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فرشید فریدونی
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اصالحیه

مستقیممالیاتهای قانون 
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آیین نامه تحریر دفاتر مبتنی بر

اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم  

1394/04/31مورخ 
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فهرست مطالب

فصل اول

تعاریف

فصل دوم

اغلمؤدیان صاحبان مشبندی گروه

فصل پنجم
نگهداری دفاترتکلیف مؤدیان در خصوص 

فصل سوم

ناظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه آ

فصل چهارم

مشخصات دفتر
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فهرست مطالب

فصل ششم
فروش ( زهمکانی)تکالیف صاحبان مشاغل که از سامانه صندوق ماشینی

.کنندمیاستفاده 

فصل هفتم
ر صورتحساب فروش و نحوه صدو

و ارائه آن

فصل هشتم

سایر مقررات

فصل نهم

نحوه ارائه دفاتر و اسناد و مدارک

فصل دهم

موارد رد دفاتر
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داراییواقتصاداموروزیر

مالیاتیامورسازمان1394/11/28مورخ23013شمارهپیشنهادبه

وبمصمستقیممالیاتهایقانوناصالحیه95مادهاستنادبهوکشور

:مودنتصویبزیرشرحبهرامادهایناجرایینامهآیین1394/04/31
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ومدارکواسناددفاتر،نوعبهمربوطاجرایینامهآیین»

ویدستو(مکانیزه)ماشینیازاعمآنهانگهداریروشهای

یدگیرسبرایآنهاارائهنحوهنیزومالیاتیاظهارنامهنمونه

اصالحی95مادهموضوعمالیاتمشمولدرآمدتشخیصو

«مستقیممالیاتهایقانون1394/04/31مصوب
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اولفصل 

تعاریف
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1ماده
:روندمیکاربهذیلمشروحمعانیدرزیراصطالحاتنامهآیینایندر

:سازمان

کشورمالیاتیامورسازمان

:قانون

آنبعدیاصالحیهو1366سالمصوبمستقیممالیاتهایقانون

1394/04/31اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 
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دفتر روزنامه

بااتیمحاسبومالیرویدادهایومعامالتکلیهکهاستدفتریروزنامهدفتر

جارت،تقانونموضوعتجاریدفاترتنظیمبهمربوطضوابطواصولرعایت

ورمذکدفتر.گرددمیثبتآندرحسابداریاستانداردهایوضوابطواصول

.اشدب(الکترونیکی-مکانیزه)ماشینییادستیصورتبهتواندمی
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دفتر کل

سرفصلببرحسروزنامهدفاتر،یادفتردرشدهثبتعملیاتکهاستدفتری

کهبیترتیبهشودمیثبتآنمخصوصصفحاتدرحسابهاکدگذارییا

بهواندتمیمذکوردفتر.باشدپذیرامکانآنازالزممالیهایصورتتنظیم

.باشد(الکترونیکی–مکانیزه)ماشینییادستیصورت
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مشترکدفتر روزنامه و کل 

بهاشد،بمتفاوتحسابهایفصلسربرایستونهاییدارایکهاستدفتری

طبقبرمذکوردفترنگهداریوثبتباحقیقیوحقوقیاشخاصکهطوری

آنازراخودعملیاتنتایجبتواندحسابداراستانداردهایوضوابطواصول

.نمایندتهیهالزممالیهایصورتواستخراج

1394/04/31اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 

Page 12



دفتر معین

مجزاوفکیکتبرایکه(الکترونیکی–مکانیزه)ماشینییادستیاستدفتری

ممکنابحسشرایطومقتضیاتحسببرکلدفترحسابهایازیکهرساختن

.استمعیندفاترحکمدرحسابهایکارت.شودنگهداریاست
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دفاترسایر 

ومومیعمحاسباتقانونجملهازمربوطقانونیمقرراتاستنادبهکهدفتری

.گیرندمیقراراستفادهمورددفاترعنوانبههاشهرداریقانون

1394/04/31اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 
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مالیاتیاظهارنامه 

