
چیست؟عملکردمالیاتیاظهارنامه.۱
اظهارنامه مالیاتی فرمی است که به منظور اظهار درآمدها ، هزینه ها ، دارایی ها ، بدهی ها ، سرمایه، معافیت ها، درآمد مشمول  

قوقی  مالیات، مالیات، بخشودگی مالیاتی و همچنین اطالعات هویتی و مکانی حسب مورد که برای صاحبان مشاغل و اشخاص ح
هیه و  موضوع قانون مالیات های مستقیم، بر حسب نوع و حجم فعالیت اشخاص مذکورمطابق نمونه هایی که توسط سازمان، ت

.اعالم می شود

چه کسانی مکلفند اظهارنامه مالیاتی عملکرد را تهیه و ارسال کنند؟ .2
ی فعالیت  قانون مالیاتهای مستقیم کلیه اشخاص حقیقی دارنده کسب وکار که بصورت فردی و یا مشارکت95اساس ماده الف ـ بر 

.ارسال نمایندبرای هر سال مالی خود اظهارنامه مالیاتی تهیه و کنند مکلفند می 

مجوز  ق م م کلیه اشخاص حقوقی که در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده اند و تشکل های قانونی که دارای110ماده ب ـ طبق 
ود وزیان و  مالی ترازنامه وسهرسالفعالیت از وزارتخانه های ذیربط می باشند و اتحادیه های صنفی بر اساس قانون مکلفند برای 

. سایر اطالعات مندرج در فرم اظهارنامه را تهیه و به سازمان امور مالیاتی تحویل دهند

داریم؟نیازمدارکیچهبهمالیاتیاظهارنامهارسالوتهیهبرای.3
.استنیازموردزیرمدارکمالیاتیاظهارنامهتنظیموتهیهبرای

حقوقی و اشخاص حقیقی گروه اول  اشخاص ترارنامهصورت . 1

صورت سود وزیان برای کلیه اشخاص مکلف به تهیه و ارسال اظهارنامه عملکرد. 2

وخارجیمبلغ درآمد و فروش داخلی .3

کاالهاوسایر( ریالی )حساب مواد اولیه وکاالی ساخته شده وکاالی بازرگانیگردش . 4

تولیدی،بازرگانیهای صورت بهای تمام شده کاالی ساخته شده و فروش رفته برای شرکت . 5

صورت قراردادها ودرآمد پیمانکاری و بهای تمام شده پروژه برای شرکت های پیمانکاری  . 6

سود و زیان دوره قبل وگردش حساب تعدیالت سنواتی  مانده . 7

اول  حقیقی گروه واشخاصبرای اشخاص حقوقی رهگیریوکدشماره ثبت دفاتر قانونی . 8

مبلغ مالیات های پرداخت شده . 9

عالیت  فومجوزو شماره کارت بازرگانی اظهارنامهپیش ثبت نام برای ارسال اینترنتی رهگیریوکدنام کاربری ،رمز عبور .10

مودیمورد استفاده اجاریملک اطالعات .11

افزایش در سال جاریودرصداطالعات فروش سال قبل .12

چگونه اظهارنامه مالیاتی عملکرد را تهیه و ارسال کنیم؟
(دبردرآممالیات ) پرسش درباره اظهارنامه مالیاتی عملکرد13پاسخ 



دارد؟وجودحاضرحالدردرآمدبرمالیاتاظهارنامهنوعچند.4

.استقرارگرفتهدسترسدروتهیهدرآمدبرمالیاتاظهارنامهنوع6مالیاتیاظهارنامهارسالوتهیهبهمکلفاشخاصبرایاکنونهم

.استترمفصلهااظهارنامهسایربهنسبتکه(ممق110مادهموضوع)حقوقیاشخاصبردرآمدمالیاتاظهارنامه.1

ممق95مادهاجرایینامهآیینطبقاولگروهحقیقیاشخاصدرآمدبرمالیاتاظهارنامه.2

ممق95مادهاجرایینامهآیینطبقدومگروهحقیقیاشخاصدرآمدبرمالیاتاظهارنامه.3

ممق95مادهاجرایینامهآیینطبقسومگروهحقیقیاشخاصدرآمدبرمالیاتاظهارنامه.4

ممق80و57مادهمالکدرآمددارندهحقیقیاشخاصویژهامالکدرآمدبرمالیاتاظهارنامه.5

ممق116و114مادهطبقانحاللاظهارنامه.6

مودیان اظهارنامه مالیاتی عملکرد را از کجا باید تهیه کنند؟.5

مالیاتیجامعطرحسایتبهبایستمیعملکردمالیاتیاظهارنامهتهیهبرایدرآمدبرمالیاتیمودیان

www.taxنشانیبا .gov.irکننددانلودراخودنیازموردمالیاتیاظهارنامهمالیاتی،هایاظهارنامهقسمتازومراجعه.

