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مقدمه

کتاب راهنمای هنرآموز به همراه کتاب درسی و کتاب همراه هنرجو از جمله اجزای بسته آموزشی 
تلقی می شوند که این بسته را سایر اجزا مانند فیلم و نرم افزار و… کامل می کند. کتاب راهنمای 
هنرآموز جهت ایفای نقش تسهیل گری، انتقال دهنده و مرجعیت هنرآموز در نظام آموزشی طراحی 
و تدوین شده است. این کتاب براساس کتاب درسی حسابداری تهیه و تنظیم صورت های مالی پایه 

دوازدهم رشته تحصیلی ـ حرفه ای حسابداری تنظیم شده است.
 هنرآموزان گرامي در هنگام مطالعه این کتاب به موارد ذیل توجه فرمایند:

1 در کتاب راهنماي هنرآموز مواردي از قبیل نمونه اهداف و ساختار کتاب درسی، معرفی واحدهای 
یادگیری، تدریس موفق، راهنما و پاسخ فعالیت های یادگیری و تمرین ها، ایمنی و بهداشت فردی و 
محیطی، نکات آموزشی شایستگی های غیرفنی، اشتباهات و مشکالت رایج در یادگیری هنرجویان، 
منابع یادگیری، نکات مهم هنرآموزان در اجراء، فرایند اجراء و آموزش در محیط یادگیری، بودجه بندی 
زمانی و صالحیت های حرفه ای و تخصصی هنرآموزان و آشنایی با استاندارد فضا و تجهیزات آموزشی 

و دیگر موارد آورده شده است.
2 ارزشیابي در درس پرورش مهارت های شناختی و خالق براساس ارزشیابي مبتني بر شایستگي 
است، این درس شامل 5 پودمان است و براي هر پودمان، ارزشیابي مستقل از هنرجو صورت مي گیرد. 
همچنین یك نمره مستقل براي هر پودمان ثبت خواهد شد. این نمره شامل یك نمره مستمر و یك 

نمره شایستگي است.
ارزشیابي پیشرفت تحصیلي  با جداول استانداردهاي  این درس مطابق  از پودمان هاي  ارزشیابي   3
تهیه شده توسط دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني وحرفه اي و کاردانش سازمان پژوهش و برنامه ریزي 

آموزشي صورت مي گیرد.
هنرآموز گرامی به خاطر داشته باشید تدریس شما تالش دوجانبه ای بین شما و هنرجوی شما است. 
قرار  اختیار  در  یادگیری  واحدهای  گرفتن  یاد  و  دادن  یاد  برای  را  مدونی  برنامه  هنرآموز  راهنمای 
می دهد که با آن خواهید توانست با استفاده از فنون و ابزارهای آموزشی هنرجو را درگیر آموزش 
کنید. او باید، به عنوان گیرنده فعال و همراه شما، مهارت های یادگیری، مهارت اتکای به خود، ارتباط 
تجربه  را  تعاون  و  انسانی، همکاری، مشارکت  روابط  اندیشه، خردورزی، حل مسئله،  تفکر،  کالمی، 
این روش را در  آنها را در زندگی روزمره خود به کار گیرد و خود در آینده  تا به دان حد که  کند 
مورد کودکان اجرا کند. بنابراین، تا حد امکان برای او فرصت تمرین و تجربه فراهم کنید و نوآوری و 

خالقیت او را ارج بگذارید.
دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش





کلیات

بودجه بندی درس حسابداری تهیه و تنظیم صورت های مالی به صورت 
جلسه ای بر اساس 35 جلسه و هفته ای 8 ساعت تنظیم شده است. 
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فصل عنوان درسجلسهماه
صفحه

وسایل کمک هدف کلی درس
آموزشی

مالحظات

اول

فصل اول
  تراز آزمایشی

 معرفی چرخه حسابداری

فصل اول
صفحه 

الی 

ایجادتوانایی در:
 آشنایی با چرخه حسابداری و مراحل آن
چرخه  در  فصل  این  جایگاه  با  آشنایی   

حسابداری
 مروری بر اطالعات پایه دهم و یازدهم.

  ماژیک و وایت برد
   تخته هوشمند

 گچ و تخته و تصویر
چرخه حسابداری

 روش تدریس نمایشی برای 
مستندات و مباحث گروهی برای 
یادآوری اطالعات پایه های قبلی.

  مروری بر مطالب گذشته
 انجام فعالیت های کتاب و مطرح 

شده توسط هنرجویان.

دوم

فصل اول
  ترازآزمایشی مانده گیری

  حساب های دفترکل

فصل اول
صفحه 

الی 

ایجادتوانایی در:
 تعریف دفترکل

و  بدهکار  های  حساب  مانده گیری های   
بستانکار در دفترکل.
کارگاه حسابداری

 سند زدن
 ثبت در دفترروزنامه و دفترکل

 ماژیک و وایت برد
 تخته هوشمند

   گچ و تخته
    دفتر روزنامه و دفترکل

  ماشین حساب و نرم افزار 
حسابداری

        روش تدریس مباحث گروهی، 
نمایشی و اکتشافی براساس 

اطالعات قبلی.
 طرح سؤال در مورد  نحوه 

مانده گیری دفترکل )به صورت رسمی 
)T و به شکل

    حل کامل فعالیت ها و کارهای 
عملی توسط هنرجو در کالس

  همچنین طراحی کارهای عملی 
توسط هنرآموز و حل آن در منزل 

توسط هنرجویان.

سوم

فصل اول
   ترازآزمایشی

    تراز آزمایشی   و    انواع 
متداول آن

   ترازآزمایشی دوستونی  
و چهارستونی

فصل اول
صفحه

الی

ایجادتوانایی در:
 تعریف ترازآزمایشی

 آشنایی با تراز آزمایشی دوستونی.
 توانایی تهیه تراز آزمایشی دوستونی
 آشنایی با تراز آزمایشی چهارستونی.

 توانایی تهیه تراز آزمایشی چهارستونی
کارگاه حسابداری:

 معرفی و شماره گذاری حساب ها )کدینگ( 
در نرم افزار حسابداری

 تهیه تراز آزمایشی حساب های دفترکل 
و معین

 ماژیک و وایت برد
 تخته هوشمند

   گچ و تخته
   ماشین حساب و نرم افزار 

حسابداری

    روش تدریس بحث گروهی، نمایشی 
و اکتشافی  و حل مسئله است.

    طرح سؤال در مورد  ثبت رویدادها در 
دفاتر و انتقال به دفتر روزنامه و دفترکل 
به  حساب ها  مانده  انتقال  سپس   و 

ترازآزمایشی و....
   حل کارهای عملی کتاب  و کارهای 
عملی ارائه شده  در کالس توسط هنرجو.
عملی  کارهای  طراحی     همچنین 
منزل  در  آن  و حل  هنرآموز  توسط 

توسط هنرجویان.

چهارم

فصل اول
   تراز آزمایشی

   محدویت های    ترازآزمایشی

فصل اول
صفحه

الی

ایجادتوانایی در:
   آشنایی با انواع اشتباهاتی که  تأثیری روی 
توازن ترازآزمایشی ندارد و ممکن است توسط 

ترازآزمایشی کشف نشود

 ماژیک و وایت برد
 تخته هوشمند

   گچ و تخته
   ماشین حساب

گروهی،   بحث  تدریس  روش     
اکتشافی  و حل مسئله است

مطرح  موارد  با  مرتبط  سؤال  طرح 
شده.

   حل  فعالیت ها و کارهای عملی 
کتاب  و کارهای عملی ارائه شده  در 

کالس توسط هنرجو.
   همچنین طراحی کارهای عملی 
منزل  در  آن  و حل  هنرآموز  توسط 

توسط هنرجویان.
    تکمیل جدول ارزشیابی

مرور فصل اول و ارزشیابی این پودمان مبتنی بر شایستگی
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پنجم

فصل اول
   تراز آزمایشی

     اصالح    و تعدیل حساب های 
دفترکل

فصل اول
صفحه

الی

ایجادتوانایی در:
 معرفی فرض دوره مالی به عنوان یکی از 

مفروضات حسابداری
 معرفی اصل تطابق به عنوان یکی از اصول 

حسابداری.
 معرفی حسابداری تعهدی )مبنای تعهدی(

 معرفی اصل تحقق درآمد به عنوان یکی 
از اصول حسابداری.

