
 قانون ماليات مستقيم 961ماده 

اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعالم سازمان امور مالیاتی کشور مؤظف به ثبت نام در 

اقتصادی خود و طرف معامله را در  حساب صادر و شماره شوند، مکلفند برای انجام معامالت خود صورت نظام مالیاتی می

 .ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معامالت خود را به سازمان مذکور ارائه کنند حساب صورت

حساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران  عدم صدور صورت

مبلغ ( ۲%)ای معادل دو درصد  اقتصادی دیگران برای معامالت خود، حسب مورد مشمول جریمه و یا استفاده از شماره

هایی که  چنین عدم ارائه فهرست معامالت انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش هم. شود مورد معامله می

 .باشد ها ارائه نشده است، می آن معامالتی که فهرست( ۲%)ای معادل یک درصد  شود مشمول جریمه تعیین می

در صورتی که طرف معامالت اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده ، اشخاص حقیقی  ـ 9تبصره 

این قانون باشند درج شماره اقتصادی ( %۱)کننده نهائی کاال یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده  مصرف

 .اشخاص مذکور الزامی نیست

کننده نهائی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کاالها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف  مصرف

 .شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کاالها و خدمات به دیگران استفاده ننماید

و ( مکانیزه فروشصندوق ماشینی )مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده مؤظفند از سامانه صندوق فروش  ـ ۲تبصره 

افزاری و  اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم های انجام شده بابت خرید، نصب و راه معادل هزینه. تجهیزات مشابه استفاده کنند

 .های بعد آن قابل کسر است افزاری از مالیات قطعی شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سال سخت

به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور  سازمان امور مالیاتی مؤظف است

های کثیراالنتشار و روزنامه رسمی کشور اعالم و از ابتدای فروردین ماه سال  ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه

 .بعد از آن اعمال نماید

د مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق از مالیات ابرازی عملکر( ۰۲%)معادل ده درصد 

عدم . شود نامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می اند مشروط به رعایت آیین فروش و تجهیزات مشابه شده

 .باشد فروش می( ۲%)ای به میزان دو درصد  اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه

نامه اجرائی است که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ  استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطالعات به موجب آیین نحوه

الزم االجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف 

 .سدر شود و به تصویب هیأت وزیران می ایران تهیه می

تعیین )آن و تعیین مصادیق معامالت مشمول و حد آستانه ( %)ترتیبات اجرائی احکام این ماده و تبصره  ـ ۳تبصره 

ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این  نامه به موجب آیین( حداقل رقم گردش مالی مؤدی

 .رسد ویب وزیر امور اقتصادی و دارایی مینهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تص قانون با پیش

نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختالف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره  ـ ۴تبصره 

 .شود انجام می( ۵۱%)مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده 



است حداکثر تا مدت شش ماه پس از الزم االجراء شدن این قانون  وزارت صنعت، معدن و تجارت مؤظف ـ ۵تبصره 

اندازی  ها راه های اجرائی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده ها و دستگاه سامانه انجام معامالت وزارتخانه

 .سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد( آنالین)کند و امکان دسترسی برخط 

مؤظفند حداکثر ظرف  ۰۱۰%۱%%۰۰۱قانون برگزاری مناقصات مصوب ( %)ماده ( ب)های اجرائی موضوع بند  کلیه دستگاه

اندازی سامانه مذکور کلیه معامالت خود به غیر از معامالت محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت  مدت سه ماه پس از راه

 .برسانند

قانون ارتقای سالمت نظام اداری و ( ۰)ماده ( ب)بند ( %)ابق تبصره تعیین موارد مربوط به محرمانه بودن معامالت مط

 .مجمع تشخیص مصلحت نظام است ۰۷۰%۰۱۱۰۱۱مقابله با فساد مصوب 

های مستقیم مصوب سال  قانون مالیات( مکرر ۶۷%)جرائمی که مؤدیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده  ـ 6تبصره 

 .شود ین ماده محاسبه، مطالبه و وصول میاند، مطابق مقررات ا مرتکب شده %۰۱۰

مجلس شورای اسالمی  ۰۷۱%۱۰۱۱%۰های مستقیم مصوب  ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات( %۱)به موجب بند  *

