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« اطالعیه شماره » 071
قابل توجه همکاران محترم صنف الکتریک تهران
باسالم و احترام؛ در خصوص ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال  4931حداکثر تا پایاا خارداد مااا ساال ،اارن عای
توافقنامه ریاست محترم سازما امور مالیاتی کشور به شرح ذیل اعالم میگردد:
الف -شرایط توافق :
-1مودیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال  4931خود را با تکمیل خالصه وضعیت درآمد و هزینه بصورت الکترونیکای
از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیا مالیاتی باه نشاانی  www.TAX.GOV.irبخا

اظهارناماه الکترونیکای در

موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند مشمول توافق میباشند .ضمناً ضرورتی به تسلیم پرینات اظهارناماه بصاورت کا اهن باه
ادارات امور مالیاتی نخواهد بود و کد رهگیرن دریافتی از سامانه در تاریخ ارسال به عنوا رسید تسلیم اظهارنامه مالیااتی
میباشد.
ب-نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات و پرداخت آن :
-2میزا مالیات عملکرد سال  4931صاحبا مشا ل به میزا مالیات قطعی شدا در ساال  4939تعیای مایگاردد .در
مورد مؤدیانی که مالیات عملکرد سال  4939آنها تا تاریخ تسلیم اظهارنامه قطعی نشدا است ( به اساتثنان مؤدیاانی کاه
پروندا آنها بران عملکرد 4939به عنوا نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار گرفته است ) مالیاات قطعای عملکارد ساال
 4931آنها با رعایت درصد رشد موضوع بند  5دستورالعمل  100/31/505ماور  ( 4931/9/15تا مبلغ  1101110111ریال
مالیات سال  1932با رشد 8درصد -از مبلغ  1101110111ریال تا مبلغ  9101110111ریال مالیات با رشد 12درصد و
مازاد  9101110111ریال با رشد 18درصد ) مبنان مالیات مورد توافق قرار میگیرد.
-9مؤدیانی که در عملکرد سال  4939تمام سال را فعالیت داشته و مشمول مالیات نگردیدااند درآمد مشمول مالیات قبل
از کسر معافیت عملکرد  4931آنها با 10درصد افزای

نسبت به درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیات ساال 4939

تعیی میگردد.
-4مؤ دیانی که نسبت به پرداخت کل مالیات متعلق به همراا اظهارنامه اقدام نماید حاداکثر تاا تااریخ  4935/5/45بار
مالیات قطعی آنها صادر خواهد شد .مؤدیانی که بخشی از مالیات را به همراا اظهارنامه و باقی مانادا مالیاات متعلاق را تاا
پایا تیرماا پرداخت نمایند بر

مالیات قطعی آنها تا  4935/6/45صادر خواهد شد .آ دساته از مؤدیاانی کاه قاادر باه

پرداخت مالیات خود بصورت یکجا همراا اظهارنامه تا پایا تیرماا نمیباشند با مرا،عه باه ادارا اماور مالیااتی نسابت باه
پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلق طی چهار قسط مساون حداکثر تا پایا مهرماا سال ،ارن اقدام نمایند.
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-5هرگاا اسناد و مدارک مثبته ان تحصیل گردد که حاکی از اختالف مالیات مشخصه بی
توافق باشد مالیات ما به التفاوت در صورتی که بی

از 5درصاد باا مالیاات ماورد

از دو میلیو ریال باشد با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد.

ج -سایر موارد :
-6هر گاا درآمد مشمول مالیات یا مالیات عملکرد سال  4939یا 4931صاحبا مشا ل حسب مورد با تو،اه باه فعالیات
مؤدن بران بخشی از سال مهکور بودا باشد در ای صورت میبایست درآمد مشمول مالیات بران یک سال تمام محاسبه و
پس از تعیی مالیات متعلق درآمد مشمول مالیات ( بران پروندا هان معاف ) و مالیات مهکور ( بران ساایر پرونادا هاا )
مبنان رشد مورد نظر قرار گیرد.
-7در مشارکت مدنی مؤدیانی که نسبت مالکیت آنها نسبت به سال  4939یا  4931حسب مورد تغییر داشته است ابتدا
میبایست مالیات یا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مهکور با احتساب تغییر مالکیات محاسابه و ساسس مبناان رشاد
مورد نظر قرار گیرد.
-8مودیانی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال  4939یا  4931آ ها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد 491
و  411قانو مالیاتهان مستقیم و یا مادا  414قانو برنامه پنجساله پنجم توسعه محاسبه شدا است ابتدا بایاد درآماد
مشمول مالیات و مالیات آ بدو اعمال مقررات مهکور محاسبه و سسس مبنان توافق عملکرد سال  4931قرار گیرد.
-3مؤدیانی که مطابق دستورالعمل هان صادرا در ا،ران مقررات مادا  414قانو برنامه پنجساله پنجم توسعه ملازم باه
استفادا از صندوق مکانیزا فروش ( سامانه هان فروشگاهی) شدا اند در صورتی که مطابق با بخشنامه هان صادرا نسابت
به نصب سامانه مهکور اقدام ننمودا باشند مالیات یا درآمد مشمول مالیات آنها حسب مورد باران ساال  4931باا اعماال
رشد مورد نظر به شرح بندهان  1و  9ای دستورالعمل بدو اعمال معافیت محاسبه و مشمول توافق است.
-11مؤدیانی که در سال  4931در ا،ران مقررات مادا  414قانو برنامه پنجساله پنجم توسعه نسبت به خریاد نصاب و
راا اندازن دستگاا سامانه صندوق فروش ( مکانیزا فروش) اقدام نمودا اند در محاسابه درآماد مشامول مالیاات و مالیاات
عملکرد سال  4931هزینه مهکور از درآمد مشمول مالیات آنها قابل کسر خواهد بود.
،-11هت حس ا،ران ای دستورالعمل کارگروهی متشکل از نمایندگا اتاق اصناف و رئیس اتحادیاه ذیاربط و مادیرکل
امور مالیاتی یا نمایندا تام االختیار ایشا تشکیل میگردد تا بران رفع مشکالت و موانع ا،رایی احتمالی اقدام گردد.
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