 توانایی ثبت اصالح حساب ملزومات
 توانایی ثبت اصالح حساب پیش پرداخت 

هزینه ها
بر  اصالحات  تأثیر  بررسی  توانایی   

صورت های مالی
کارگاه حسابداری:

ثبت اصالحات در نرم افزار حسابداری

 ماژیک و وایت برد
 تخته هوشمند

   گچ و تخته
   ماشین حساب ونرم افزار 

حسابداری

   روش تدریس بحث گروهی،  اکتشافی  
و حل مسئله است

   طرح سؤال در مورد  ثبت اصالحات 
اصالح  حساب ها  مانده گیری  و  الزم 

شده
عملی  کارهای  و  فعالیت ها  حل     
کتاب  و کارهای عملی ارائه شده  در 

کالس توسط هنرجو.
   همچنین طراحی کارهای عملی 
منزل  در  آن  و حل  هنرآموز  توسط 

هنرجویان. توسط 

ششم

فصل اول
   تراز آزمایشی

تعدیل  و  اصالح     
دفترکل حساب های 

فصل اول
صفحه

الی

ایجادتوانایی در:
  توانایی ثبت اصالح حساب پیش دریافت 

درآمد
حساب   اصالح  تأثیر  بررسی      توانایی 
مالی صورت های  بر  درآمد  پیش دریافت 

 توانایی  ثبت درآمدها و هزینه های ثبت 
نشده

 توانایی ثبت هزینه استهالک دارایی ها
بر  تأثیر  ثبت اصالحات  توانایی بررسی   

مالی صورت های 
کارگاه حسابداری:

ثبت اصالحات در نرم افزار حسابداری

 ماژیک و وایت برد
 تخته هوشمند

   گچ و تخته
   ماشین حساب ونرم افزار 

حسابداری

  روش تدریس بحث گروهی،  اکتشافی  
و حل مسئله است

  طرح سؤال در مورد  ثبت اصالحات 
الزم و مانده گیری حساب های اصالح 

شده
عملی  کارهای  و  فعالیت ها    حل 
کتاب  و کارهای عملی ارائه شده  در 

کالس توسط هنرجو.
عملی  کارهای  طراحی  همچنین   
منزل  در  آن  و حل  هنرآموز  توسط 

هنرجویان. توسط 

هفتم

فصل اول
   ترازآزمایشی

تعدیل  و  اصالح      
دفترکل حساب های 

فصل اول
صفحه

الی

ایجادتوانایی در:
 توانایی ثبت اصالح و تعدیل موجودی 

کاال
 توانایی  ثبت ذخیره مزایای پایان 

خدمت کارکنان
کارگاه حسابداری:

     ثبت اصالحات در نرم افزار حسابداری

 ماژیک و وایت برد
 تخته هوشمند

   گچ و تخته
   ماشین حساب ونرم افزار 

حسابداری

گروهی،   بحث  تدریس  روش   
است مسئله  حل  و  اکتشافی  

ثبت  مورد   در  سؤال  طرح   
مانده گیری  و  الزم  اصالحات 

شده اصالح  حساب های 
عملی  کارهای  و  فعالیت ها  حل   
شده   ارائه  عملی  کارهای  و  کتاب  

هنرجو. توسط  کالس  در 
عملی  کارهای  طراحی  همچنین   
منزل  در  آن  و حل  هنرآموز  توسط 

هنرجویان. توسط 

هشتم

فصل اول
   ترازآزمایشی

ترازآزمایشی  تهیه      
شده اصالح 

فصل اول
صفحه

الی

ایجادتوانایی در:
    توانایی انتقال مانده حساب های اصالح 

شده به تراز آزمایشی
کارگاه حسابداری:

تهیه  ترازآزمایشی اصالح شده در نرم افزار 
حسابداری

 ماژیک و وایت برد
 تخته هوشمند

   گچ و تخته
   ماشین حساب ونرم افزار 

حسابداری

گروهی،   بحث  تدریس  روش      
است مسئله  حل  و  اکتشافی  

تهیه  مورد   در  سؤال  طرح      
یشی ما ز آ ز ا تر

عملی  کارهای  و  فعالیت ها  حل      
کتاب  و کارهای عملی ارائه شده  در 

کالس توسط هنرجو.
    همچنین طراحی کارهای عملی 
منزل  در  آن  و حل  هنرآموز  توسط 

هنرجویان. توسط 
    تکمیل جدول ارزشیابی
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فصل عنوان درسجلسهماه
وسایل کمک هدف کلی درسصفحه

مالحظاتآموزشی

بهمن

اول

فصل دوم
    صورت سود و زیان

*
صورت های  معرفی     
صورت  تعریف  و  مالی 

زیان و  سود 

فصل دوم
صفحه 

الی 

ایجادتوانایی در:
چرخه  در  فصل  این  جایگاه  با       آشنایی 

بداری حسا
انواع صورت های مالی و نقش  با       آشنایی 

فرآیند حسابداری. در  آنها 
  هدف از تنظیم صورت های مالی و آشنایی 

با استفاده کنندگان از گزارش های مالی.
   تعریف صورت سود وزیان و معرفی انواع 

اشکال تهیه آن.
  آشنایی با بخش عنوان صورت سود وزیان

کارگاه حسابداری:
  مروری بر اطالعات پایه دهم و یازدهم.

 ماژیک و وایت برد
 تخته هوشمند

   گچ و تخته
زیان  و  سود  صورت     

ت  سسا مؤ

با توجه به اطالعات هنرجوها ازفصل 
با چرخه حسابداری،  آشنایی  و  اول 

برخی فعالیت ها انجام می گیرد.
روش تدریس نمایشی برای مستندات 
یادآوری  برای  گروهی  مباحث  و 

قبل. فصل  اطالعات 
انجام فعالیت ها توسط هنرجوها.

دوم

فصل دوم
  صورت سود زیان

*
  تعریف درآمد و 

آشنایی با انواع درآمدها

فصل دوم
صفحه 

الی

ایجاد توانایی در:
سود  صورت  تنظیم  مرحله  اولین    معرفی 

زیان  و 
  تعریف درآمد و طبقه بندی آن

انواع  با  آشنایی  و  عملیاتی  درآمد    تعریف 
مؤسسه ها. فعالیت های  به   توجه  با  آن 

   آشنایی با توجه اندازه گیری درآمد عملیاتی.
چند  ذکر  و  غیرعملیاتی  درآمد     تعریف 

مختلف. مؤسسه های  در  مورد 
   تعریف فروش کاال و درآمد خدمات.

با  عملیاتی  درآمدهای  سایر  با     آشنایی 
حسابداری. استانداردهای  به  توجه 

کارگاه حسابداری:
    آشنایی هنرجوها با کدبندی انواع حساب های 
مربوط به درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی در 

نرم افزارهای مالی

     ماژیک و تخته وایت برد
 تخته هوشمند

 گچ و تخته 
  استانداردهای حسابداری 

کسب  نحوه  مورد   در  سؤال  طرح 
انواع درآمدها با توجه به نوع فعالیت 
مؤسسه ها  بر اساس اطالعات هنرجوها 

نقد. در درس وجوه 
و  گروهی  مباحث  تدریس  روش 
و  قبلی  اطالعات  براساس  اکتشافی 
حل جدول های  طراحی شده برای 

درآمدها. انواع  با  آشنایی 
در  هنرجوها  توسط  فعالیت ها  حل 
ارتباط با اندازه گیری درآمد عملیاتی.

 

سوم

فصل  دوم
  صورت سود و زیان

*
 تعریف هزینه و آشنایی 

انواع هزینه ها با 
  سایر درآمدها و هزینه های 

عملیاتی
عملیاتی  سود    محاسبه 
خدماتی مؤسسه های  در 

فصل دوم
صفحه 

الی

ایجاد توانایی در:
  معرفی دومین مرحله تنظیم صورت سود 

و زیان
  تعریف هزینه   و  معرفی انواع آن در مؤسسه ها.

  آشنایی با هزینه ها عملیاتی و غیر عملیاتی 
و توانایی در تفکیک آنها در هر مؤسسه.

  طبقه بندی هزینه های عملیاتی
  معرفی سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

  تعریف سود )زیان( ناخالص
مؤسسات خدماتی  فعالیت های  با    آشنایی 
و  آن  هزینه های  و  درآمد  کسب  نحوه  و 
آشنایی با بهای تمام شده خدمات ارائه شده 

آن. به  مربوط  هزینه های  و 
مؤسسه های  در  عملیاتی  سود    محاسبه 
خدماتی همراه با انجام فعالیت های پیش بینی 

شده.
کارگاه حسابداری:

هزینه های  و  درآمد  رویداد  چند    ثبت 
خدماتی  مؤسسه های  با  ارتباط  در  عملیاتی 
زیان. و  سود  صورت  نمایش  و  نرم افزار  در 

 ماژیک و تخته وایت برد
 تخته هوشمند

 گچ و تخته 
  استانداردهای حسابداری 

   صورت سود و زیان 
مؤسسه های خدماتی

که  مخارجی  مورد   در  سؤال  طرح 
یادآوری  و  برای کسب  مؤسسه های 
هزینه. مورد  در  هنرجوها  ت  اطالعا

روش تدریس بحث گروهی،  اکتشافی  
و حل مسئله است

زمان  در  بخش  این  جداول  تکمیل 
هنرجوها. توسط  تدریس 

حل کار عملی ها برای جلسات بعد 
هنرجو. توسط 

تکمیل جدول ارزشیابی توسط هنرجوها 
و هنرآموز

مرور فصل دوم و ارزشیابی این پودمان مبتنی بر شایستگی
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چهارم

فصل دوم
  صورت سود و زیان

*
  محاسبه سود عملیاتی 
در مؤسسه های بازرگانی

فصل دوم
صفحه 

الی

ایجادتوانایی در:
آشنایی با مؤسسه های بازرگانی و نحوه کسب 

درآمد 
آشنایی با انواع هزینه های مؤسسه های بازرگانی

آشنایی با مراحل محاسبه سود عملیاتی.
محاسبه سود عملیاتی در مؤسسه های بازرگانی 

همراه با حل مثال.
کارگاه حسابداری:

ثبت  و  مالی  افزار  نرم  در  کاال  چند  افتتاح 
در  و هزینه  کاال   فروش  و  رویدادهای خرید 
سود  صورت  مایش  ن و  بازرگانی  مؤسسه های 

وزیان.