چیست؟مالیاتیاظهارنامهارسالوتهیهمراحل.6

پس از تایید اطالعات ارایه شده و  کرده و ثبت نام www.tax.gov.irمالیاتی ایران از طریق سایت بایددرنظاممودیابتدا 
.مالیاتی شناخته می شودمودیبعنواناقتصادی اخذکدتشکیل پرونده در اداره امور مالیاتی مربوطه و 

الیاتیمتکالیفعملیاتانجامبرایعبوررمزوکاربریناممودیبهمالیاتیامورسازمانطرف،ازنامثبتقانونیتشریفاتطیازبعد
.شودمیدادهاختصاص

و دارای باشند ده هم اکنون اشخاصی امکان ارسال اظهارنامه از طریق اینترنت را دارا هستند که در نظام مالیاتی ایران ثبت نام کر: نکته 
.  باشند45اعتبارنام کاربری و رمز عبور و شماره 

؟کنیمارسالراعملکردمالیاتیاظهارنامهبایدزمانیچهتاحداکثر.۷

ماه پس از پایان سال مالی اظهارنامه مالیاتی خود را تهیه وبه سازمان ا مور 4حقوقی می بایست حداکثر تا م اشخاص .م.ق110وفق ماده 
این ارنامهاظهارسال مهلت قانونی حداکثر مالیاتی ارسال نماید واز آنجا که سال مالی عمده شرکت ها منطبق بر سال شمسی است بنابراین 

سال اظهار نامه مالیاتی عملکرد خود را خرداد هر 31باید تا م حداکثر .م.ق100وفق ماده حقیقی بودواشخاصخواهد /** 04/31نوع شرکتها 
.نمایندارسال و مالیات متعلق را پرداخت 

چیست؟عملکردمالیاتیاظهارنامهارسالعدمعواقب.۸

درآنلیمتسبهنسبتمالیاتیاظهارنامهارسالوتهیهبهمکلفحقیقیاشخاصوقانونیهای،تشکلموسساتوشرکتهاکهصورتیدر
.شدخواهندزیرقانونیتبعاتوجرایممشمولنکننداقداممقررموعد

ق م م 192طبق ماده 

نسبت به مالیات متعلقه و غیر قابل بخشش % 30جریمه عدم ارایه اظهارنامه برای شرکتها و اشخاص حقیقی 

ق م م شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی وحقوقی فعال در مناطق آزاد و سایرمناطق132ت ماده بند طبق 
بق نمونه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان ط. کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است

.های است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می شود

http://www.tax.gov.ir/


چیست؟عملکردمالیاتیاظهارنامهارسالمزایای.9
لیاتی برای  باشد لیکن ارسال اظهارنامه مامی علی رغم اینکه تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی برای مودیان مالیاتی کاری وقت گیر 

شرکتهایی که سه سال متوالی اظهارنامه ارسالی آنها مورد قبول اداره  189طبق ماده .خوبی را فراهم نمایدمزایای تواند می مودیان
درصد جایزه خوش حسابی نسبت به  5امورمالیاتی واقع شود و اعتراضی به برگ تشخیص صادره نداشته باشند مشمول استفاده از

.سال می شوند3مالیاتهای پرداخت شده

؟گیردمیقراررسیدگیموردزمانیچهتاعملکردمالیاتیهایاظهارنامه.۱۰

م ادارات امور مالیاتی مکلفند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را حد اکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ .م.ق156براساس ماده 

.ایندنمتا سه ماه بعد به مودی ابالغ حداکثر تسلیم اظهارنامه رسیدگی نمایندو برگه تشخیص رسیدگی را نقضاء مهلت ا 

دارد؟وجوداظهارنامهاصالحامکانمالیاتیاظهارنامهارسالازبعدآیا.11

در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی از نظر محاسبه و درج صورتیکه دارنددرق م م به مودیان مالیاتی اجازه 226طبق تبصره ماده 
قدام و  داده باشد ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به رفع اشتباه ارخ اطالعات اشتباهی 