،هاداراییها،هزینهدرآمدها،اظهارمنظوربهاستفرمیمالیاتیاظهارنامه

والیاتیمبخشودگیمالیات،مالیات،مشمولدرآمدمعافیتها،سرمایه،بدهیها،

ومشاغلصاحبانبرایکهموردحسبمکانیوهویتیاطالعاتهمچنین

محجونوعحسببرمستقیم،مالیاتهایقانونموضوعحقوقیاشخاص

اعالموتهیهسازمانتوسطکههایینمونهمابقمذکوراشخاصهایفعالیت

.شودمی
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سند حسابداری

رویدادچنداییککه(الکترونیکی–مکانیزه)ماشینییاکاغذیاستفرمی

جزیهتحاویوثبتآندرحسابداریضوابطواصولطبقمحاسباتیومالی

مجازاشخاصتأییدباوبودهمدارکبهمتکیمربوط،توضیحاتوهاحساب

.باشدمیدفاتردرثبتقابل
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حسابمدارک 

بیانگرکه(کیالکترونی–مکانیزه)ماشینییادستیاستمستنداتیازعبارت

یاسابداریحاسنادوبودهمحاسباتییامالیرویدادیافعالیتچندیایکوقوع

.گرددمیتحریروتنظیمآنهامبنایبردفاتر
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خدماتصورتحساب فروش کاال یا ارائه 

هشماربادستیصورتبهخدماتارائهیاکاالفروشموارددرکهاستفرمی

فروشندوقصسامانهتوسطیاوماشینیسریالشمارهباماشینییاوچاپیسریال

.گرددمیصادر(فروش(مکانیزه)ماشینیصندوق)
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شاملتاسایپایانه(فروش(مکانیزه)ماشینیصندوق)فروشصندوقسامانه

قبیلازمالزقابلیتکهسازمانسامانهبهاتصالامکانباافزارنرموافزارسخت

احدوفعالیتاندازهونوعحسبراهاهزینهوخدماتوکاالفروشوخریدثبت

.داردکاروکسب
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مصرف کننده نهایی

ارفمصبرایخودنیازبامتناسبراخدماتوکاالکهاستحقیقیشخص

فادهاستدیگرانبهخدماتوکاالهاعرضهبرایآنازوکندخریداریشخصی

.ننماید
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فصل دوم

مؤدیان صاحبان مشاغلبندی گروه
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 2ماده

بهیتفعالحجمیاونوعقبیلازمعیارهاییوهاشاخصبراساسمشاغلصاحبان

:شوندمیبندیگروهذیلشرح

اولگروه.1

دومگروه.2

سومگروه.3
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شرح گروه

عیقطمالیاتمشمولدرآمدبرابردهباقبلسالخدماتوکاالفروشمبلغمجموع
(متممواصلیمجموع)قبلیمالیاتبرگآخرینطبق(معافیتکسرازقبل)شده

الیاتیمسالشروعازقبلسالماهدیپایانتاریختاکهبعدبهو1391سالعملکرد
.باشدبیشترومیلیاردسیمبلغازبیشترکدامهرباشد،شدهابالغ

اول

عیقطمالیاتمشمولدرآمدبرابردهباقبلسالخدماتوکاالفروشمبلغمجموع
(متممواصلیمجموع)قبلیمالیاتبرگآخرینطبق(معافیتکسرازقبل)شده

الیاتیمسالشروعازقبلسالماهدیپایانتاریختاکهبعدبهو1391سالعملکرد
.باشدریالمیلیاردسیتاومیلیارددهمبلغازبیشترکدامهرباشد،شدهابالغ

دوم

.دشونمیمحسوبسومگروهجزءگیرندنمیقراردومواولگروهدرکهمؤدیانی سوم

فعالیتحجم -الف
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1تبصره 

عملمالکشدهتعیینمبالغ%50باشد،خدماتارائهصرفاًکهمواردیدر

.باشدمی
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2تبصره 

مشمولدرآمدیاوخدماتوکاالفروشمبلغجمعمدنیمشارکتدر

.باشدمیعملمالکشرکاکلیهشدهقطعیمالیات

1394/04/31اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 
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3تبصره 

ردمؤدیفعالیتاساسبرقبلسالخدماتوکاالفروشمبلغمجموع

دبنموضوعفعالیتحجمازفارغذیلحقیقیاشخاص.باشدمیقبلسال

روهگمؤدیانجزءنامهآییناینموضوعتکالیفانجاملحاظازفوق(الف)