متن ماده حذف ( ۰۷۵%۱%۱۰%۰تاریخ اجرا از . )و تبصره آن شده است( ۶۷%)های آن، جایگزین ماده  و تبصره( ۶۷%)ماده 

تواند در صورتی که به منظور تسهیل در تشخیص درآمد مؤدیان  سازمان امور مالیاتی کشور می: است شده بدین شرح

هایی را جهت نگاهداری حساب برای هر گروه از آنان ضروری  ها و فرم حساب ها و صورت مالیاتی کاربرد وسایل و روش

ثیراالنتشار آگهی کند و مؤدیان از اول فروردین های ک تشخیص دهد مراتب را تا آخر دی ماه هر سال در یکی از روزنامه

باشند، عدم رعایت موارد مذکور در مورد مؤدیانی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی  سال بعد مکلف به رعایت آنها می

ای معادل بیست درصد  اعتباری دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد سایر مؤدیان موجب تعلق جریمه هستند موجب بی

 .باشد لیات منبع مربوط میما

در صورتی که رعایت موارد مذکور در ماده فوق بنا به تشخیص هیأت حل اختالف مالیاتی از عهده مؤدی خارج  -تبصره

، تاریخ اجرا از اول ۰۶۶%اسفند  ۰مصوب . )اعتباری دفاتر و جرایم مربوط حسب مورد نخواهد بود بوده باشد مشمول بی

 (۰۶۱%سال 

  

های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطالعات مالیاتی، پایگاه اطالعات  به منظور شفافیت فعالیت کرر ـم 961ماده 

ای و  هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطالعات مالی، پولی و اعتباری، معامالتی، سرمایه

 .شود ایجاد می ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور

ها، مؤسسات و نهادهای عمومی  ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها، مؤسسات دولتی، شهرداری وزارتخانه

ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و سایر اشخاص  غیردولتی، نهادهای انقالب اسالمی، بانک

اطالعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که 

های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور  آورند، مؤظفند اطالعات به شرح بسته و دارایی برای اشخاص را فراهم می

 .قرار دهند

 :الف ـ اطالعات هویتی

 حقیقی و حقوقیـ اطالعات هویتی و مکانی اشخاص  %



 چنین مجوزهای مربوط به انجام معامالت تجاری و عقد قراردادها ـ مجوزهای فعالیت اقتصادی و هم %

 :ب ـ اطالعات معامالتی اشخاص

 (ها، کاالها و خدمات خرید و فروش دارایی)ـ معامالت  %

 (واردات و صادرات کاالها و خدمات)ـ تجارت خارجی  %

 های تجاری انجام معامالت و فعالیت ـ قراردادهای مربوط به ۰

 ـ قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات ۱

 ـ اطالعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طال ۵

 های پرداختی های صادره و خسارت ـ اطالعات انواع بیمه نامه ۶

 ـ بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر ۱

 :ای اشخاص پ ـ اطالعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه

 نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار( دوره مالی)ـ جمع گردش ساالنه  %

 های بانکی انواع حساب( دوره مالی)ـ جمع گردش و مانده ساالنه  %

 ها ها و سود آن انواع سپرده( دوره مالی)ـ جمع گردش و مانده ساالنه  ۰

چنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و  ـ تسهیالت بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و هم ۱

 ها و نظایر آن تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت

 ها چنین نقل و انتقال آن ها، اموال و امالک و هم ت ـ اطالعات دارایی

نهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد  پیشهای اقتصادی که با  ث ـ سایر اطالعات فعالیت

 .مزبور اضافه خواهد شد

ای  کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقاالت، خدمات بیمه ـ 9تبصره 

دارد اطالعات مربوط را  ن امور مالیاتی کشور مقرر میباشند مؤظفند به ترتیبی که سازما های مذکور می و معامالت دارایی

 .به آن سازمان ارائه دهند

متخلف از مفاد حکم این تبصره عالوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول 

 .ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده خواهد بود جریمه

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، ( الین آن)مالیاتی کشور مؤظف است امکان دسترسی برخط  سازمان امور ـ ۲تبصره 

چنین  بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسالمی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و هم

بندی،  کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه فادههای اجرائی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا است سایر دستگاه