   ماژیک و تخته وایت برد
 تخته هوشمند

    گچ و تخته
        استانداردهای حسابداری 

    صورت سود  و زیان 
مؤسسه های  بازرگانی                        

 نرم افزار مالی

طرح سؤال در مورد شناخت مؤسسه های 
بازرگانی و یادآوری فرمول های محاسبه 
سود وزیان مؤسسه های بازرگانی با توجه 

به درس خرید و فروش در پایه دهم.
انجام فعالیت های این بخش

توسط هنرجوها.
روش تدریس اکتشافی  و حل مسئله 

است.
هنرجوها  توسط  عملی  کارهای  حل 
توسط  آن  ارائه  و  آینده  جلسه  برای 

جو هنر
تکمیل جدول ارزشیابی

پنجم

فصل دوم
 صورت سود زیان

*
 درآمدها و هزینه های 

غیرعملیاتی
بر  مالیات  محاسبه   

درآمد

فصل دوم
صفحه 

الی

ایجاد توانایی در:
صورت  مرحله  چهارمین  و  سومین  معرفی 
های  هزینه  و  بادرآمدها  آشنایی  زیان  و  سود 

ها مؤسسه  در  غیرعملیاتی 
کسر  از  قبل  لص  خا )زیان(  سود  محاسبه 

ت لیا ما
معرفی سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی 
همراه با مثال و نحوه نمایش آن در صورت سود 

وزیان طبقه بندی شده.
محاسبه مالیات  بر درآمد

محاسبه سود )زیان( خالص همراه با مثال 
کارگاه حسابداری:

ثبت چند رویداد  مرتبط با درآمدها و هزینه های 
غیرعملیاتی در نرم افزار مالی  و نمایش نتیجه آن 

درصورت سود وزیان.

     ماژیک و تخته وایت برد
 تخته هوشمند

 گچ و تخته 
 نشریه هــای سازمــان 

حسابرسی
       اینترنت

 نرم افزار مالی

مرور مطالب جلسه قبل و حل کارهای 
عملـی مـؤسسه هـای بازرگـانی  روش 
تدریس اکتشافی  و حل مسئله است.

انجام فعالیت ها توسط هنرجوها
تکمیل جدول ارزشیابی

ششم

فصل دوم
 صورت سود زیان

*
 سود و زیان انباشته

 تعدیالت سنواتی

فصل دوم
صفحه 

الی

ایجاد توانایی در:
آشنایی با برخورد سودخالص در انواع واحدهای 

تجاری.
زیان  و  سود  حساب  گردش  گزارش  معرفی 

نباشته. ا
آشنایی با تعدیالت سنواتی و ضرورت آن.

آشنایی با اشتباهات حسابداری  همراه با مثال.
کارگاه حسابداری:

در  مالی  افزارهای  نرم  قابلیت های  نمایش 
کشف اشتباهات ریاضی و انجام اصالحات به 
مالی افزار های  نرم  ر  د کاربر  اشتباهات  دلیل 

     ماژیک و تخته وایت برد
 تخته هوشمند

 گچ و تخته 
 نشریه های سازمان 

حسابرسی
 نرم افزار مالی

مرور مطالب جلسه قبل و حل کارهای 
عملی 

روش  اساس  بر  جلسه  این  تدریس 
نمایشی، اکتشافی و حل مسئله است.
ارائه چند نمونه سؤال  در مورد تعدیالت 
راهنمای  کتاب  از  استفاده  با  سنواتی 

هنرآموز توسط هنرآموز.
حل فعالیت ها توسط هنرجو

تکمیل جدول ارزشیابی
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فصل عنوان درسجلسهماه
وسایل کمک هدف کلی درسصفحه

مالحظاتآموزشی

اول

فصل سوم 
تهیه و تنظیم ترازنامه

*
انواع  و  دارایی ها  تعریف 

آن

فصل چهارم
صفحه 

الی 

ایجاد توانایی در:
تعریف دارایی ها

بیان انواع دارایی ها 
تفکیک دارایی ها

 گچ یا ماژیک تخته
 وایت بورد

 تخته هوشمند

آموزش تعریف دارایی ها و انواع آن.
ذکر مثال های ملموس برای دارایی های 

چند نمونه مؤسسه .
هنرجویان  به اطالعات  توجه  با 
براساس کتب وجوه نقد و سایر کتب 
قبلی، با طرح سؤال می توان از طریق 
به  را  ترازنامه  گروهی،  بحث  روش 

هنرجویان معرفی نمود.
توضیحی  و  نمایشی  تدریس  روش 

می باشد.

دوم

فصل سوم 
تهیه و تنظیم ترازنامه

*
دارایی های  انواع  تعریف 

جاری

فصل چهارم
صفحه 

الی 

ایجاد توانایی در:
تعریف دارایی های جاری 

بیان انواع دارایی های جاری 
بیان خصوصیات هر یک از دارایی های جاری 

 گچ یا ماژیک تخته
 وایت بورد

 تخته هوشمند

مرور مطالب جلسه قبل.
با طرح سؤال در مورد انواع دارایی ها، 
میزان یادگیری های قبلی مورد بررسی 

قرار گیرد.
انجام فعالیت ها توسط هنرجویان.

 روش تدریس بحث و نمایشی می باشد.

سوم

فصل سوم
تهیه و تنظیم ترازنامه

*
دارایی های  انواع  تعریف 

جاری غیر 

فصل چهارم
صفحه 

الی 

ایجاد توانایی در:
تعریف دارایی های غیر جاری 

بیان انواع دارایی های غیر جاری 
بیان خصوصیات هر یک از دارایی های 

غیرجاری 

 گچ یا ماژیک تخته
 وایت بورد

 تخته هوشمند

مرور مطالب جلسه قبل.
طرح سؤال در مورد انواع دارایی ها.

حل فعالیت ها و کار عملی های کتاب 
توسط هنرجویان.

روش تدریس بحث گروهی و نمایشی 
می باشد.

دادن تکلیف منزل به هنرجویان برای 
طرح فعالیت های مشابه کتاب .

سوم

فصل سوم
تهیه و تنظیم ترازنامه

*
تهیه و تنظیم بخش دارایی 

های ترازنامه

فصل چهارم
صفحه 

الی 

ایجاد توانایی در:
تنظیم بخش دارایی های )جاری و غیر 

جاری( ترازنامه 
انجام محاسبات مربوط به دارایی ها 

 گچ یا ماژیک تخته
 وایت بورد

 تخته هوشمند
ترازنامه چند  نمونه   

مؤسسه 

شده  طراحی  های  فعالیت  بررسی 
توسط هنرجویان.

نمای  نحوه  مورد  در  سؤال  طرح 
دارایی ها در ترازنامه.

انجام فعالیت های این بخش
توسط هنرجویان.

شرکت   نمونه  چند  ترازنامه  تهیه 
و  آینده  جلسه  برای  هنرجو  توسط 

ارائه آن .
براساس  جلسه  این  مباحث  تدریس 

روش نمایشی است.
-تکمیل جدول ارزشیابی توسط هنرآموز.

مرور فصل سوم و ارزشیابی این پودمان مبتنی بر شایستگی
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چهارم

فصل سوم
تهیه و تنظیم ترازنامه

*
انواع  و  بدهی ها  تعریف 

آن

فصل چهارم
صفحه 

الی 

ایجاد توانایی در:
تعریف بدهی ها 

بیان انواع بدهی ها 
تفکیک بدهی ها

 گچ یا ماژیک تخته
 وایت بورد

 تخته هوشمند
ترازنامه چند  نمونه   

مؤسسه 

مرور مطالب جلسه قبل.
توسط  شده  تهیه  ترازنامه های  ارائه 

هنرجویان  و بررسی آنها.
مورد  در  ملموس  مثال های  ذکر 
برای  مؤسسه  نمونه  چند  بدهی های 

هنرجویان.
انجام فعالیت ها  و کار عملی ها توسط 

هنرجویان.
توضیحی  و  بحث  تدریس  روش 

می باشد.
حل فعالیت ها و کار عملی های کتاب 

توسط هنرجویان.