.شوندمیمحسوباول
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(صادرکنندگانوواردکنندگان)بازرگانیکارتدارندگان.1

جوازدارایمعادنبردارانبهرهوتولیدیواحدهایوهاکارخانهصاحبان.2

ذیربطوزارتخانهازبرداریبهرهپروانهوتأسیس

باالتروستارهسههایهتلصاحبان.3

تخصصیهایکلینیکها،زایشگاهها،بیمارستانصاحبان.4

صرافیمشاغلصاحبان.5

ذیربطوزارتخانهازفعالیتمجوزدارایایزنجیرهفروشگاههای.6
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1تبصره 

نظرازبعد؛سالسهتاگیرندمیقرارگروههردرکهمالیاتیمؤدیان

.تگرفنخواهندقرارترپایینطبقاتدرقانونیتکالیفانجام
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2تبصره 

برکهنیمؤدیااستثناءبهمشاغلصاحبانفعالیتشروعاولسالدودر

جامانوگروهانتخابگیرند،میقراراولگروهدرفعالیتنوعاساس

.بودخواهدمؤدیانتخاببهمربوطقانونیتکالیف

1394/04/31اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 

Page 29



3تبصره 

گیرند،میقرارسومیادومهایگروهدرکهمشاغلیصاحبان

اقداماالتربگروهتکالیفانجامبهنسبتمالیاتیسالهردرتوانندمی

.ودبخواهندمربوطهمقرراترعایتبهمکلفصورتایندر.نمایند
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سومفصل 

اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه آن
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 3ماده

اینموضوعمشاغلصاحبانبرایمالیاتیهایاظهارنامهفرم

لحداقبایدسومودوماول،هایگروهازیکهربراینامهآیین

:باشدزیرمواردشامل
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:گروه اول 
:هویتیاطالعات-1

مکانیوهویتیاطالعات-1-1
اقتصادیفعالیتمجوزهای-2-1
معلقیاتمالوقانونیمعافیتهایمالیاتی،هایبخشودگیمالیات،مشمولدرآمد-2
دورهپایانواولدرکاالوموادموجودی-3
خدماتوکاالصادراتوواردات-4
زیانوسودحسابصورت-5
ترازنامه-6
شرکااطالعات-7
شغلیفعالیتبهمربوطبانکیحساباطالعات-8
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:دومگروه 
:هویتیاطالعات-1

مکانیوهویتیاطالعات-1-1

اقتصادیفعالیتمجوزهای-2-1

علقممالیاتوقانونیهایمعافیتمالیاتی،هایبخشودگیمالیات،مشمولدرآمد-2

دورهپایانواولدرکاالوموادموجودی-3

(مربوطهایهزینهوخدماتوکاالفروشوخریداطالعات)هزینهودرآمدصورت-4

شغلیفعالیتبهمربوطهاداراییواموالاطالعات-5

شرکاءاطالعات-6

شغلیفعالیتبهمربوطبانکیهایحساباطالعات-7
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:ومگروه س
:هویتیاطالعات-1

مکانیوهویتیاطالعات-1-1

اقتصادیفعالیتمجوزهای-2-1

مالیاتوقانونیهایمعافیتمالیاتی،هایبخشودگیمالیات،مشمولدرآمد-2
متعلق

وخدماتوکاالفروشوخریداطالعات)هزینهودرآمدخالصه-1-2
(مربوطهایهزینه

شرکاءاطالعات-2-2

شغلیفعالیتبهمربوطبانکیهایحساباطالعات-3-2
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تبصره

انصاحبمالیاتیاظهارنامهفرماطالعاتیاقالمازیکهرکهمواردیدر

نآتکمیلعدمباشد،موضوعیتفاقدمؤدیانازیکهربرایمشاغل

.کردنخواهدوارداظهارنامهاعتباربهخللی

1394/04/31اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 
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 4ماده

برایراخودمالیاتیاظهارنامهمکلفندنامهآییناینموضوعمؤدیان

رمقرموعددر(مشارکتیاانفرادیصورتبه)مالیاتیسالهر

یکیالکتروندرگاههایطریقازالکترونیکیصورتبهقانونی

بداندیمقتضکهمواردیدرتواندمیسازمان.نمایندتسلیمسازمان

.بپذیردراالکترونیکیاظهارنامهتسلیم
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تبصره