 .اطالعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند

ها و  اشخاص متخلف از حکم این ماده عالوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسؤول جبران زیان ـ ۳تبصره 

 .خسارات وارده به دولت خواهند بود



های اجرائی که مطابق قانون نیاز به این اطالعات دارند، مجازند با تصویب هیأت وزیران و حفظ  دستگاه ـ ۴ره تبص

 .بندی مربوط، از اطالعات موجود در پایگاه اطالعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند طبقه

، (تعیین حداقل رقم اطالعات)ن حد آستانه ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیی ـ ۵تبصره 

ای است که ظرف  نامه دریافت و ارسال اطالعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به موجب آیین

نهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری  مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیش

 .رسد شود و به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می هیه میاسالمی ایران ت

ها را طراحی و سامانه اطالعاتی آن  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است بانک اطالعات ثبتی شرکت ـ 6تبصره 

 .ور فراهم آیدرا به نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزب

سامانه ملی امالک و اسکان »وزارت راه و شهرسازی مؤظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون  ـ ۷تبصره 

ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا  این سامانه باید به گونه. را ایجاد کند« کشور

دماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال امالک و مستغالت به صورت رسمی، عادی، کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خ

وزارت راه و شهرسازی مؤظف است امکان دسترسی برخط به سامانه . وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد

 .مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند

مجلس شورای اسالمی  ۰۷۱%۱۰۱۱%۰های مستقیم مصوب  قانون اصالح قانون مالیات ماده واحده( %۱)به موجب بند  **

( ۰۷۵%۱%۱۰%۰تاریخ اجرا از . )های آن شده است مکرر و تبصره(۶۷%)های آن، جایگزین ماده  مکرر و تبصره( ۶۷%)ماده 

رای اشخاص حقیقی و حقوقی شود ب به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می : متن ماده حذف شده بدین شرح است

اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعالم سازمان امور مالیاتی کشور . کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر کند

شود برای  اند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعالم می شوند مکلف مؤظف به اخذ کارت اقتصادی می

ها و اوراق مربوط درج  ها و فرم حساب حساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورت ورتانجام دادن معامالت خود ص

حساب یا عدم درج شماره  عدم صدور صورت. نموده و فهرست معامالت خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند

ی معامالت دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برا

ای که بدون رعایت  مبلغ مورد معامله( ۰۲%)ای معادل ده درصد  اقتصادی دیگران برای معامالت خود مشمول جریمه

 .ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود

ای معادل  مشمول جریمهعدم ارائه فهرست معامالت انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور طبق دستورالعمل صادره 

جرایم مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط با . معامالتی که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود( ۲%)یک درصد 

این قانون مطالبه خواهد شد و مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابالغ برگ ( ۵۱%)رعایت مهلت مقرر در ماده 

در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به . قدام کندمطالبه نسبت به پرداخت آن ا

 .هیأت حل اختالف مالیاتی ارجاع خواهد شد

جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرایی موضوع این . االجرا است رأی هیأت مزبور قطعی و الزم

 .قانون قابل وصول خواهد بود

کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرایم موضوع این ماده با  تفادهاس -%تبصره 

 .اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت



یف مقرر در این ماده خودداری در صورتی که طرفین معامله در معامالت خود از انجام دادن هر یک از تکال -%تبصره 

نمایند، متضامناً مسئول خواهند بود و در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند، چنانچه فروشنده 

مشخصات خریدار و موضوع معامله را ظرف مهلت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور اعالم نماید مشمول جریمه تخلف 

 .نخواهد بودفوق از این بابت 

این قانون مکلف به نگهداری ( ۷۵)ماده ( ب)و ( الف)اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای  -۰تبصره 

باشند و در صورت درخواست مأموران  های مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می حساب صورت

های ارائه نشده  حساب صورت( ۰۲%)ای معادل ده درصد  ت مشمول جریمهدر غیر این صور. مالیاتی باید به آنان ارائه دهند

 .خواهند بود

 

 می باشد http://www.taxbank.irبه آدرس منبع این مطلب سایت بانک مالیاتی ایران 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آموزش کاربردی حسابداری در سایت حساب آموز

 
com.hesabamooz.www 

www.hesabamooz.com

