نهایت کاهش دردمد مالیاتی دولت را به دناال خواهد داشت.  

  یات یو ساختار مال  یاتیبراساز دو پارامتر نسات مال  یسطح رفاه اجتماع  ایدر ک  دن  گفتگو:  یشورا  رخانهیمشاور دب  ا،یبهن  یمصطف

شخود،    یاخذ م  یدیتول  یاز درامد شخرکت ها و واحدها افتهیتوسخعه    یکه در کشخورها  یاتیشخود. در بحث سخاختار، مال  یم  دهیسخنا

اسخت. قانون   افتهیسخوق    یقیبر ثروت و اشخخاص حق  اتیبه مال  اتیقسخمت اعظم مال  یعنیباشخد.    یم  تینار  اریبسخ   یاتیدر سخاد مال

  یصخورت گرفته، نقطه قوت م  یو شخفاف سخاز  یسخاده سخاز  ،یسخاز  ک اررهیشخروع شخده اسخت از بابت   98که از سخال    یاتیجامع مال

ود  محد  یاتیاسخت که قاح با اطحعات مال  یدرحال  هیشخده اسخت. ا هییتع  یاشخخاص حقوق  یدرصخد برا 25  اتینرخ مال  یباشخد ول
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  اریتراکنش در اخت  یشخد. در حال حاضخر تمام  یدرصخد دردمد لحاظ م  12  یبرا  اتیدرصخد مال  25الراز اناام شخده و    یعل  بحث

  ی. با حذف علردیگ  یقرار م  یاتیسخازمان امور مال  اریهر سخه ماه در اخت یباشخد، صخورت معامحت فصخل  یم  یاتیسخازمان امور مال

 گردد.  یم  اتیدرصد مال  25باشد، درامد شناخته شده و شام     یمستندات نم  یدارا  دهایدرصد خر  70  نکهیالراز و با توجه به ا

  یتورم  یباشخد. در واقع برا یدرصخد سخود ما تورم م  40 یعنیدرصخد اعحم کرده اسخت    2/40را    1400نرخ تورم سخال    یبانک مرکت  

  یبرده م  شیبه طور همتمان پ  یاتیشخخود. در کشخخور ما دو ماحث مال  یاخذ م  اتیمادد مال  باشخخد یپنهان م  اتیکه به عنوان مال

  یسخختان  اتیباشخخد. در بحث مال یبر ارزش افتوده م  اتیمال  یتمرکت رو  ایدر دن  کهیبر دردمد( درحال  اتیشخخود )ارزش افتوده و مال

باشخد بلکه   یدولت نم  یو کاهش درامدها  اتیباشخد. قصخد ما کاهش نرخ مال یم  یسختان  اتیبلکه مشخک  در روش مال  میندار  یمشخکل

بتوان بحث تورم را از    دیپرداخت کنند. با  تین  یادیز  اتیداشخته و مال  یادیعم  شخود که واحدها دردمد ز  یطور  میدرخواسخت دار

درصخخخد کاهش خواهد   5  یدیتول  یواحدها  یاتینرخ مال 1400( قانون بودجه  6حذف کرد. طاق بنخد )ن( تاصخخخره )  اتیخ بخش مال

 داد.  یتسر  یشرکت ها و اشخاص حقوق  یتمام  یمورد را برا  هیکه ا  نستیحداق  کار ا  افت؛ی

  یاشخخاص حقوق  اتیمال  66مصخوس سخال    میمسختق  یها  اتیدر قانون مال  اناوه سخازان اسختان:  ریقائم مقام دب  ،یاکار   یمحمداسخماع

صخورت گرفت که براسخاز دن    میمسختق  یها  اتیدر قانون مال یکل  راتییتغ  1380شخد. در   یبه نسخات درصخد سخهامداران محاسخاه م

  هیا  1401سخال    ودجه( قانون ب5. در بند )ف( تاصخره )دیدرصخد محاسخاه گرد  25  ،یقیدردم،د برخحف اشخخاص حق  تانیفارغ از م

مشخک  سخاز خواهد    یبه لحاظ قانون میده  یتسخر  یاشخخاص حقوق  یضخوع را به تماممو  هیا  میموضخوع مادد تکرار شخد. اگر بخواه