.باشدمیپذیرشموردقانون178مادهاجرایدراظهارنامهتسلیم
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چهارمفصل 

مشخصات دفتر
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 5ماده
:ازعبارتندنامهآییناینموضوعدفاترانواع

روزنامهدفتر.1

کلدفتر.2

مشترکوکلروزنامهدفتر.3

معیندفتر.4

دفاترسایر.5
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پنجمفصل 

تکالیف مؤدیان در خصوص 
نگهداری دفاتر و یا اسناد و مدارک 
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 6ماده

مدارکواسنادودفاترنگهداریروشهایبهمربوطمقررات
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خاصاشکلیهوگیرندمیقراراولگروهدرکهمشاغلیصاحبان-الف

موردبحسدفاترسایریاکلوروزنامهدفاترنگهداریبهمکلفحقوقی

رعایتبامدارکواسنادبهمتکی(الکترونیکی–مکانیزه)ماشینییادستی

:باشندمیزیرموارد
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رتیبتبهروزانهوحسابداریاستانداردهایبراساسبایدمالیرویدادهای-1

کلتردفبهبعدماهپانزدهمتاحداکثروثبتروزنامهدفتردروقوعتاریخ

.گرددمنتقل
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السهربرایمکلفندنمایند،مینگهداریدستیدفاترکهمؤدیانی-2

ثبتذیربطیقانونمراجعنزدقبلمالیاتیسالطیکهدفاتریازفقطمالیاتی

برایسالهردرمذکورشدهثبتدفاترکهمواردیدر.نماینداستفادهشده

بهجازمننماید،کفایتمالیاتیسالپایانتامؤدیانمالیعملیاتثبت

.باشندمیسالهمانطیشدهثبتدفاترازاستفاده
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بتثجهت(افزارنرم)الکترونیکیسیستمازاستفادهبرایمؤدیان-3

ا،هویژگیدارایکهقبولموردافزارهاینرمازمکلفندخودمالیرویدادهای

تاسموظفسازمان.نماینداستفادهباشدسازماناعالمیضوابطومعیارها

.کندعمومیاعالنراباشددارابایدافزارنرمکهضوابطیومعیارهاها،ویژگی

1394/04/31اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 

Page 46



جرااالالزمازپسسالسهمدتتاقبلیافزارهاینرمازاستفاده-1-3

افزارهاینرمازاستفاده.بودخواهدمجاز(1395/1/1)قانوناصالحیهشدن

وارهامعیها،ویژگیباآنمطابقتبهمنوطالذکرفوقمهلتازبعدمذکور

.استسازمانسویازاعالمیضوابط
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معیارهاها،یویژگبااستفادهموردافزارنرممطابقتازقبلتامکلفندمؤدیان

عملیاتخالصهباریکماهیحداقلسازمان،سویازاعالمیضوابطو

تاثرحداکوثبتروزنامهدفتردرراالکترونیکیهایماشینبهشدهداده

.کنندمنتقلکلدفتربهبعدماهپانزدهم

ازولهمحوظایفانجامبررسیمنظوربهتواندمیسازمانبند،ایناجرایدر

.نمایدتفادهاسغیردولتیودولتیحقوقیاشخاصتخصصیوعلمیظرفیت
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روزنامهدفاتریاوعملیاتکلیهثبتبرایواحدروزنامهدفترنگهداری-4

.استمجازعملیاتازبخشهربرایمتعدد
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بتثازناشیاشتباهاتهمچنینوصفحاتگذاریشمارهدراشتباه-5

واردردفاتاعتباربهخللیاحراز،صورتدرذیربطقانونیمراجعدردفاتر

.کردنخواهد
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مواددمانن)استمحوقابلسهولتبهکهوسایلیبادفاترنوشتن-6

.استممنوعدستیدفاتردر(گرافیت
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چنینهموکشوررایجپولاساسبربایدمیحسابداریاسنادودفاتر-7

.گرددتحریرفارسیزبانبه
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یاقضاییمقاماتتوسطنامهآییناینموضوعدفاترکهمواردیدر-8

