
 ۷۹ سال در مستقیم مالیاتهای قانون ۷۹ ماده تبصره مفاد مقررات شدن اجرایی

 سازمان محترم اعضای کلیه توجه قابل

 مهندسی نظام مرکزی شورای 60/65/59 مورخ /م5331/51 شماره نامه به عطف رساند می مهندسین کلیه اطالع به بدینوسیله

 اطالعیه در که همانگونه کشور مالیاتی امور سازمان 55/69/59 مورخ /م05616 شماره پیوستی بخشنامه و کشور ساختمان

 تشخیص روش  حذف زمان که 35/60/50 تاریخ در آن تصویب و مستقیم هایمالیات قانون اصالح به نظر گردید ذکر قبلی

 عملیاتی کشور سرتاسر در موضوع این نماید می یادآوری مجدداً است شده ذکر ۸۹ سال یعنی آن از بعد سال سه از الراس علی

 رد استفاده مورد ضرایبامکان توافق مانند سال جاری و سالهای گذشته نمی باشد و ) باشد می ها استان اختیار از خارج و شده

   آن رعایت به موظف نیز کشور ساختمان مهندسی نظام اعضای کلیه لذا (نیست استفاده قابل نظارت و طراحی کارکرد اعالم

            تقدیم اطالع جهت مشاغل صاحبان های مالیات قانون ۸۹ ماده اجرایی نامه آیین ۳ و ۲ ماده مفاد پیوست به .باشند می

 شما جهت را فوق موارد رسانی اطالع جهت فقط سازمان این و بوده تخصصی امری مالیاتی موضوعات است بدیهی .گردد می

 .نمایید مراجعه ذیربط مراجع به جزئیات از اطالع جهت است ضروری و است نموده درج عزیزان

 51 ماده نامه آیین ۲ ماده

 مشاغل صاحبان مودیان بندی گروه   

 :شوند می بندی گروه ذیل شرح به فعالیت حجم یا و نوع قبیل از معیارهایی و ها شاخص اساس بر مشاغل صاحبان

 اول گروه

 دوم گروه

 سوم گروه

 :فعالیت حجم -الف

 شرح گروه

ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده )قبل از کسر معافیت(  یامجموع مبلغ فروش کاال و خدمات سال قبل  اول

و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال  1۳۸1طبق آخرین برگ قطعی )مجموع اصلی و متمم( عملکرد سال 

 یلیارد ریال باشد.باشد، هر کدام بیشتر از مبلغ سی م شدهقبل از شروع سال مالیاتی ابالغ 

قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده د)قبل از کسر معافیت( مجموع مبلغ فروش کاال و خدمات سال  دوم

و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال  1۳۸1طبق آخرین برگ قطعی )مجموع اصلی و متمم( عملکرد سال 

 کدام بیشتر از مبلغ ده میلیارد ریال و تا سی میلیارد ریال باشد. قبل از شروع سال مالیاتی ابالغ شده باشد، هر

 مودیانی که در گروه های اول و دوم قرار نمی گیرند جزو گروه سوم محسوب می شوند. سوم

 

 



 .باشد می عمل مالک شده تعیین مبالغ درصد ۹۵ ،باشد خدمات ارائه صرفاً که مواردی در -5 تبصره

 عمل مالک شرکا کلیه شده قطعی مالیات مشمول درآمد یا و خدمات و کاال فروش مبلغ جمع مدنی مشارکت در -۲ بصرهت

 .باشد می

 .باشد می قبل سال در مودی فعالیت اساس بر قبل سال خدمات و کاال و فروش مبلغ مجموع -3 تبصره

 :فعالیت نوع -ب

 اول گروه مودیان جز نامه آیین این موضوع تکالیف انجام لحاظ از فوق الف بند موضوع فعالیت حجم از فارغ ذیل اشخاص

 .شوند می محسوب

 (کنندگان صادر و کنندگان وارد) بازرگانی کارت دارندگان -5

 .ذیربط وزارتخانه از برداریبهره پروانه و تاسیس جواز دارای معادن برداران بهره و تولیدی واحدهای و ها کارخانه صاحبان -۲

 باالتر و ستاره سه های هتل صاحبان -3

 تخصصی های کلینیک ،ها زایشگاه ،ها بیمارستان صاحبان -0

 صرافی مشاغل صاحبان -1

 ذیربط وزارتخانه از مجوز دارای ایزنجیره هایفروشگاه -0

 خواهندن قرار ترپایین طبقات در قانونی تکالیف انجام نظر از ،بعد سال سه تا گیرند می قرار گروه هر در که دیانیمو -5 بصرهت

 .گرفت

     قرار اول گروه در فعالیت نوع اساس بر که مودیانی استثنای به مشاغل صاحبان از فعالیت شروع اول سال دو در -۲ تبصره

 .بود خواهد مودی انتخاب به مربوط قانونی تکالیف انجام و گروه انتخاب ،گیرند می

 گروه فتکالی انجام به نسبت مالیاتی سال هر در توانند می ،گیرند می قرار سوم یا دوم گروه در که مشاغلی صاحبان -3 تبصره

 .بود خواهند مربوط مقررات رعایت به مکلف اینصورت در .نمایند اقدام باالتر

 51 ماده نامه آیین 3 ماده

 آن ارائه نحوه و مالیاتی اظهارنامه    

 موارد املش حداقل باید سوم و دوم ،اول های گروه از یک هر برای نامه آیین این موضوع مشاغل صاحبان برای مالیاتی های اظهارنامه فرم

 :باشد زیر

 :اول گروه

 :هویتی اطالعات -5

 مکانی و هویتی اطالعات -5-5

 اقتصادی فعالیت های مجوز -۲-5



 متعلق مالیات و قانونی های معافیت ،مالیاتی های بخشودگی ،مالیات مشمول درآمد -۲

 دوره پایان و اول در کاال و مواد موجودی -3

 خدمات و کاالها صادرات و واردات -0

 زیان و سود حساب صورت -1

 ترازنامه -0

 شرکا اطالعات -6

 شغلی فعالیت به مربوط بانکی های حساب اطالعات -9

 :دوم گروه

 :هویتی اطالعات -5

 مکانی و هویتی اطالعات -5-5

 اقتصادی فعالیت های مجوز -۲-5

 متعلق مالیات و قانونی معافیتهای ،مالیاتی های بخشودگی ،مالیات مشمول درآمد -۲

 دوره پایان و اول در کاال و مواد موجودی -3 

 (مربوط های هزینه و خدمات و کاال فروش و خرید اطالعات) هزینه و درآمد صورت -0

 شغلی فعالیت به مربوط ها دارایی و اموال اطالعات -1

 رکاش اطالعات -0

 شغلی فعالیت به مربوط بانکی های حساب اطالعات -6

 :سوم گروه

 :هویتی اطالعات -5

 مکانی و هویتی اطالعات -5-5

 اقتصادی فعالیت مجوزهای -۲-5

 متعلق مالیات و قانونی های معافیت ،مالیاتی های بخشودگی ،مالیات مشمول درآمد -۲

 (مربوط های هزینه و خدمات و کاال فروش و خرید اطالعات) هزینه و درآمد صورت -3

 شرکا اطالعات -0

 شغلی فعالیت به مربوط بانکی های حساب اطالعات -1



 معد ،باشد موضوعیت فاقد مودیان از هریک برای مشاغل صاحبان مالیاتی اظهارنامه فرم اطالعاتی اقالم از یک هر که مواردی در -تبصره

 د.کر نخواهد وارد اظهارنامه اعتبار به خللی آن تکمیل

 