 .ردیاصح  قانون صورت گ  نکهیبود مگرا

  یکشخور م  یاز رشخد اقتصخاد یمعموال تابع  اتیاخذ عوارض و مال  شخرفته،یپ  یدر کشخورها  انامه فوالد اسختان:  سیرئ  ،یمیرح میکر

بود که در طول   افتهی  شیدالر افتا  1250دالر به    700محصخوالت فوالد از    ه،یو روسخ   هیاروپا بعد از جنک اوکرا  هیباشخد. در اتحاد

  م،یباشخخ   هیو روسخخ   هیاوکرا  هیگتیاسخختفاده کرده و جا  موضخخوع  هیاز ا  نکهیا  یبود. ما باا  فتادهیاتفاق ن  هیا  ایعمر صخخنعت فوالد دن

  راتییدولت و تغ  ینگینقد  هیاز نظر کارشناسان دو موضوع تام  یعوارض صادرات  اادی. در خصوص امیکرد  دیتصو  یعوارض صادرات

فوالد و نفت    هیگتیجا  هیو روسخخ  میخود را از دسخخت داد  یو اندک مشخختر  فتادیاتفاق ن  چکدامیدر بورز مطر  بود که متاسخخفانه ه

  ایتوان درخواسخت خود را در قالد تاصخره ها و    یم  کهیاحتماال مورد قاول واقع نشخود. ل  اتیکاهش درصخد مال  شخنهادیشخد. پ  رانیا

 مطر  کرد.  یخارج  یگذار  هیو سرما  یو نوساز  یتوسعه ا  یهمان موضوع با مشوق ها  رماموعهیز

قرا گرفته اسخت و    یمهر  یو مقررات مورد ب  هیقوان  یاز سخو  دیامروزه جامعه تول  اسختان:  عیصخنا  رانیانامه مد  ریدب  ،یمرند  دونیفر

  یات یشخده اسخت. اگر اداره امور مال  یمشخکحت  اادیباعث ا  یاتیو فرار مال  یرانت ،یدالل  یباشخد. اقتصخاد ها  یم  دیاز تول  تیبه حما  ازین

  دی اخذ کنند قطعا از تول  اتیدرصخد مال  75کنند   یم  تیفعال  یدیرتولیدر بازار سخکه، ارز و دالر و به صخورت غ  هک  یبتوانند از کسخان

واحدها    ادیروال به احتمال ز  هیباشد. با ا  یبودن دن م  یقاب  شناسائ  د،یجامعه تول  یدرصخد اخذ خواهند کرد. مشخک  اساس  25  تین

درصخد   20درصخد تا    10سخه  تر و از    اریبر اشخخاص بسخ   اتیخواهند داد. )مال رییتغ  یقیبه حق  یخود را از حالت حقوق  یپروانه ها

در روند ارتقاء و رشخد    یقیتشخو  یبازوها  چگونهیکسخد و کار دارند. ه  یدرخواسخت عدالت در فضخا  یباشخد.( بخش خصخوصخ   یم  ریمتغ

. گتارش جلسخه در دو بعد  میده  شخنهادیپ  ار  یدیتول  یبه واحدها  یاتیبازگشخت مال  یرهایمسخ   دیوجود ندارد. با  یدیتول  یواحدها

تواند    یخصخوص م  هیکه در ا  یتاصخره و ماده ا  یشخنهادهایپ  ات،یعدالت در اخذ مال  عیبر توز  تیشخود: مااحث کحن و حسخاسخ طر   

 کارساز باشد.

  درخواسخت مشخوق های مالیاتی برای سخرمایه گذاریمطر  شخد:    شخنهادیگفتگو: دو پ  یشخورا  رخانهیمسخلول دب  یدرخشخان  هینسخر

  یواحدها امکان توسخعه و سخرمایه گذاری برای   منتفع خواهند شخد. ررا که  بترگ  یدیتول  یواحدهاصخرفا    یاسخت ول  یخوب  شخنهادیپ
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براسخاز  تفکیک نرخ مالیات بر دردمد شخرکت های خصخوصخی را    شخنهادیپ  از ایه رو می توان.  بسخیار کم می باشخدکورک و متوسخف  

واحدها درامد دولت    درامد  شیتا با افتا  ارائه دادتوسخعه    پیشخنهاد مشخوق هایی برایو در کنار دن  ی واحد مطر  کرد  بترگ  ایدردمد  

  یواحدها   میمستق  یها  اتی( قانون مال132ماده )  . بر اسازشود  ینم  یها اجرائ  تیکه معاف  نستیا  یموضوع بعد  نیت افتایش یابد.