فصل سوم
تهیه و تنظیم ترازنامه

*
های  بدهی  انواع  تعریف 

جاری

فصل چهارم
صفحه 

الی 

ایجاد توانایی در:
تعریف بدهی های جاری 

بیان انواع بدهی های جاری  
بیان خصوصیات هر یک از بدهی های جاری 

 گچ یا ماژیک تخته
 وایت بورد

 تخته هوشمند
ترازنامه چند  نمونه   

مؤسسه 

مرور مطالب جلسه قبل.
بدهی های  شناخت  برای  سؤال  طرح 
قبلی  اطالعات   به  توجه  با  جاری  

هنرجویان .
انجام فعالیت ها توسط هنرجویان.

حل کار عملی ها توسط هنرجویان .
روش تدریس بحث گروهی و نمایشی 

می باشد.

پنجم

فصل سوم
تهیه و تنظیم ترازنامه

*
های  بدهی  انواع  تعریف 

جاری غیر 

فصل چهارم
صفحه 

الی 

ایجاد توانایی در:
تعریف بدهی های غیر جاری 

بیان انواع بدهی های  غیر جاری  
بیان خصوصیات هر یک از بدهی های  

غیرجاری

 گچ یا ماژیک تخته
 وایت بورد

 تخته هوشمند
ترازنامه چند  نمونه   

مؤسسه 

مرور مطالب جلسه قبل.
بدهی های  شناخت  برای  سؤال  طرح 
غیرجاری  با توجه به اطالعات  قبلی 

هنرجویان .
انجام فعالیت ها توسط هنرجویان.

هنرآموزان  توسط  سؤال  چند  طرح 
برای کار در منزل.

روش تدریس بحث گروهی و نمایشی 
می باشد.

پنجم

فصل سوم
تهیه و تنظیم ترازنامه

*
بخش  تنظیم  و  تهیه 

ترازنامه های  بدهی 

فصل چهارم
صفحه 

الی 

ایجاد توانایی در:
تنظیم بخش بدهی های )جاری و غیر 

جاری( ترازنامه 
انجام محاسبات مربوط به بدهی ها 

 گچ یا ماژیک تخته
 وایت بورد

 تخته هوشمند
ترازنامه چند  نمونه   

مؤسسه 

مرور مطالب جلسه قبل.
طرح چند کار عملی توسط هنرجویان 

برای جلسه آینده.
انجام فعالیت های این بخش

توسط هنرجویان.
تهیه ترازنامه چند نمونه شرکت برای 
جلسه آینده و ارائه آن  توسط هنرجو.
اساس  بر  این جلسه  تدریس مباحث 

روش نمایشی است.
توسط  ارزشیابی  جدول  تکمیل 

هنرآموز .

ششم

فصل سوم
تهیه و تنظیم ترازنامه

*
صاحبان  حقوق  تعریف 

)سرمایه( سهام 

فصل چهارم
صفحه 

الی 

ایجاد توانایی در:
تعریف سرمایه )حقوق صاحبان سرمایه(

بیان ارتباط سرمایه با دارایی ها و بدهی ها 

 گچ یا ماژیک تخته
 وایت بورد

 تخته هوشمند
ترازنامه چند  نمونه   

مؤسسه 

مرور مطالب جلسه قبل.
توسط  شده  تهیه  ترازنامه های  ارائه 

هنرجویان و بررسی آنها .
حل کار عملی های طرح شده  توسط 

هنرجویان.
اساس  بر  این جلسه  تدریس مباحث 

روش بحث گروهی و نمایشی است.
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ششم

فصل سوم
تهیه و تنظیم ترازنامه

*
حقوق  انواع  تعریف 
)سرمایه( سهام  صاحبان 

فصل چهارم
صفحه 

الی 

ایجاد توانایی در:
بیان اجزای حقوق صاحبان سرمایه 

تعریف اجزای حقوق صاحبان سرمایه

 گچ یا ماژیک تخته
 وایت بورد

 تخته هوشمند
ترازنامه چند  نمونه   

مؤسسه 

مرور مطالب جلسه قبل
انجام فعالیت ها توسط هنرجو ها.

طرح چند سؤال توسط هنرآموز برای 
کار در منزل.

اساس  بر  این جلسه  تدریس مباحث 
روش نمایشی است.

هفتم

فصل سوم
تهیه و تنظیم ترازنامه

*
حقوق  بخش  تهیه 
)سرمایه(  سهام  صاحبان 

مه نا ز ا تر

فصل چهارم
صفحه 

الی 

ایجاد توانایی در:
تنظیم بخش حقوق صاحبان سرمایه 

ترازنامه 
انجام محاسبات مربوط به حقوق صاحبان 

سرمایه

 گچ یا ماژیک تخته
 وایت بورد

 تخته هوشمند
ترازنامه چند  نمونه   

مؤسسه 

مرور مطالب جلسه قبل.
حقوق  اجزای  مورد  در  سؤال  طرح 

صاحبان سرمایه .
توسط  بخش  این  فعالیت های  انجام 

هنرجویان.
تهیه ترازنامه چند نمونه شرکت برای 
جلسه آینده و ارائه آن  توسط هنرجو.
براساس  جلسه  این  مباحث  تدریس 

روش نمایشی است.
توسط  ارزشیابی  جدول  تکمیل 

هنرآموز .

هفتم

فصل سوم
تهیه و تنظیم ترازنامه

*
حساب های  تعریف 
انتظامی و نحوه افشای آن 
)افشا در اقالم زیر خطی 
ترازنامه و یا یادداشت های 
مالی( صورت های  همراه 

فصل چهارم
صفحه 

الی 

ایجاد توانایی در:
تعریف حساب های انتظامی

نحوه افشای حساب های انتظامی در 
صورت های مالی 

 گچ یا ماژیک تخته
 وایت بورد

 تخته هوشمند
ترازنامه چند  نمونه   

مؤسسه 

توسط  شده  تهیه  های  ترانامه  ارائه 
هنرجویان .

مرور مطالب جلسه قبل.
انجام فعالیت های این بخش

توسط هنرجویان.
تهیه یادداشت های همراه صورت های 
مالی یک  نمونه شرکت، برای جلسه 

آینده و ارائه آن  توسط هنرجویان.
-تدریس مباحث این جلسه بر اساس 

روش بحث گروهی و نمایشی است.

هشتم

فصل سوم
تهیه و تنظیم ترازنامه

*
تعریف بدهی های احتمالی

فصل چهارم
صفحه 

الی 

ایجاد توانایی در:
تعریف بدهی های احتمالی

سایر  با  احتمالی  بدهی های  تفاوت  بیان 
ها  بدهی 

 گچ یا ماژیک تخته
 وایت بورد

 تخته هوشمند
 نمونه یادداشت های 
همراه صورت های مالی

 ارائه یادداشت های همراه صورت های 
مالی، تهیه شده توسط هنرجویان  و 

بررسی آنها.
با طرح سؤال در مورد انواع بدهی های 
قبلی  یادگیری های  میزان  احتمالی، 

مورد بررسی قرار گیرد .
انجام فعالیت ها توسط هنرجویان.

اساس  بر  این جلسه  تدریس مباحث 
روش بحث گروهی و نمایشی است.

هشتم

فصل سوم
تهیه و تنظیم ترازنامه

*
حساب های  بخش  تهیه 

ترازنامه انتظامی 

فصل چهارم
صفحه 

الی 

ایجاد توانایی در:
تنظیم بخش حساب های انتظامی در صورت های 

مالی  
انجام محاسبات مربوط به بخش حساب های 

انتظامی

 گچ یا ماژیک تخته
 وایت بورد

 تخته هوشمند
 نمونه یادداشت های 
همراه صورت های مالی

مرور مطالب جلسه قبل.
انجام فعالیت ها و کار عملی های این 

بخش توسط هنرجویان.
براساس  جلسه  این  مباحث  تدریس 

روش نمایشی و بحث گروهی است.
تکمیل جدول ارزشیابی توسط هنرآموز.
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فصل عنوان درسجلسهماه
وسایل کمک هدف کلی درسصفحه

مالحظاتآموزشی

اول

فصل چهارم
بستن  یف  تــعــر
حساب ها و مفهوم 

آن

فصل پنجم
صفحه 

الی 

ایجادتوانایی در: 
 تعریف بستن حساب ها 
 مفهوم بستن حساب ها 

 بیان دالیل بستن حساب ها 

 گچ و تخته 
 ماژیک و تخته وایت برد

 تخته هوشمند 
Data Show استفاده از 

بستن  از  تعریفی  ابتدا  در  است  الزم 
حساب ها ارائه شود مفهوم آن به صورت 
از  استفاده  با  لزوم  درصورت  و  تئوری 
T بیان شود و در نهایت چرایی بستن 

حساب ها مورد بحث واقع گردد
همچنین فعالیت های این بخش توسط 
گروهی  به صورت  ترجیحاً  هنرجویان 

حل شود. 

