بسمه تعالی

اطالعیه شماره 118
در خصوص ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 0931
َمٌاس محتشم
تا سالم  ،وظش تٍ ایىٌٍ سيش اخشایی مطمًلیه طشح تًاكن دس اخشای تثصشٌ  5مادٌ  100م  .م  .م صاحثان مطاؿل مًضًع تىذ ج كی ماتیه سیاست
محتشم ساصمان امًس مالیاتی ًطًس تا ضًسای محتشم اصىاف ًطًس ي مدامغ محتشم صىلی تُشان تٍ ایه اتدادیٍ ياصل گشدیذٌ تٍ اطالع ًییٍ اػاا
صىق الٌتشیي می سساوذ  ًٍ .خُت تشخًسداسی اص مؼاكیت هاوًوی ي استلادٌ اص تسُیالت تطشح ریل ( حتی اكشادی ًٍ خًد سا مؼاف اص پشداخت
مالیات می داوىذ ) الصم است وسثت تٍ تىظیم ي تٌمیل اظُاسوامٍ مالیاتی ػمیٌشد سال  1390تا دسج صحیح اطالػات ًَیتی  ،ضماسٌ میی  ،وطاوی ي
ًذ پستی محل كؼالیت دس كشم اظُاسوامٍ مالیاتی ي تسییم تصًیش ًاست میی ي هثض تیله محل كؼالیت خًیص اهذام ي حذاًثش تا پایان تیش ماٌ 1391
تٍ اداسٌ امًسمالیاتی محل ضـل خًد تسییم ي سسیذ دسیاكت ومایىذ  ،و همچنین جهت دریافت شماره اقتصادی حذاکثر تا تاریخ
 1391/8/30از طریق ثبت نام در سامانه  www.tax.gov.irاقذام فرماییذ .
الف ) ضشایط ي وحًٌ تًاكن مالیات ػمیٌشد سال  1390صاحثان مطاؿل تىذ ج مًضًع مادٌ  95هاوًن مالیاتُای مستویم
 : 1میضان دسصذ اكضایص وسثت تٍ مالیات هطؼی ػمیٌشد سال  1389اص  ( %15پاوضدٌ دسصذ) ًمتش وثاضذ  .وحًٌ پشداخت حذاهل ( %50پىداٌ دسصذ)
مالیات ووذ تا اظُاسوامٍ ي ( %50پىداٌ دسصذ ) تاهی ماوذٌ دس پىح هسط مسايی ماَاوٍ تا پایان آرس ماٌ  1391توسیط گشدد .
تشای اضخاصی ًٍ تصًست الٌتشيویٌی وسثت تٍ تسییم اظُاسوامٍ اهذام ومایىذ حذاهل  ( %30سی دسصذ ) مالیات ووذ ي تاهی ماوذٌ دس َ ( 7لت )
هسط مسايی ماَاوٍ تا پایان تُمه ماٌ توسیط گشدد .
 : 2مثىای محاسثٍ مالیات مًسد تًاكن مالیات هطؼی ضذٌ ًل سال  1389می تاضذ  ،چىاوچٍ مالیات هطؼی ضذٌ ػمیٌشد  1389تٍ َش دلیل تشای
هسمتی اص سال مزًًس تًدٌ تاضذ می تایستی اتتذا دسآمذ مطمًل ما لیات ي مالیات هطؼی تشای یٌسال تمام محاسثٍ ي سپس دسصذ سضذ مًسد وظش
تشای ػمیٌشد سال  1390اػمال گشدد .
 : 3دس صًست ػذم هطؼیت پشيوذٌ مالیات ػمیٌشد سال  1389تا صمان تسییم اظُاسوامٍ آخشیه مالیات هطؼی ضذٌ تا  %20اكضایص ساالوٍ مثىای
محاسثٍ تشای اودام تًاكن هشاس گیشد ( مطشيط تش ایىٌٍ پس اص آخشیه ػمیٌشد هطؼی ضذٌ تٍ ػىًان ومًوٍ سسیذگی وطذٌ تاضذ ).
