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 به نام آنکه جان را فکرت آموخت

 .به خاطر بسپاریدرا ماده قانون مالیاتها  06این  تا 372از

ماده می باشدکه بعضی از مواد  723های مستقیم شامل  قانون مالیات ی دانیدهمانطورکه م
اشراف به همه آنها  بنابراین اندصورت مکررآمدهه ب هم759، 943، 961د موا مانندآن قانونی 

 آنچنان ضرورتی نداشته باشد. شاید برای شروع کار

حسابداری  در شرکتها و موسسات مشغول کارجویای کار و یا لیکن دوستان حسابداری که 
آیین نامه و ضوابط اجرایی را بیشتر بدانند ، هستند هر چقدر قوانین مالیاتی و بخشنامه ها

آن بر موسسه سرمایگاناز اینرو  بود، خواهد موثرترو درآمدی آنها  یشغل پیشرفتمطمئنا در 
مواد قانونی دانستن آنها برای شروع و  بیشتر از سایر هم اکنونتا مواد مالیاتی که  استشده 

 عالقمندان سایر سایت سرمایگان ومحترم اعضای را برای  می باشدادامه کار حسابداری الزم 
 .دگردآوری و ارایه کن

دلیل بر کم  به بعضی از مواد قانونی در این مبحث اشاره ای نشده است، اگرالزم به ذکر است 
 د.نآورده شو اینجانیازی دیده نشده که  درحال حاضراهمیت بودن آنها نیست بلکه 

 شما راه می افتد. کار مستقیم را برای مصاحبه های شغلی و کار بدانید ماده از قانون مالیاتهای06این 

 بعضی ازسرفصل های قانون مالیاتهای مستقیم 

 اشخاص مشمول مالیات )حقیقی، حقوقی( -9
 تکالیف قانونی مقرر در قانون مالیات های مستقیم -7
 نرخهای مالیاتی مقرر در قانون -3
 مالیاتی درصورت عدم اجرای قانون تشویقات وجرایم -4
 مهلت های قانونی انجام تکالیف مالیاتی -5
 مراجع رسیدگی مالیاتی -6

 مواد قانونی و شرح مختصر موضوع ماده قانونی

 شخاص مشمول و غیر مشمول مالیات ا:7و9ماده

 ریال  722هر برگ چک  تعیین حق تمبر: 44هماد

 رهزار حق تمبر سفته و براتد3 :45ماده

 حق تمبر بارنامه ،هوایی، دریایی، زمینی، :46ماده

ماه از 7وپرداخت آن ظرفارزش اسمی ( درهزار7رسهام وسهم الشرکه)به قراربحق تم: 44ماده 
ت شرکت ها افزایش سرمایه از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثب ،تاریخ ثبت قانونی شرکت  
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 برروی سفته و برات و بارنامه ابطال  الصاق ودریافت حق تمبر به جای  :52ماده

تعیین درآمدمشمول مالیات امالکی  که به اجاره واگذار می شود اعم از نقدی  :54و53و57ماده
 استهالک اجاره و هزینه ها  %75سرو غیر نقدی پس از ک

  مالیاتیبه امورآنپرداختسروازکروزپس92اجارهمالیاتپرداختمهلت :53ماده1تبصره

مالیات نقل وانتقال امالک غیرمنقول)زمین،آپارتمان، ساختمان وسرقفلی( :51ماده  

ازتاریخ سالازدوبیشکههوغیرازمسکونیعمانوسازهایساختمانوانتقاالتنقلمالیات:22ماده
 صدورگواهی پایان کارآنها نگذشته باشد.

یا تاآخرتیرماه ومعاملهانجامازروزپس32تاامالکمالکینبرایاتیمالیتسلیم اظهارنامهتکلیف:42ماده
 سال بعد.

دامداری پرورش  کشاورزی، دامپروری،هایفعالیتازکلیهصلادرآمدحبرمالیاتمعافیت:49ماده
 ماهی، زنبور عسل، پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری،

 حقوق و مزایاسالیانه ومعافیتحقوقدرآمدبرحقوق(مالیاتدرآمدبر)مالیات:45،44،43،47ماده

م فهرستی از دریافت یروز با تسل 32ت حقوق حداکثر ظرف اوپرداخت مالیرسکتکلیف.46ماده 
 تیاکنندگان حقوق به اداره امور مالی

 حقوق و مزایای معاف از مالیات )حتما مطالعه شود( :19ماده 

 مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته%52بخشودگی  :17ماده 

 موضوع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی)صاحبان مشاغل بند الف،ب،ج(.:16و15،14ماده 

و ابالغ کتبی در  ق علی الراس یموارد علی الراس و تشخیص مالیات از طر :12ماده
نفره حسابرسان منتخب سازمان امور  3دفاترو اسناد و مدارک حسابداری و هیئت خواست

 ضروری()مطالعه مالیاتی کشور

قبول میکنند و جدول کالتوکهوسایرافرادیدادگستریوکالیتمبروابطالالصاقتکلیف:923ماده
 حق تمبر وکالت نامه برای دعاوی و اختالف مالی 