دوم

فصل چهارم
حساب های موقت، 
خالصه  و  دائم 

سود و زیان 

فصل پنجم
صفحه 

الی 

ایجادتوانایی در: 
 تعریف حساب های موقت

 تعریف حساب خالصه سود و زیان 
 تعریف حساب های دائمی 

 گچ و تخته 
 ماژیک و تخته وایت برد

 تخته هوشمند 
Data Show استفاده از 

تفاوت  هنرجو  که  است  مهم  بسیار 
بین حساب های موقت با دائمی را هم 
مسئله  درحل  هم  و  تئوری  منظر  از 
درک کرده باشد به همین منظور الزم 
از  استفاده  با  آنها،  تعریف  ضمن  است 
کتاب  متن  در  شده  طرح  فعالیت های 
گروهی  ترجیحاً  به صورت  آنها  حل  و 
مبحث  این  یاددهی  تعمیق  به  نسبت 

اقدام شود. 

سوم

فصل چهارم
بستن حساب های 
موقت  در مؤسسات 

خدماتی

فصل پنجم
صفحه 

الی 

ایجادتوانایی در: 
 بستن حساب های درآمد 
 بستن حساب های هزینه 

 ثبت مالیات 
 بستن حساب خالصه سود و زیان

 گچ و تخته 
 ماژیک و تخته وایت برد

 تخته هوشمند 
Data Show استفاده از 

 نرم افزار حسابداری

نحوه  بیان  و  قبلی  مطالب  مرور  ضمن 
خدماتی،  مؤسسات  در  درآمد  کسب 
گفته  موقت  حساب های  بستن  نحوه 
شده سپس مثال حل شده کتاب مرور 
می شود و پس از ان برخی از کارهای 
کالس  در  آنها  فعالیت های  و  عملی 
و  شده  حل  گروهی  به صورت  ترجیحاً 
مابقی به عنوان تکلیف برای هنرجویان 

درنظر گرفته می شود.

چهارم

فصل چهارم
بستن حساب های 
موقت درمؤسسات 

بازرگانی)ادواری(

فصل پنجم
صفحه 

الی 

ایجاد توانایی در:
 بیان تفاوت دو سیستم ادواری و دائمی 

)تأکید بر ادواری(
 بستن حساب های فروش و سایر حساب های 

مرتبط 
 بستن حساب های خرید و سایر حساب های 

مرتبط
زیان  و  مانده گیری حساب خالصه سود   

و ثبت مالیات 
 بستن حساب خالصه سود و زیان

 گچ و تخته 
 ماژیک و تخته وایت برد

 تخته هوشمند 
Data Show استفاده از 

 نرم افزار حسابداری

الزم است در ابتدای این فصل مروری 
مؤسسات  در  سود  کسب  نحوه  بر 
انواع  بیان  به  سپس  و  شده  بازرگانی 
کاال  موجودی  نگهداری  سیستم های 
ضمن  آن  از  پس  و  شود  پرداخته 
موقت  بستن حساب های  نحوه  توضیح 
شده  حل  مثال  مؤسسات  نوع  این  در 
کارهای  از  برخی  و سپس  مرور  کتاب 
به صورت  ترجیحاً  فعالیت ها  و  عملی 
مابقی  و  شده  حل  درکالس  گروهی 
به عنوان تکلیف برای هنرجویان درنظر 

گرفته شود.

مرور فصل چهارم و ارزشیابی این پودمان مبتنی بر شایستگی

بودجه بندی درس »صورت های مالی«
  فصل چهارم 

به صورت جلسه ای،  بر  اساس 33 جلسه )برای کل کتاب( ، هر جلسه شامل 8 ساعت آموزشی
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پنجم

فصل چهارم
بستن حساب های 
موقت در مؤسسات 

بازرگانی )دائمی(

فصل پنجم
صفحه 

الی 

ایجادتوانایی در: 
 بیان تفاوت دو سیستم ادواری و دائمی 

)تأکید بر دائمی(
سایر  و  فروش  حساب های  بستن   

حساب های مرتبط 
سایر  و  شده  تمام  بهای  حساب  بستن   

حساب های مرتبط
زیان  و  مانده گیری حساب خالصه سود   

و ثبت مالیات 
 بستن حساب خالصه سود و زیان

 گچ و تخته 
 ماژیک و تخته وایت برد

 تخته هوشمند 
Data Show استفاده از 

 نرم افزار حسابداری

نسبت  قبل  فصل  مطالب  مرور  ضمن 
حساب های  و  دائمی  روش  توضیح  به 
اقدام شود  این روش  مورد استفاده در 
سپس نحوه بستن حساب ها توضیح و 
مثال حل شده کتاب مرور شود و بعد از 
آن برخی از کارهای عملی و فعالیت ها 
کالس  در  گروهی  به صورت  ترجیحاً 
تکلیف  به عنوان  مابقی  و  شده  حل 

هنرجویان در نظر گرفته شود

ششم

فصل چهارم
و  اختتامی  پتراز 
بستن حساب های 

دائمی

فصل پنجم
صفحه 

الی 

ایجادتوانایی در: 
اختتامی  آزمایشی  تراز  تهیه  دلیل  بیان   

و تعریف آن 
 تهیه تراز ازمایشی اختتامی 

 بیان ماهیت حساب تراز اختتامی 
 بیان دلیل بستن حساب های دائمی

 بستن حساب های دارایی ها 
 بستن حساب های بدهی و حقوق صاحبان 

سرمایه

 گچ و تخته 
 ماژیک و تخته وایت برد

 تخته هوشمند 
Data Show استفاده از 

 نرم افزار حسابداری

در این فصل چرایی تهیه تراز اختتامی 
بیان و با نحوه تهیه آن آشنا می شوند 
سپس به بیان دلیل بستن حساب های 
آن  از  پس  و  پرداخت  خواهیم  دائمی 
ضمن بیان ماهیت حساب تراز اختتامی 
دائمی  حساب های  بستن  به  نسبت 
حل  مثال  آن  از  پس  و  می شود  اقدام 
فعالیت ها  برخی  و  مرور  کتاب  شده 
به صورت  ترجیحاً  عملی  کارهای  و 
و  می شود  حل  درکالس  گروهی  کار 
تکلیف  به عنوان  عملی  کارهای  مابقی 

هنرجویان درنظر گرفته می شود

هفتم

فصل چهارم
حساب هـــای 

انتظامی و افتتاح 
حساب های دائمی

فصل پنجم
صفحه 

الی 

ایجادتوانایی در: 
طرف  و  انتظامی  حساب های  تعریف   

حساب های آن 
 نحوه ثبت حساب های انتظامی 

 نحوه بستن و افتتاح حساب های انتظامی  
 افتتاح حساب های دارائی 

 افتتاح حساب های بدهی و حقوق صاحبان 
سرمایه

 گچ و تخته 
 ماژیک و تخته وایت برد

 تخته هوشمند 
Data Show استفاده از 

 نرم افزار حسابداری

ابتدا نسبت به تعریف حساب های انتظامی 
را  آن  ثبت  نحوه  و  پرداخت  خواهیم 
قرار می دهیم سپس ثبت  بررسی  مورد 
همراه  به  را  دائمی  حساب های  افتتاح 
حساب های انتظامی توضیح داده و مثال 
حل شده کتاب را مرور خواهیم کرد و 
پس از آن نسبت به حل کلیۀ کار عملی ها 

و فعالیت ها اقدام خواهیم کرد .
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فصل عنوان درسجلسهماه
وسایل کمک هدف کلی درسصفحه

مالحظاتآموزشی

اول

فصل  پنجم 
مستندات تعیین سود و زیان 
و عناصر تشکیل دهنده سود 

و زیان قبل از مالیات
*

وغیرمشمولین  مشمولین 
مالیات پرداخت 

صفحه

الی

ایجاد توانایی در:
مستندات تعیین  سود و زیان

عناصر تشکیل دهنده سود و زیان قبل از مالیات
مشمولین پرداخت مالیات

غیرمشمولین پرداخت مالیات

 گچ یا ماژیک تخته
 قوانین مالیات های 

مستقیم

مستندات سود  و  زیان  و انواع آن آموزش 
داده می شود.

با توجه به اطالعات هنرجوها بر اساس 
 ، یازدهم  و  دهم  پایه  تخصصی  کتب 
با طرح سؤال می توان از طریق روش 
بحث گروهی، محاسبه سود و زیان را به 

هنرجوها معرفی نمود.

دوم

فصل  پنجم
مالیات بردرآمد وانواع آن

*
و  مشاغل  بردرآمد  مالیات 
مشمول  درآمد  محاسبه 

لیات ما

صفحه

الی

ایجادتوانایی در:
تعریف مالیات ها وانواع ان

انواع مالیات بردرآمد وتوضیح هرکدام
مالیات بردرآمد مشاغل

نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات مشاغل

 گچ یا ماژیک تخته
     قـوانین    مـالیات هـای 

مستقیم
 ماشین حساب

باتوجه به قانون مالیات های مستقیم 
نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات 
براساس ماده 94 ق.م.م توضیح داده 

شود
انجام فعالیت ها توسط هنرجوها.