 : 4چىاوچٍ مالیات هطؼی ضذٌ ػمیٌشد سال  1389صاحثان مطاؿل تا سػایت مًاد  172 ، 165 ، 137م.م.م تؼییه گشدیذٌ تاضذ اتتذا می تایست
دسآمذ مطمًل مالیات ي مالیات متؼیوٍ تذين دس وظش گشكته مًاد مزًًس تشای ػمیٌشد سال  1390محاسثٍ گشدد َ .مچىیه پشداختُای اودام ضذٌ دس
سال  1390دس اخشای مًاد مزًًس تا سػایت موشسات اص دسآمذ مطمًل مالیات ایه مؤدیان هاتل ًسش می تاضذ .

 : 5دس مطاسًت مذوی مالیات هطؼی ضذٌ ػمیٌشد َ 1389ش یي اص ضشًا تا سػایت سایش ضشایط مالى ػمل خًاَذ تًد ي َش ضشیي تا سػایت ضشایط
كًم مطمًل تًاكن خًاَذ تًد ي دس صًست تـییش سُام مالٌیت ضشًا وسثت تٍ ػمیٌشد سال  1389اتتذا می تایست مالیات ػمیٌشد سال  1389تا
تًخٍ تٍ سُم مالٌیت خذیذ محاسثٍ ي سپس سضذ مًسد وظش تشای تؼییه مالیات مًسد تًاكن تشای سال  1390اػمال گشدد .
َ : 6شگاٌ اسىاد ي مذاسى مثثتٍ ای تٍ دست آیذ ًٍ حاًی اص اختالف مالیات مطخصٍ تیص اص  1،000،000سیال تا مالیات مًسد تًاكن تاضذ  ،مالیات
ماتٍ التلايت تا سػایت موشسات مًسد مطالثٍ خًاَذ ضذ .
 : 7تؼذاد  ( %4چُاس دسصذ ) اص اظُاسوامٍ َای تسییمی تًسط اداسٌ ًل امًس مالیاتی تٍ ػىًان ومًوٍ اوتخاب ي سسیذگی خًاَذ ضذ مطشيط تش ایىٌٍ
دس سٍ سال اخیش تٍ ػىًان ومًوٍ اوتخاب ي سسیذگی وطذٌ تاضىذ ي َمچىیه اضخاصی ًٍ ظشف پىح سال گزضتٍ تٍ ػىًان ومًوٍ اوتخاب وطذٌ ي
مالیات آوُا تش اساس تًاكن یا خًداظُاسی هطؼی ضذٌ است  .مالیات آوُا تشای ػمیٌشد سال  1391اص طشین سسیذگی تؼییه خًاَذ ضذ .
ب ) صاحبان مشاغل که از توافق خارج و توسط واحد مالیاتی مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت .
 : 1اشخاصی که تا تاریخ  1391/8/30شماره اقتصادی دریافت نکرده انذ .
ً : 2ییٍ اظُاسوامٍ َایی ًٍ مالیات اتشاصی آوُا ًمتش اص حذوصاب تطشح تاال می تاضذ .
ً : 3ییٍ اظُاسوامٍ َایی ًٍ ضشيع كؼالیت آوُا دس سال  1390تًدٌ ي یا وسثت تٍ سال  1389تـییش ضـل داضتٍ اوذ .
 : 4اظُاسوامٍ اضخاصی ًٍ وسثت تٍ پشداخت یا تشتیة پشداخت تذَی مالیاتی هطؼی ي اتالؽ ضذٌ ( تٍ استثىا پشيوذٌ َایی ًٍ دس مشاخغ هاوًوی
مطشح می تاضذ ) ي تذَی اصل مالیات آوُا لـایت سىًات ػمیٌشد  1389تیص اص مثیؾ  2،000،000سیال تاضذ ي حذاًثش تا تاسیخ ( ) 1391/8/30
اهذام وىمایىذ .
خُت تٌمیل اظُاسوامٍ ػمیٌشد سال  90تشٍ هطؼی ػمیٌشد سال  1389ضشيسی می تاضذ .
ضمىاً مطايس مالیاتی مستوش دس اتحادیٍ آمادٌ ساَىمایی می تاضذ .
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