امر را منوط    هیا  لیکهو یا نوسازی اناام دهند، برای مدتی مشمول نرخ صفر مالیاتی می شوند.    یتوسعه و بازسازرنانچه    یدیتول

ارائه    یدیماوز جد  ینوسخاز  ایو    یتوسخعه و بازسخاز  برایسخازمان صخمت    کهیاسخت. درحال  شخده  از سخازمان صخمت  اخذ ماوز  بر

 .استمستلتم تعری  سازکار اجرایی    تیمعاف  ایو    تحیتسه  اجرایشود.    ینم  اجرامشوق نیت    هیعمح ا  یعنی  .دهد ینم

درصخد درامد    10بود که از    یشخرکت ها به صخورت  اتیمال  66از سخال    اسختان:  یاتیک  اداره امور مال  ریمعاون مد  ،یرراغ  یغحمعل

  یپرداخت م  اتیشد و هر سهامدار به نسات سهم خود مال  یدردمد به نسخات سخهامداران محاسخاه م  هیشخد و بق  یم  اتیمشخمول مال

که   ی. با توجه به دمارداردسخهم سخهامداران ن  ایبه تعداد و    یباشخد و ربط  یدرصخد به ک  دردمد شخرکت مربوط م  25  یکرد. نرخ فعل

شخد. در    یداران محاسخاه مسخهام  اتی( مال131بود که با نرخ ماده )  یاتیکمتر از مال اریدرصخد بسخ   25نرخ    اتیمال  م،یدر دسخت دار

شخود.    ی( محاسخاه م131بر اسخاز ماده )  یقیشخرکت ها و اشخخاص حق  یدرصخد برا  25دردمد دو نوع نرخ    اتیمال  یحال حاضخر برا

در    یباشد. اطحعات منابع فروش و منابع درامد  یها م  نهیهت  یدر بحث مستندساز  ی. مشک  اصلمیندار  یها مشکل  کنشما در ترا

بحث فروش بدون فاکتور که بازار به صخخورت    یاز قا  یبه علت فراهم ناودن بسخختر مناسخخد مشخخکحت  یول ردیگ  یم  ما قرار  اریاخت

  یات یبرداشخته اسخت و بحث عدالت مال  یخوب  یقدم ها  ری. سخازمان در رند سخال اخدید  یم  شیباشخد، پ  یدنها م  اریدر اخت  یانحصخار

 باشد.    یدرصد م  8  یال  7  یقیاشخاص حق  یاتیباشد. در استان ما نقش مال  یمطر  م

به دن عم     تی(  وجود دارد در پرونده ها ن132در ماده )  یکاف  تی رف  ،یخارج  یگذار  هیو سرما  یگذار  هیسرما  قیتشو  درخصوص

در    یقانون  یها  تیبه  رف  تیو عدم اشخراف  یشخود به عدم اطحع کاف  یمربوط م  رادهایمقوله و موارد مشخابه اکنر ا  هی. در امیکرده ا

خود عم      یوجود دارد که به تکال  یادیموارد ز  یداخل  یگذار  هیو توسخخعه سخخرما  یخارج  یذارگ  هی. در سخخرمایدیتول  یواحدها

 برند.    یموضوع بهره م  هیکرده اند و از ا

 که از سازمان صمت ماوز اخذ کنند.  نستیموضوع مستلتم ا  هیا  گفتگو:  یشورا  رخانهیمسلول دب  یدرخشان  هینسر

مشخخح    دیبا  یگذار  هیقاح ماوز توسخعه وجود داشخت و ارزش سخرما  اسختان:  یاتیک  اداره امور مال  ریمعاون مد  ،یرراغ  یغحمعل