انجام کارهای عملی توسط هنرجوها

سوم

فصل  پنجم 
گروه بندی مشاغل براساس 

حجم ونوع فعالیت
*

تعیین معافیت های مالیاتی 
و محاسبه مالیات بردرآمد 

مشاغل

صفحه

الی

ایجاد توانایی در:
   گروه بندی مشاغل براساس حجم و نوع فعالیت
   نحوه محاسبه مالیات براساس ضرایب مالیاتی

  تعیین معافیت های مالیاتی مشاغل
  محاسبه مالیات عملکرد مشاغل

 گچ یا ماژیک تخته
     قـوانین    مـالیات هـای 

مستقیم
 ماشین حساب

و131   95 ماده  به  مربوط  قوانین 
مرتبط  قوانین  سایر  و  ق.م.م  و101 
معافیت ها تحلیل وتوضیح داده شود 
خصوص  این  در  کاربردی  ومسایل 
صورت  به  هنرجویان  توسط  و  طرح 

شود حل  گروهی 
حل فعالیت ها و کار عملی های کتاب 

توسط هنرجوها.

چهارم

فصل  پنجم 
محاسبه مالیات پرداختنی

*
ثبت های مالیات 

پرداختنی

صفحه

الی

ایجاد توانایی در:
مشاغل  ساالنه  بردرآمد  مالیات  محاسبه 

قانونی نرخ های  براساس 
مالیات  به  مربوط  حسابداری  اسناد  ثبت 

ختنی ا د پر د عملکر

گچ  یا ماژیک و تخته
 فرم خام اسناد 

حسابداری
ماشین حساب

طرح سؤال در مورد احتساب مالیات 
بردرآمد مشاغل گوناگون توسط هنرجوها.
تعیین ضریب مالیاتی مشاغل گوناگون 

طبق  جداول مالیاتی
انجام ثبت های الزم در سند حسابداری 

و دفتر روزنامه

پنجم

فصل  پنجم 
ثبت نام شماره اقتصادی

*
مراحل دریافت شماره 

اقتصادی

صفحه

الی

ایجاد توانایی در:
ثبت نام شماره اقتصادی

مراحل ثبت نام الکترونیکی
جرایم مربوط به شماره اقتصادی

 گچ  یا ماژیک و تخته
     کارگاه رایانه حسابداری 

و اینترنت

مراجعه به سایت سازمان امورمالیاتی 
www.tax.gov.ir کشور 

انجام مراحل ثبت نام شماره اقتصادی
نحوه اخذ شماره رهگیری وکد اقتصادی

ششم

فصل  پنجم 
تهیه اظهارنامه مالیاتی

*
نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی 

الکترونیکی

صفحه

الی

ایجاد توانایی در:
تعریف اظهارنامه مالیاتی

انواع اظهارنامه مالیاتی
مراحل ارسال اظهارنامه الکترونیکی

 گچ  یا ماژیک و تخته
     کارگاه رایانه حسابداری 

و اینترنت

مراجعه به سایت سازمان امورمالیاتی 
www.tax.gov.ir کشور 

انجام مراحل تهیه اظهارنامه مالیاتی
نحوه  ارسال اظهارنامه مالیاتی وپرداخت 

مالیات به صورت الکترونیکی

مرور فصل پنجم و ارزشیابی این پودمان مبتنی بر شایستگی

بودجه بندی درس )هر جلسه شامل 8 ساعت آموزشی(





تهیه تراز آزمایشی
فصل 1
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صورت های مالی  

ابزار  حسابداری،  سیستم  محصول  اصلی ترین  به عنوان  اساسی  مالی  های  صورت 
اصلی ارتباط واحدهای تجاری با استفاده کننده گان برون سازمانی تلقی می شود. 
این صورت های مالی تنها بخشی از گزارش مالی واحد تجاری محسوب می شود، اما 
در مرکز ثقل گزارشگری مالی محسوب می شود. بنابراین بهتر است اطالعات معینی 
از طریق صورت های مالی ارائه شود و سایر اطالعات از طریق گزارش هایی غیر از 
صورت های مالی ارائه گردد. در هرحال گزارشگری مالی تنها منبع اطالعات مالی 
در مورد واحدهای تجاری نیست و در بسیاری موارد، استفاده کننده گان از سایر 

منابع اطالعاتی نیز برای تأمین نیازهای اطالعاتی خود استفاده می کنند.
اجزای صورت های مالی شامل موارد زیر است:

یادداشت های توضیحی

صورت های مالی اساسی
مجموعه کامل صورت های مالی

ترازنامه

 صورت سود و زیان

صورت سود و زیان جامع

 صورت جریان وجوه نقد

مالی،  ایران، مجموعه کامل صورت های  مالی  براساس مفاهیم نظری گزارشگری 
زیان جامع، صورت جریان  و  زیان، صورت سود  و  ترازنامه، صورت و سود  شامل 
وجوه نقد و یادداشت های توضیحی می باشد. ترازنامه، صورت و سود و زیان، صورت 

سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد را صورت های مالی اساسی می باشد.
دیگر اقالم تشکیل دهنده گزارشگری مالی مواردی از قبیل گزارش مدیران درباره 
فعالیت شرکت و گزارش های تحلیلی آنان است که همراه با گزارش حسابرسی و 
صورت های مالی، مجموعه ای تحت عنوان گزارشگری مالی ساالنه را تشکیل می دهد. 
سایر گزارش های مالی، که به طور موردی و با اهداف خاص تهیه می شود، دربرگیرنده 
از  از قبیل گزارش های مالی تهیه شده به منظور دریافت تسهیالت مالی  مواردی 
بانک ها، گزارش توجیهی هیئت مدیره جهت افزایش سرمایه در مورد شرکت های 

سهامی و اظهارنامه مالیاتی است.

اهمیت صورت های مالی
هیچ یک از اجزای مجموعه کامل صورت های مالی بر دیگری برتری ندارد و واحد 
تجاری باید در مجموعه کامل صورت های مالی، تمام صورت های مالی را با اهمیت 

یکسان ارائه کند.
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هدف صورت های مالی
هدف  صورت هاي  مالي ، ارائه  اطالعاتي  تلخیص  و طبقه بندي  شده  درباره  وضعیت  
مالي ، عملکرد مالي  و انعطاف پذیري  مالي  واحد تجاري  است  که  براي  طیفي  گسترده  
از استفاده کنندگان  صورت هاي  مالي  در اتخاذ تصمیمات  اقتصادي  مفید واقع  شود. 
صورت هاي  مالي  همچنین  نتایج  ایفاي  وظیفه  مباشرت  مدیریت  یا حساب دهي  آنها را 
در قبال  منابعي  که  در اختیارشان  قرار گرفته  است ، نشان  مي دهد. به منظور دستیابي  
به  این  هدف ، در صورت هاي  مالي  یک  واحد تجاري  اطالعاتي  درباره  موارد زیر ارائه  

مي شود :
الف( دارایي ها             ب( بدهي ها                     ج( حقوق  صاحبان  سرمایه 

  د( درآمدها              ه.( هزینه ها                      و( جریان هاي  نقدي 
این  اطالعات، همراه  با سایر اطالعات  مندرج  در یادداشت هاي  توضیحي ، استفاده کنندگان  
صورت هاي  مالي  را در پیش بیني  جریان هاي  نقدي  آتي  واحد تجاري  و خصوصاً در 

زمان بندي  و اطمینان  از توانایي  آن  در ایجاد وجه  نقد کمک  مي کند.

مسئولیت های مرتبط با صورت هاي  مالي  
مسئولیت  تهیه  و ارائه  صورت هاي  مالي  با هیئت مدیره  یا سایر ارکان  اداره کننده  
واحد تجاري  است . در حالی که وظیفه و مسئولیت حسابرس، تنها اظهار نظر درباره 

آنها است.

صورت های مالی جداگانه
صورت های مالی که توسط واحد تجاری اصلی ارائه می شود و در آن سرمایه گذاري ها 
دارایی های  نتایج عملیات وخالص  برمبناي  نه  و  مالکانه مستقیم  منافع  براساس 

واحد سرمایه پذیر به حساب گرفته می شود. 

صورت هاي  مالي  تلفیقي
اقتصادي  شخصیت  یک  به عنوان  گروه  آن  که  است  یک گروه  مالي   هاي   صورت 
واحد محسوب مي شود. صورت های مالی تلفیقی باید واحد تجاری اصلی و کلیه 
تلفیقي ، واحد تجاري   را دربرگیرد. صورت هاي  مالي   واحدهای تجاری فرعی آن 
اصلي  و کلیه  واحدهایي  را در برمي گیرد که  تحت  کنترل  واحد تجاري  اصلي  قرار 
دارند. هنگامي  که  یک  واحد تجاري  اصلي ، به  طور مستقیم  یا غیرمستقیم  از طریق  
یک   رأي   حق   با  سهام  نصف   مالک  بیش  از  خود،  گر  دی فرعي   تجاري   اي   واحده
واحد تجاري  باشد، فرض  بر وجود کنترل  بر آن  واحد تجاري  است ، مگر در موارد 
استثنایي  که  بتوان  آشکارا نشان  داد چنین  مالکیتي ، سبب  کنترل  واحد تجاري  
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نمي شود. همچنین  درصورت  تحقق  هر یک  از وضعیت هاي  زیر، حتي  اگر میزان  
مالکیت  واحد تجاري  اصلي  بر سهام  با حق  رأي  واحد تجاري  فرعي  50 درصد یا 

کمتر باشد، باز هم  کنترل  وجود دارد:
الف (تسلط  بر بیش  از نصف  حق رأي واحد تجاري  از طریق  توافق  با سایر صاحبان  

سهام؛
ب ( توانایي  راهبری  سیاست هاي  مالي  و عملیاتي  واحد تجاري  از طریق  قانون  یا 

توافق، یا؛ 
اداره کننده   ارکان   سایر  یا  مدیره   هیئت   اعضاي   اکثریت   عزل   و  نصب   توانایي   ج ( 

مشابه ، در مواردي که کنترل واحد تجاري دراختیار ارکان مزبور است.