دیمؤدسترسازمؤدیاختیارازخارجعللیبهیاوقانونیمراجعسایر

ماهودظرفحداکثرامراینوقوعتاریخازبایدمیدفاترصاحبشود،خارج

أخیرتوکندتحریرجدیددفاتردررامدتآنعملیاتوثبتجدیددفاتر

.کردنخواهدواردخللیدفاتراعتباربهمدتایندرعملیاتتحریر
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ثبتاریختازجدیدالتأسیسحقوقیاشخاصمورددردفاترتحریرتأخیر-9

اهمدوتافعالیتشروعتاریخازاشخاصسایرمورددروحقوقیشخص

.بودخواهدمجاز
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روشهایبهتوجهبامکلفندهستندشعبهدارایکهاشخاصی-10

یصورتدرراخودشعبیاشعبهعملیاتخالصهعمل،موردحسابداری

بستنزاقبلتا)یکبارسالیالاقلباشند،شدهثبتدفاتردارایکه

اتردفدربعدماهپایانتاراماههرعملیاتصورتاینغیردرو(حسابها

.کنندثبتمرکز
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هیچگونهثبتتاریختااینکهبرمشروطمالیسالضمندفاترثبت-11

.استمجازباشد،نگرفتهصورتپولیومالیفعالیت
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.شودیممحسوبدفاترارائهعدمحکمدرنانویسوسفیددفاترارائه-12
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واتردفنگهداریبهنسبتبایددفاتر،نگهداریبهمکلفمؤدیان-13

.دنماینارائهمالیاتیامورادارهدرخواستصورتدرواقداممدارکواسناد

ایدباطالعاتماشینی،صورتبهمدارکواسنادودفاترنگهداریمورددر

.شودنگهداریشدهدریافتیاارسالتولید،که(فرمتی)قالبیهمانبه
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السهربرایمکلفندگیرند،میقرارگروهکهمشاغلیصاحبان-ب

درآمدیاسنادقبیلازخودمعامالتبهمربوطمدارکواسنادمالیاتی

وخدماتکاال،خریداسنادودرآمدهاسایروخدماتارائهیاکاالفروش

تاریخیبترتبهوتفکیکبهراشدهانجامهایهزینهاسنادسایرودارایی

راخودهزینهودرآمدصورتونگهداریمالیرویدادهایازیکهروقوع

.نمایندتنظیمآناساسبر(1)پیوستفرمشرحبهماهانه
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هررایبمکلفندگیرند،میقرارسومگروهدرکهمشاغلیصاحبان-پ

رآمدیداسنادقبیلازخودمعامالتبهمربوطمدارکواسنادمالیاتیسال

وخدماتوکاالخریداسنادودرآمدهاسایروخدماتارائهیاکاالفروش

هزینهودرآمدخالصهونگهداریراشدهانجامهایهزینهاسنادسایر

.نمایندتنظیمآناساسبر(2)پیوستفرمشرحبهراخودساالنه
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ماشینیصورتیبهراخودمالیرویدادهایکهمؤدیانی-ت

مؤدیانتثنایاسبه)نمایندمینگهداریوثبت(الکترونیکی–مکانیزه)

اسنادارینگهد.ندارنددستیصورتبهدفاترارائهبهنیازی،(اولگروه

.استالزامیدستییاماشینیصورتبهحسابمدارکو
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ششمفصل 

ندوق تکالیف صاحبان مشاغلی که از سامانه ص
(  فروش( مکانیزه) ماشینیصندوق )فروش 

:استفاده می نمایند
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 7ماده

فروشدوقصنسامانهازاستفادهونصببهنسبتکهمشاغلیصاحبان

یترعاصورتدرنمایندمیاقدام(فروش(مکانیزه)ماشینیصندوق)

ارائهونگهداریدرقانون169ماده2تبصرهموضوعاجرایینامهآیین

نامهنآییاینموضوعدفاترنگهداریبرایتکلیفیمربوط،اطالعات

.باشندنمیمادهاینحکممشمولحقوقیاشخاص.داشتنخواهند
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فصل هفتم

صورتحساب فروش و نحوه صدور و ارائه آن
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 8ماده