:  میمسختق  یها  اتیمال  ( قانون132موضخوع وجود ندارد. طاق بند )(( ماده )  هیبه بعد ا 95از سخال    یدر قانون اصخحح  یشخد ول  یم

  یم  یو معدن  یدیتول  یماده )که منظور واحدها  هیموضخوع ا  یدر واحدها  ی اقتصخاد  ی هایگذارهیسخرما  شیو افتا  قیبه منظور تشخو

مناطق    ریو سخا  افتهیدر مناطق کمتر توسخعه  یگذارهیبا نرخ صخفر حسخد مورد، سخرما  اتیمال  قیاز طر  تیباشخد( عحوه بر دوره حما

  یقانون   یها  تیکه  رف  نسختیموضخوع ا  هیا  انیاز ب  هدف.  اسخت  نشخدهبند بحث ماوز مطر     هیدر او    ردیگ  یقرار م  تیبمورد حما

 باشد.    ی( وجود دارد و قاب  اعمال م132در ماده )  یگذار خارج  هیو سرما  هیسرما  شیافتا  تیاستفاده از معاف  یبرا

عدد   20  یپرونده صخورت گرفته اسخت. به فرض اگر فرد  یموارد تشخک  هیا  یتمام  یبرا  ریمورد بحث دالالن سخکه، در سخنوات اخ  در

پرداخخت خواهخد کرد. اگر   اتیخ مخال ونیلیم کیخ هرکخدام    یبخه ازا هیخ بق یتخا  10  یعخدد دن معخاف بوده و برا 10کنخد    یداریخ سخخخکخه خر

افراد از بانک    هیا  یباشد و اطحعات تمام  یم  ی. مناع فروش سکه ها بانک مرکتنمایدارائه    مها هارنا  دیتعداد باشد با  هیاز ا  شختریب

  هیبه ا  ردیگ  یصخورت م  یبانک  یتراکنش ها  نهیکه در زم  یو کنترل هائ  یدگیشخود. رسخ   یپرونده ارسخال م   یتشخک  یبرا  یمرکت

 .ردیپرونده صورت گ   یشده و تشک  یاسائررخه ناوده اند شن  هیسال در ا  انیکه سال یفعاالن  یاست که تمام   یدل

  هیا  نکهینخواهد بود. با توجه به موضخوع جلسخه، باتوجه به ا  رگذاریتاث  ادیدرصخد ز  5بودن به فرض    ادیز  ایکم   ،یاتیدر مورد نرخ مال

  1401در قانون بودجه    یاتیخ مال  کامحو در قانون ا  99عملکرد سخخخال    یبرا  1400در قانون بودجه    یاتیخ در قانون احکخام مال  تیخ  رف
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در نوبت   میمسخختق  یها  اتیرون قانون مال  یشخخده اسخخت و از طرف ینیب  شیپ  ی دیتول  ی واحدها  یبرا  1400عملکرد سخخال    یبرا

( طاق خواسخته  105اصخح  قانون مطر  کرد، تا نرخ ماده )  شخنهادیموضخوع را در قالد پ  هیتوان ا  یم  ،باشخد  یمالس م  یبررسخ 

الزم را اناام داده اسخت( به شخک     یخصخوص همراه  هیدر ا  تیو سخازمان ن  ریدو سخال اخ  یتوجه به اقدامات عمل  ا)ب  یبخش خصخوصخ 

  یول  .کرد  میاخذ خواه  یعدفاتر و اسخناد و مدارک و سخود واق  یشخرکت ها را بر مانا  اتیمال ،یباشخد. مورد دوم: طاق روال کل  یدائم

کنند و    یخود را پرداخت م  اتیمال  قیطر  هیاز واحدها از ا  یتعدادصخخرفا  و    تداف  یموضخخوع به صخخورت کام  اتفاق نم  هیدر عم  ا

(  100در مورد اشخخاص درخصخوص تاصخره ماده )  یکنند، امسخال توافق  یخود را پرداخت م  اتیمال  ،تیسخود فعال  دیبا ضخر  یتعداد

  یت اختصخاص داده شخد که میسخود فعال هییو تع  یاتیضخرائد مال  یدرصخد( برا 50)تا    یخوب  یها  یو تخف  یصخورت گرفت و تعد