گروه : واحد تجاري  اصلي  و کلیه  واحدهاي  تجاري  فرعي  آن . 
یا چند واحد تجاري  فرعي   واحد تجاري  اصلي: یک  واحد تجاري  که  داراي  یک  

است . 
واحد تجاري  فرعي: یک  واحد تجاري  که  تحت  کنترل  واحد تجاري  دیگري  )واحد 

تجاري  اصلي ( است .

در مواردي  که  واحدهاي  تجاري  فرعي  تحت  کنترل  واحد تجاري  اصلي  قرار مي گیرد، 
صورت هاي  مالي  واحد تجاري  اصلي  به  تنهایي  تصویر کامل  وضعیت  مالي، عملکرد 
مالی و جریان های نقدی  آن  را نشان  نمي دهد. استفاده کنندگان  صورت هاي  مالي  
اشرت  مب وظیفه  ارزیابی  و  اقتصادي   تصمیم گیري هاي   براي   اصلي   تجاري   واحد 
مدیریت به  اطالعاتي  درباره  وضعیت  مالي ، عملکرد مالي  و جریان هاي  نقدي  گروه  
نیاز دارند. این  نیاز از طریق  صورت هاي  مالي  تلفیقي  تأمین می شود که  اطالعات  مالي  
مربوط  به  گروه  را به  عنوان  یک  شخصیت  اقتصادي  واحد و بدون  توجه  به  مرزهاي  

قانوني  شخصیت هاي  حقوقي  جداگانه  ارائه  مي کند.

گزارش  مالي  میان دوره اي 
گزارشي  براي  یک  دوره  میاني  است  که  شامل  مجموعه  کامل  صورت هاي  مالي  یا 
صورت هاي  مالي  فشرده  است . دوره  میاني  به دوره  مالي  گزارشگري  کوتاه تر از یک  
سال  مالي  اشاره دارد و صورت هاي  مالي  فشرده، حداقل  شامل  صورت هاي  مالي  

اساسي  و گزیده اي  از یادداشت هاي  توضیحي  است .
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چرخه حسابداری  

چرخه حسابداری فرایندی مرحله به مرحله برای ثبت، دسته بندی و خالصه سازی 
جمع آوری  از  حسابداری  چرخه  باشد.  می  تجاری  شرکت های  اقتصادی  معامالت 
اطالعات مالی شروع و با تهیه ترازآزمایشی اختتامی و بستن حساب های دائمی 
خاتمه می یابد و در دوره مالی بعد، حساب های دائمی در دفاتر افتتاح می شوند. 

این عملیات در هر دوره مالی تکرار می شود. 
توالی چرخه حسابداری بدون استفاده از کاربرگ و با استفاده از کاربرگ به شرح 

زیر است: 

صفحه ١٦

صفحه ٢٠

1ـ جمع آوری اطالعات مالی از روی اسناد و مدارک مثبته 
٢ـ تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی و تنظیم سند حسابداری 

٣ـ ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه به ترتیب تاریخ 
4ـ انتقال ثبت های دفتر روزنامه به دفتر کل 

5 ـ تهیه ترازنامه آزمایشی )اصالح نشده( 

توالی چرخه حسابداری بدون استفاده از کاربرگ 

6ـ اصالح و تعدیل حساب های دفتر کل 
7ـ تهیه تراز آزمایشی اصالح شده 

٨ ـ تهیه صورت های مالی 
٩ـ بستن حساب های موقت 

10ـ تهیه تراز آزمایشی اختتامی و بستن حساب های دائمی

توالی چرخه حسابداری با استفاده از کاربرگ 

6ـ تهیه کاربرگ 
7ـ تهیه صورت های مالی 

٨ ـ اصالح و تعدیل حساب های دفتر کل 
٩ـ بستن حساب های موقت 

10ـ تهیه تراز آزمایشی اختتامی و بستن حساب های دائمی

 عملیات حسابداری فوق مربوط به یک دوره مالی است که معموالً در دو دوره زمانی 
انجام می شود:

در طول دوره مالی : مراحل 1 تا 5 انجام می شود.
 در پایان دوره مالی: مراحل 6 تا 10 انجام می شود.

به طور معمول برای گزارش وضعیت مالی و نتایج عملیات مؤسسه، طول دوره مالی 



1٨

یا دوره حسابداری پذیرفته شده یک سال)دوازده ماهه( انتخاب می شود که آن را 
سال مالی )دوره مالی( می نامند. البته ممکن است جهت کنترل بیشتر دوره های 
کوتاه تری مانند یک ماه، سه ماه، شش ماهه درنظر گرفته شود. دوره مالی می تواند 
با تقویم رسمی منطبق باشد که این امر الزامی نیست و به اساسنامه واحد تجاری 
بستگی دارد. در بیشتر واحدهای تجاری ایران سال مالی از اول فروردین شروع سال 

مالی و به پایان اسفند ختم می شود. 

ترازآزمایشی
یکی از ابزاری که حسابداران برای آزمون صحت مدارک مالی مورد استفاده قرار 
دوره  مالی یک  رویدادهای  ترازآزمایشی  تهیه  برای  است.  ترازآزمایشی  می دهند، 
از دفتر روزنامه به دفترکل منتقل می شوند. به اولین ترازآزمایشی که قبل از ثبت 
اقالم اصالحی پایان سال تهیه می شود، ترازآزمایشی اصالح نشده می گویند. پس 
مانده  از روی  ترازآزمایشی دیگری  دفاتر،  در  تعدیالت الزم  و  اصالحات  انجام  از 
حساب های اصالح شده تهیه می شود، که به آن ترازآزمایشی اصالح شده می گویند. 

ترازآزمایشی اصالح شده مبنای تهیۀ صورت های مالی قرار می گیرد.
ترازآزمایشی جزء مجموعه صورت های مالی نیست، بلکه درصورت لزوم به صورت 

ادواری برای تأمین اهداف زیر تهیه می شود:
1 کنترل اثبات تساوی اقالم بدهکار و بستانکار

2 فراهم آوردن اطالعات الزم برای تهیه صورت های مالی.
در صورت توازن ترازآزمایشی، می توان اطمینان حاصل نمود که:

با مبالغ ثبت شده در ستون بستانکار  1 مبالغ ثبت شده در بدهکار حساب ها 
حساب ها برابر است.

2 مانده بدهکار یا بستانکار حساب ها به درستی محاسبه و به ترازآزمایشی منتقل 
شده اند.

3 مانده حساب ها در ترازآزمایشی درست جمع شده اند.

اگر جمع ستون های بدهکار با بستانکار برابر نباشد باید اختالف موجود تعیین و 
رفع گردد. در مواردی می توان از طریق تعیین مبلغ اختالف بین دو ستون بدهکار 

و بستانکار، با کمک آزمون های زیر نوع اشتباه را پیدا و برطرف کرد:
1 اگر مبلغ اختالف رقم 10، 100، 1،000 و ... باشد، ممکن است اشتباه ناشی 

از جمع زدن ارقام باشد.
2 اگر مبلغ اختالف قابل تقسیم بر دو باشد، این احتمال وجود دارد که به جای 
ثبت رقم در ستون بدهکار، در ستون بستانکار ثبت شده باشد یا بالعکس. برای 
مثال یک حساب به مبلغ ٢60،000 ریال به جای ثبت در ستون بدهکار در ستون 
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بستانکار ثبت شده است یا بالعکس. نتیجه این عمل باعث بروز اختالف بین دو 
ستون بدهکار و بستانکار به مبلغ 5٢0،000 ریال می گردد. بنابراین مبلغ اختالف 
یعنی 5٢0،000 ریال بر عدد ٢ تقسیم و مبلغ ٢60،000 ریال حاصل می شود. 

که با ردیابی مبلغ ٢60،000 ریال اشتباه کشف خواهد شد.
3 اگر مبلغ اختالف قابل تقسیم بر عدد ٩ باشد، این اشتباه ممکن است ناشی از 
مقلوب شدن )جابه جایی ارقام(یا جا انداختن و یا اضافه نوشتن یک صفر آخر اعداد 
باشد. برای مثال فرض کنید مبلغ ٢41،000 ریال هنگام انتقال به ترازآزمایشی اشتباهاً 
٢14،000 ریال ثبت شده است. مبلغ اشتباه ٢7،000ریال )٢14،000 ـ ٢41،000( 

است.