ماتخدارائهیاوکاالفروشموارددربایدنامهآییناینموضوعمؤدیان

وصادرزیرشرحبهموردحسبدومنوعیااولنوعصورتحساب

:نمایندنگهداری
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تاریخد،مورحسبماشینییاچاپیسریالشمارهدارایبایداولصورتحساب-1

شخصنامیاخانوادگینامنام،شاملهویتیاطالعاتدربرگیرندهحداقلو

یاکاالتمشخصاوفروشندهکدپستیوکاملنشانیاقتصادی،شمارهحقوقی،

.باشدآنمبلغومقدارشده،ارائهخدمات

رجداستنشدهصادراقتصادیشمارهکهزمانیتافوق(2)و(1)بندهایمورددر

.استالزامیصورتحسابدرملیشناسهیاشماره
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فصل هشتم

سایر مقررات
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 9ماده

ماشینیازحسابداریاسناددفاتر،نگهداریروشتغییر

یامالیاتیالسطیبالعکسودستیبه(الکترونیکی–مکانیزه)

.بودنخواهدمجازموردحسبمالیدوره
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 10ماده

(ترونیکیالک-مکانیزه)ماشینیصورتبهتواندمیمزبوردفاترازیکهر

فوقهایروشازیکهرازکهمؤدیانیوشودنگهداریدستیو

درنامهنآییاینطبقمربوطالزاماترعایتبهمکلفنمایندمیاستفاده

.باشندمیموردحسبمذکورهایروشازیکهر
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 11ماده

بقطرانامهآییناینموضوعمؤدیانازبرخییاتمامتواندمیسازمان

السپایانازپسماه،ششتاحداکثرذیربطمؤدیبهکتبیاعالم

ناداسودفاترنگهداریبهبعدمالیسالابتدایازاجراجهتمالیاتی

.مایدنمکلف(الکترونیکی–مکانیزه)ماشینیصورتبهحسابداری
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 12ماده

ینیماشصورتبهراخودحسابداریاسنادودفاترکهاشخاصی

سبحمکلفندنمایندمینگهداری(الکترونیکی–مکانیزه)

ضمنرسیدگیهنگامذیربط،مالیاتیمأمورانکتبیدرخواست

ربوط،محسابداریومالیافزارنرمباکارنحوهدستورالعملارائه

رغیدرنمایند،ارائهراافزارنرماطالعاتبهالزمدسترسیرمز

.بودخواهددفاترتسلیمعدمحکمدراینصورت
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 13ماده

(ترونیکیالک–مکانیزه)ماشینیحسابداریاسنادودفاترازکهمؤدیانی

یاتیمالمأمورانکتبیدرخواستحسبمکلفندنمایندمیاستفاده

ورانمأمبهفشردهلوحدررارسیدگیبراینیازمورداطالعاتذیربط،

.نمایندارائهشدهیاد
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 14ماده

نمایندیماستفادهدستیحسابداریاسنادودفاترازکهمؤدیانی

ودفاترذیربطمالیاتیمأمورانکتبیدرخواستحسبمکلفند

دهشیادمالیاتیمأمورانبهرسیدگیبرایرامدارکواسناد

.نمایندارائه
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فصل نهم

نحوه ارائه دفاتر و اسناد و مدارک
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 15ماده
خالصهماهانه،هزینهودرآمدخالصهماهانه،هزینهودرآمدصورتدفاتر،

ادارهکتبیدرخواستباموردحسبمدارکواسنادوساالنههزینهودرآمد

واستدرخبرگدرشدهتعیینمحلوروزدررسیدگیگروهیاومالیاتیامور

قبالًًهکمحلییاومؤدیقانونیاقامتگاهمحل)مدارکواسنادیاودفاترارائه

راموادارهمحلیاواستشدهاعالممالیاتیامورادارهبهمکتوبصورتبه

ادارهتوسطوتحویل(مالیاتیحسابرسینوعبهتوجهباموردحسبمالیاتی

.گرددمیمجلسصورتمالیاتیامور
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فصل دهم

موارد رد دفاتر
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 16ماده

ذیلنامهًدرًمواردًتخلفًازًتکالیفًمقررًدرًاینًآیین

:باشدردًدفاترًمیموجبً
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یاباشددهنرسیثبتبهذیربطمراجعنزدشدهارائهدفاترکهصورتیدر.1