در مورد    تیسخخود فعال هییضخخرائد مربوط به تع   یاگر تعد یعنیدرخواسخخت کرد.    تین  یاشخخخاص حقوق  برایموضخخوع را    هیتوان ا

اهرم اول ما فروش    نکهیخواهد داشخت. با توجه به ا  تیدنها ن  یها  اتیدر مال  یادیز  ریتاث  ،شخود  یتا حدامکان اجرائ  یاشخخاص حقوق

دسختگاه    قیکه از طر  یفروشخ   یشخده بود برا  اادیبا سخنوات قا  ا  یرقم ها اختحف قاب  توجه  شیدر مورد افتا یباشخد و از طرف  یم

  هیکنترل ا  یبرا  ،بدسخت خواهد دمد  یرقم باالئ ،یثابت  دیندارد و با ضخرس کردن در ضخر  یراه فرار و انکار  شخود و یپوز مشخخح م

.  گردداسختفاده    یقیدر مورد اشخخاص حق  ،باشخد  یم  تیو نسخات سخود فعال  یاتیمال  ائداز اهرم دوم که ضخر  میداد  شخنهادیموضخوع پ

 اجرا شد.  1400و ک  سال    99سال    از مودیان در  یتعداد  یموضوع برا  هیا

 پیشنهادات 

  درصخدی 40٫2  به منظور حمایت از فعالیه بخش خصخوصخی و تحقق دردمدهای دولت از بخش مالیاتی پیشخنهاد می گردد: تورم  .1

 اعمال گردد.  یاتیمال  دیضر  اصح سود حاص  از  کاال و خدمات فروش رفته، کسر و پس از    تانیاز م  1400سال  

  یبرا  میمسخخختق  یها  اتیقانون مال  (105)نرخ مندرج در ماده  پیشخخخنهخاد می گردد:  در راسخخختخای حمخایت از واحدهای تولیخدی    .2

درصخد(    5درصخد )هر سخال   10صخد به    در  20از    (1401و  1400)  یسخال ها  برای،  یپروانه بهره بردار  یدارا  یدیتول  یها شخرکت

 جاران شود.  ،یمتبور از بخش پنهان اقتصاد کشور در قالد فرار مال  اتیکرده و کاهش مال  دایکاهش پ

  "میمسخختق  یها  اتیقانون مال  (105)ماده  "  در راسخختای حمایت از فعالیه بخش خصخخوصخخی )کلیه اشخخخاص حقوقی( موضخخوع  .3

 اصح  گردد.درصد    15درصد به    25از    مالیات موضوع ایه مادهنرخ    پیشنهاد می گردد:

  هیب  یمحاسخاات مربوط به سخود اسختاندارد حسخابدار  بر اسخازبر اسخاز شخرایف اقتصخادی موجود در کشخور پیشخنهاد می گردد:    .4

  یتا موجود   بروز و ماددا ارائه می گرددرکت ها،  اقحم و اطحعات شخ   هیکل  ،یفوق تورم  فیبا شخرا  یاقتصخادها  ( برایIFRS)  یالملل

 لحاظ گردد.  یواقع  دتمام شده، عد  یتا در محاساات بها  شود  یگذار  متیدوره شرکت ها به ارزش روز ق  یابتدا  یمواد و کاال

سود شرکت ها و عملکرد  از میتان کاال و خدمات فروش رفته به    سازمان امور مالیاتی  اتیمال  حیو نحوه تشخ  یاتیفرهنگ مال  .5

 تغییر گردد.   یاشخاص حقوق

فهرست مستندات و  

 مدارک پشتوانه 

 با دخریه اصححات؛  1394. قانون مالیات های مستقیم مصوس  1

 ؛1366. قانون مالیات های مستقیم مصوس سال  2

 ؛1380. قانون مالیات های مستقیم مصوس سال  3

 ؛1401قانون بودجه سال  .  4

 . قانون اصح  ماارزه با پول شویی مصوس؛5

 ؛1398. دییه نامه قانون اصح  ماارزه با پولشویی مصوس  6

 ؛1398. پیشنویس پیشنهادی الیحه اصح  قانون مالیات های مستقیم وزارت اقتصاد در اردیاهشت ماه سال  7
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