مالیات تکلیفی هر نوع کارمزد وحق الزحمه )به جز کارمزد های بانکی و کارمزد  :924ماده
 اداره امور مالیاتیمعامالت بورسی( و مهلت پرداخت به 

 و موسسات( هانرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ) شرکت :925ماده 

 نرخ مالیات بردرآمد اشخاص خارجی فعال در ایران :922ماده 
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تکلیف تهیه و تنظیم  و ارسال اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و تعیین :  992ماده 
 ت امور مالیاتی ادارابه مهلت قانونی ارسال اظهارنامه 

تکلیف مالیاتی تعیینوی منحلهاظهارنامه مالیاتی شرکتها تکلیف تسلیم:996،995،994ماده 
 آنها پس از انحالل

 اشخاص حقیقی درآمدنرخ مالیات بر :939ماده 

 معافیت مالیاتی فعالیتهای تولیدی و معدنی  با شرایط خاص:  937ماده

 از صادرات محصوالت حاصلدرآمدمالیاتی معافیت  :949ماده 

 معافیت مالیات بر درآمد کارگاههای فرش دستباف و صنایع دستی :  947ماده 

دربورس کاال به فروش کهیکاالهایت بردرآمدحاصل ازفروشبخشودگی مالیا :943ماده 
 ورس پذیرفته و معامله می شوند.ب د.و شرکتهایی که سهام آنها در بورس و فرانمیرس

 مالیات نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها مکرر: 943ماده

 معافیت سود سپرده بانکی و اوراق مشارکت: 945ماده 

 هزینه های قابل قبول و موجه از نظر سازمان امور مالیاتی  :944و 942ماده

 هودو نامش هودهای مش نحوه محاسبه استهالک دارائی :952و941ماده 

 مشهودهای ثابت  دارائی جدول نرخ استهالکات  :959ماده

 قرائن مالیاتی برای محاسبه مالیات به طریق علی الراس :957ماده

 رآمد مشمول مالیات به طریق علی الراسدتعیین جدول ضرایب تشخیص : 954ماده

 سال مالیاتی :955ماده

که جهت نگهداری  ها و فرم هایی تکلیف کاربرد وسایل و روشها و صورت حساب:961ماده 
 می شوند. تعیینحساب از طرف سازمان امور مالیاتی 

تکلیف تسلیم فهرست معامالت به ادارات  اختصاص شماره اقتصادی به مودیان ومکرر:961ماده 
 درصورت عدم اجرای قانون جرایم مقرر وامور مالیاتی

 جایزه خوش حسابی مالیاتی: 941ماده 

 تاخیر در پرداخت مالیات و تعیین شده و بخشودگی جرایم مالیاتی  جریمه:912ماده 

جریمه عدم تسلیم اظهارنامه  توسط اشخاص حقوقی و مشموالن بند الف و ب ماده : 917ماده 
 و درآمد کتمان شده یا هزینه های غیر واقعی  15
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 قانونی حساب سود و زیان و جریمه رد دفاتر م ارایه ترازنامه ودجریمه ع: 913ماده 

 جریمه عدم ارایه فهرست دریافت کنندگان حقوق و مزایا: 912ماده 

 داخت مالیات های تکلیفی مکسوره پرداخت نشدهرعدم پ%72جریمه  :911ماده 

اصالح اظهارنامه مالیاتی بردرآمدتسلیمی حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اجازه: 776ماده 
 انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه اصلی

 روز از تاریخ ابالغ 32ت ظرف امهلت اعتراض به برگ تشخیص مالی :734ماده 

 اختالفات مالیاتی(حلنفره3های مالیاتی)هیئتهایاختالفبهرسیدگیمرجع :744ماده 

 درخواست رسیدگی به اختالف مالیاتی از مرجع شورای عالی مالیاتی: 759ماده

نفر منتخب وزیر  سهرسیدگی به اختالف مالیاتی در هیئت مرکب از  درخواستمکرر: 759ماده 
 امور اقتصادی و دارایی

 مربوط به شورای عالی مالیاتی و تعداد اعضای شورا و وظایف آن :762و757ماده 

به سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی و موسسات اجازه حسابرسی مالیاتی :727ماده
 رسمی کشور حسابرسی عضو جامعه حسابداران

 

ماده قانون 06با مطالعه و به خاطرسپردن این عالقمندان و جویندگان کار در حرفه حسابداری 

مالیات های مستقیم می توانند شانس موفقیت خود را درمصاحبه های شغلی چند برابرکنندو 

 شاغلین با فراگیری آنها امکان ارتقاءشغلی خود را افزایش دهند.

در سایت سرمایگان عضو شوید و به طور رایگان از ده ها مطلب مفید و ارزشمند که خواندن آنها 

 یشرفت شغلی شما کمک بسیار زیادی خواهد کرداستفاده کنید .پبه 
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