.باشدبرگچندیایکفاقد

احرازشرطبهدفاتردرمالیفعالیتچندیایکثبتعدم.2

زایدکلدفترتحریرتأخیروروز15ازبیشروزنامهدفاترتحریرتأخیر.3

نامهآیینایندرمندرجمجازحدبر
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نامهینآیاینمقرراتطبقمرکزدفاتردرشعبیاشعبهعملیاتثبتعدم.4

دباششدهخارجویدسترسازمؤدیادعایبهمزبوردفاترکهمواردیدر.5

یاتیمالامورادارهمسئولباالترینتأییدموردموضوعبودناختیاریغیرو

.نگیردقرارذیربط

هایسیستمدرموجوداطالعاتباقانونیدفاترمندرجاتتطبیقعدم.6

مذکوریهاسیستمازکهاشخاصیمورددر(الکترونیکی–مکانیزه)ماشینی

.نمایندمیاستفاده
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روزنامهدفتردرمعمولحدازبیشگذاشتنسفیدجای.7

ویسنانوشدهتحریرازاعمشدهثبتدفاترازجلدچندیایکارائهعدم.8

اطالعبدونمالیاتیسالطیدراستفادهموردحسابداریافزارنرمتغییر.9

ذیربطمالیاتیامورادارهقبلی
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ماشینیازحسابداریاسناددفاتر،نگهداریروشتغییر.10

دورهیکیمالیاتسالطیبالعکسودستیبه(الکترونیکی-مکانیزه)

مالی

فارسیزبانوکشوررایجپولازغیربهدفاترتحریر.11

الکترونیکیدفاتردرعملیاتازبرخیحذف.12
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تبصره

باشدحیافتتاترازثبتبرایماندنسفیدچنانچهمادهاین8بندمورددر

فتردصفحاتذیلماندنسفیدهمچنینوبودنخواهددفاترردموجب

شمارهدارایاسنادکهشرطیبهماههریاهفتههریاروزهرآخردر

خللیفترداعتباربهشود،بستهخطباماندهسفیدقسمتوبودهردیف

.آوردنمیوارد
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 17ماده
مستقیممالیاتهایقانون17ماده3بندموضوعحسابرساننفریسههیأت

یمؤدتوجیهیدالیلبهتوجهباکهصورتیدر،(1380/11/27مورخاصالحیه)

ایراداتاهمیتدرجهوحسابداریاستانداردهایرعایتودفاترتحریرنحوهو

راداتایکهنماینداحرازامر،واقعیترعایتومالیاتیامورادارهسویازمطروحه

برنیمبراخودنظراستمکلفنمایند،نمیواردخللیدفاتراعتباربهمزبور

.نماینداعالممدارکواسنادودفاترقبولی
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تبصره

سهمدتبهاصلاینمفادقانون،97مادهتبصرهمقرراتاجرایدر

مالیاتیاموراداراتدرصرفاًو(1397لغایت1395سالعملکرد)سال

.شدبامیجاریاستنشدهاجراکاملصورتبهمالیاتیجامعطرحکه
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مصوبمستقیممالیاتهایقانون95مادهاجرایدرنامهآییناین

17وفصلدهدرکشورمالیاتیامورسازمانپیشنهادبه1394/04/31

نسبتوبودهاالجراالزم1395/01/01ازآنمقرراتوتبصره10وماده

دراشد،نبمنطبقشمسیسالباآنهامالیسالکهحقوقیاشخاصبه

نسبتوبودهجاریگرددمیآغازبعدبه1395/01/01کهمالیسالمورد

.باشدمیمجریقبلینامهآیینمفادآنازقبلمالیسالبه
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دیانؤمو هزینه ساالنه مد آخالصه در
مدوگروه 

:                                                                  شماره اقتصادی:                  شماره کد ملی:                                                                      نام و نام خانوادگی
:    کالسه پرونده

:                                                                        نام واحد شغلی:                                          نوع فعالیت:                                                                     اداره امور مالیاتی
:کسبشماره و تاریخ صدور پروانه 