.اظهارنامه مالیاتی اصالحی تسلیم نمایند

چقدر است؟ حقیقی و حقوقی نرخ مالیات بر درآمد اشخاص .12

حقیقی پس از کسر معافیت ساالنه نرخ مالیات بر درآمد اشخاص -1

%15ریال درآمد به نرخ 500،000،000مبلغ تا 

%20به نرخریال 1،000،000،000تا ریال 500،000،000نسبت به مازاد 

%25ریال به نرخ1،000،000،000نسبت به مازاد بر 

.زیر می باشدنرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی به شرح -2

(نسبت به سود مشمول مالیات% 25)105اشخاص حقوقی مشمول ماده  

(نسبت به سود مشمول مالیات% 22.5) 143شرکتهای بورسی ماده 

(به سود مشمول مالیات%20)143سهام شناورآزاد م %20شرکتهای بورسی دارای بیش از

(به سود مشمول مالیات% 23.75)143شرکتهای فرابورس ماده 

(  به سود مشمول مالیات% 18.75)105ماده 6شرکتهای تعاونی متعارف و سهامی عام تبصره

(به سود مشمول مالیات% 22.5)سود حاصل از فروش کاال در بورس کاال 

ق م م نسبت به درآمد ابرازی نرخ صفر132شرکت های موضوع ماده 

شرکتهای تعاونی دانش آموزی ، کارمندی ، کشاورزی ، کارگری ، صیادی و عشایری معاف از مالیات

دهم؟انجامراکاراینچگونه.کنمتهیهرامالیاتیاظهارنامهمی خواهمامروزهمین.۱3

پس از  و نرم افزار اظهارنامه مالیاتی را دانلود کنید و مراجعه www.tax.gov.irهمین االن به سایت طرح جامع مالیاتی به نشانی 
.آن مراحل زیر را اجرا کنید

http://www.tax.gov.ir/


مالیاتی عملکرد                                                                              اظهارنامهنصب نرم افزار . 1

اظهارنامهتکمیل راهنمای مطالعه . 2

مالیاتی  اظهارنامهعملیاتی شدن پیش ثبت نام برای وکدرهگیرینام کاربری و رمز عبور واردکردن. 3

و درج اطالعات مورد درخواستاظهارنامه3پاسخ به سواالت صفحه . 4

مالیاتیاظهارنامهاطالعات حسابداری در واردکردن . 5

مالیاتی  اظهارنامه( ترازنامه) 12صفحهو تکمیل درج .6

مالیاتی  اظهارنامه( وزیانسود ) 13صفحهو تکمیل درج .7

مغایرت اختالف ترازنامه در صورت وجود                                         رفع . 8

اظهارنامه اشخاص حقوقی و درج اقالم معاف و تعیین مالیات ابرازی برای اشخاص حقوقی                                                                                          26صفحه تکمیل . 9

اظهارنامه اشخاص حقوقی و بستن اظهارنامه    27صفحه تکمیل . 10

ی                     ارسال به اداره امور مالیاتارزش افزوده و گزارش فصلی جهت اظهارنامهو تطبیق مبلغ درآمد مندرج با اظهارنامهبررسی . 11

برای ارسال اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی واخد کد رهگیری                                                                                                                      اقدام . 12

نسخه چاپی اظهارنامه پس از ارسال  تهیه . 13

مالیاتی ارسالی                                                                                        اظهارنامهبه اسناد و مدارک و آماده شدن برای رسیدگی بایگانی . 14

یرید،بگیادرامالیاتیاظهارنامهوارسالتهیّهحرفه ایروش هایمی خواهیدوهستیدحسابداریاوکاروکسبمدیر،دارندهاگر

؟نمی کنیدشرکت(مالیمشاورین)سرمایگانموسسهعملکرددرمالیاتیاظهارنامهموشکافیسرّییکروزهکارگاهدرچرا

(مالیمشاورین)سرمایگانموسسهدرشدهتهیه

www.sarmayegan.com

مشاورمالیاتیمرادیمهدیتوسط

sarmayegan@gmail.com

سایت سرمایگان عضو شوید و به طور رایگان از ده ها مطلب مفید و ارزشمند که در 
.د خواندن آنها به پیشرفت شغلی شما کمک بسیار زیادی خواهد کرداستفاده کنی

02186083296

02186084245

تلگرام Sarmayeganchannel

اینستاگرام Sarmayegan

http://modiresabz.com/product/1yearkarkhane/
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