خدمات/ًجمعًخریدًًکاالخدمات/ًجمعًفروشًکاالتاریخ
مشمول
مالیاتًوً
عوارضًبرً
ارزشً

افزوده

غیرًمشمولً
مالیاتًوً
عوارضًبرً

ارزشًافزوده

مشمولًمالیاتًوًجمعًکل
عوارضًبرًارزشً

افزوده

غیرًمشمولً
مالیاتًوًعوارضً

برًارزشًافزوده

مالیاتًوًعوارضًبرًداراییًهاهزینهًهاجمعًکل
ارزشًافزودهًمتعلقًبهً

دارایی/ًهزینه/خرید

مالیاتًوًعوارضً
برًارزشًافزودهً
/ًًمتعلقًبهًدرآمد

فروش
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دیان ؤمصورت درآمد و هزینه ماهیانه 
ومدگروه 

:         شماره اقتصادی:                                       شماره ملی:                   نام و نام خانوادگی
: پروندهکالسه 

:          نام واحد شغلی:              نوع فعالیت:                               اداره امور مالیاتی
: و تاریخ صدور پروانه کسبشماره 

ماه

خدمات/ًخریدًکاالخدمات/ًفروشًکاال
داراییًهاهزینه

مالیاتًوً
عوارضًبرً
ارزشًافزودهً
متعلقًبهً

/ًًخرید
دارایی/هزینه

مالیات
وعوارض
برارزش

افزوده متعلق
به
فروش/درامد

مشمولً
مالیاتًوً
عوارضًبرً
ارزشًافزوده

غیرًمشمولً
مالیاتًوً
عوارضًبرً
ارزشًافزوده

مشمولًجمعًکل
مالیاتًوً
عوارضًبرً
ارزشًافزوده

غیرًمشمولً
مالیاتًوً
عوارضًبرً
ارزشًافزوده

جمعًکل

فروردین
اردیبهشت

خرداد
تیر

مرداد
شهریور

مهر
آبان
آذر
دی

بهمن
اسفند
جمع
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دیانؤمو هزینه ساالنه مد آخالصه در
سومگروه 

:                                                                  شماره اقتصادی:                                       شماره کد ملی:                                                                      نام و نام خانوادگی
:    کالسه پرونده

:                                                                        نام واحد شغلی:                                      اداره امور مالیاتیک                                                                      نوع فعالیت
:شماره و تاریخ صدور پروانه کسب

مالحظات مالیاتًوً
عوارضًبرً
ارزشًافزودهً
متعلقًبهً

فروش/درامد

مالیاتًوًعوارضً
برًارزشًافزودهً

متعلقًبهً
/ًًهزینه/خرید

دارایی

جمعًهزینهًها خدمات/ًجمعًخریدًًکاال خدمات/ًجمعًفروشًکاال
جمعًکل غیرًمشمولً

مالیاتًوً
عوارضًبرً

ارزشًافزوده

مشمولًمالیاتً
وًعوارضًبرً

ارزشًافزوده

جمعًکل غیرًمشمولً
مالیاتًوًعوارضً

برًارزشًافزوده

مشمولًمالیاتً
وًعوارضًبرً

ارزشًافزوده
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دیان ؤمصورت درآمد و هزینه ماهیانه 
سومگروه 

:                                                                  شماره اقتصادی:                   شماره کد ملی:                                                                      نام و نام خانوادگی
:    کالسه پرونده

:                                                                        نام واحد شغلی:                                           اداره امور مالیاتیک                                                                      نوع فعالیت
:شماره و تاریخ صدور پروانه کسب

مالیاتًوًعوارضً
برًارزشًافزودهً

متعلقًبهً

فروش/درامد

مالیاتًوً
عوارضًبرً
ارزشًافزودهً
متعلقًبهً

/ًًهزینه/خرید

دارایی

هزینهًها خدمات/ًفروشًکاال خدمات/ًفروشًکاال ماه
جمعًکل غیرًمشمولً

مالیاتًوًعوارضً

برًارزشًافزوده

مشمولًمالیاتً
وًعوارضًبرً

ارزشًافزوده

جمعًکل غیرًمشمولً
مالیاتًوً
عوارضًبرً

ارزشًافزوده

مشمولًمالیاتًوً
عوارضًبرًارزشً

افزوده

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
ابان
آذر
دی
بهمن
اسفند
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