عملکرد این تکنیک ها ممکن است همیشه درست نباشد

انواع اشتباهات از لحاظ تأثیر بر ترازآزمایشی:
الف( اشتباهاتی که باعث عدم توازن ستون های تراز آزمایشی می شوند.

ب( اشتباهاتی که تأثیری در توازن ستون های تراز آزمایشی ندارد.
آزمایشی می شوند، ممکن  تراز  توازن ستون های  عدم  باعث  که  اشتباهاتی  الف( 

است ناشی از موارد زیر باشد:
1  اشتباه در جمع زدن ستون های ترازآزمایشی

2  انتقال دادن تنها یک طرف ثبت دفتر روزنامه به دفترکل.
بستانکار  ستون  یا  بدهکار  ستون  به  روزنامه  ثبت  طرف  دو  هر  دادن  2    انتقال 

دفترکل.
4  انتقال اشتباه مبلغ به دفترکل.

5  اشتباه در مانده گیری حساب های دفترکل

اگر ستون های تراز آزمایشی توازن نداشته باشد، معموالً روش های زیر برای  تصحیح 
آثار اشتباه به کار برده می شود:

1  محاسبه مجدد ستون های تراز آزمایشی.
2  بررسی اینکه مانده حساب ها به طور صحیح از دفترکل به ترازآزمایشی منتقل 

شده اند.
3  بررسی صحت انتقال اقالم از دفترروزنامه به دفترکل از طریق ردیابی مبالغ 

ثبت شده در حساب های دفترکل به دفترروزنامه.
4  بررسی مجدد اسناد حسابداری و تطبیق آن با ثبت های انجام شده.



٢0

ب( اشتباهاتی که تأثیری در توازن ستون های ترازآزمایشی ندارد. ممکن است ناشی 
از موارد زیر باشد:

1 تجزیه و تحلیل غلط یک معامله:
مثاًل خرید اثاثه اشتباهاً در بدهکار حساب ملزومات ثبت شود. یا هزینه تعمیرات، 

اشتباهاً در بدهکار هزینه سوخت ثبت گردد.
2    عدم ثبت یک رویداد مالی به طور کامل در دفتر روزنامه)از قلم افتادگی(:
مثاًل فروش کاال در دفاتر ثبت نشده است. به همین دلیل عدم ثبت تأثیری در توازن 

ترازآزمایشی ایجاد نمی کند.
3   ثبت یک معامله به مبلغی کمتر یا بیشتر از مبلغ واقعی در دفتر روزنامه 

و نقل به دفترکل:
مثاًل هنگام خرید نقدی کاال به مبلغ 76٢،000 ریال، به جای بدهکار کردن خرید 
کاال و بستانکار کردن موجودی نقد به همین مبلغ،  مبلغ 7٢6،000 ریال برای 
هر دو حساب خرید کاال و موجودی نقد در دفاتر ثبت شده است. از آنجا که مبلغ 
اشتباه به طور یکسان در دو طرف )بدهکار و بستانکار( دفتر روزنامه ثبت شده است، 

تأثیری در توازن ترازآزمایشی ایجاد نمی کند.
4    وجود ثبت های تکراری: 

مثاًل خرید اثاثه دوبار به طور کامل ثبت شده است.
5    اشتباهات خنثی کننده:

مثاًل مانده یک حساب دارایي در دفتر کل اشتباهاً به مبلغ ٢00،000 ریال بیش از 
واقع  ثبت شود  و در عین حال مانده یک حساب بدهي نیز به همین مبلغ اضافه تر 

منظور گردد و این دو اشتباه یکدیگر را خنثي کنند. 

مبنای ثبت های اصالحی  

نتایج واقعی عملیات یک واحد تجاری را تنها در زمان تصفیه، یعنی خاتمه عملیات 
اشخاص  و  اعتباردهنده گان  بستانکاران،  دیگر،  طرف  از  کرد.  تعیین  توان  می  آن 
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ذی نفع نمی توانند تا تاریخ انحالل، از نتایج آن بی خبر باشند. از این رو عمر واحد 
تجاری به دوره های زمانی مساوی تقسیم می شود که هر دوره را اصطالحاً »دوره 
حسابداری« می نامند. هر دوره مالی را که دوازده ماه طول بکشد اصطالحاً »سال 
مالی« گویند. به لحاظ رشد بازارهای سرمایه و نیاز به اطالعات به موقع تر، اطالعات 
مالی برای دوره های کوتاه تر از یکسال )مثاًل سه ماهه یا شش ماهه( نیز توسط 
برخی از شرکت ها ارائه می شود. بنابراین دوره مالی ممکن است سه ماهه، شش ماهه 
یا یک ساله باشد. فرض دوره مالی موجب پذیرش حسابداری بر مبنای تعهدی و 

اصل تطابق می شود.
از ثبت تمام رویدادها در دفاتر حسابداری، بسیاری از حساب های دفترکل  پس 
زیرا  دهند.  ن نشان  مالی  های  تهیه صورت  برای  را  واقعی  نده های  ما است  ممکن 
برخی معامالت و عملیات مالی وجود دارند که هنوز در حساب ها ثبت نشده اند 
و شامل حساب هایی می باشند که از نظر ماهیت نوع حساب باید تغییر وضعیت 
دهند. بنابراین برای ارائه مطلوب صورت های مالی در پایان هر دوره مالی با توجه 

به مبنای تعهدی و رعایت اصل تطابق، بهتر است مانده حساب ها به روز شوند.
ثبت های اصالحی معموالً در پایان دوره مالی شامل موارد زیر هستند:

1  اصالح حساب موجودی ملزومات
2  اصالح پیش پرداخت های هزینه
3  اصالح پیش دریافت های درآمد

4  ثبت درآمدهای تحقق یافته و ثبت نشده تا پایان دوره مالی
5  ثبت هزینه های تحمل شده وثبت نشده تا پایان دوره مالی

6  ثبت هزینه استهالک دارایی های استهالک پذیر
7  تعدیل موجودی کاال

8  تعدیل ذخایر )ذخیره کاهش ارزش موجودی کاال، ذخیره مطالبات مشکوک 
الوصول و...(

9  سایر اصالحات
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ثبت اصالحات در دفترروزنامه:

شماره صفحهدفتر روزنامه

ره 
ما

ش
مه

زنا
تاریخرو

ره 
ما

ش
کل

تر
دف

شرح
بستانکاربدهکار

ریالریالماهروز

                     منقول از صفحه ...............................

××هزینه ملزومات٢٩1٢

××                      ملزومات

بابت ملزومات مصرف شده 

××هزینه...٢٩1٢

××               پیش پرداخت ...

بابت هزینه ... تحقق یافته )اصالح پیش پرداخت(

××پیش دریافت درآمد٢٩1٢

××                                   درآمد خدمات

بابت درآمد تحقق یافته)اصالح پیش دریافت(

××حساب های دریافتنی٢٩1٢

××                        درآمد خدمات/ فروش کاال

بابت درآمدهای تحقق یافته ثبت نشده

××هزینه....٢٩1٢

××               سایر حساب های پرداختنی

بابت هزینه های تحقق یافته و ثبت نشده

××هزینه استهالک ٢٩1٢

××                          استهالک انباشته

بابت شناسایی هزینه استهالک

××هزینه حقوق و دستمزد٢٩1٢

××                        ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

بابت شناسایی ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

××هزینه تضمین محصول ٢٩1٢

××                       ذخیره تضمین محصول

بابت ثبت ذخیره تضمین محصول

                                   نقل به صفحه....................... 
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اصالح و تعدیل حساب موجودی کاال
فرایند اصالح حساب ها در شرکت های خدماتی و بازرگانی مشابه می باشد، با این 
تفاوت که در شرکت های بازرگانی نیاز به اصالح و تعدیل حساب موجودی کاال 

می باشد. با توجه به اهمیت این موضوع، تعدیل موجودی کاال در سیستم های
2 دائمی مفصل بحث خواهد شد: 1  ادواری و    

1  سیستم ادواری: 
در سیستم ادواری از آنجایی که کلیه خریدها در حسابی به نام خرید کاال ثبت 
می شوند، حساب موجودی کاال گردش ندارد و تا پایان دوره قبل از تعدیالت این 
حساب بدون تغییر باقی می ماند. با توجه به اینکه موجودی کاالی ابتدای دوره، 
طی دوره مالی فروخته شده و در انبار موجود نمی باشد، بنابراین باید این حساب 
بسته شود و به حسابی به نام »خالصه سود و زیان« منتقل می شود. در پایان 
دوره پس از شمارش موجودی های انبار، میزان و ارزش موجودی کاالی پایان دوره 
مشخص می شود و با استفاده از حساب »خالصه سود و زیان« در حساب ها ایجاد 

)ثبت( می شود. 
براساس استاندارد حسابداری شماره ٨، موجودی کاالی پایان دوره باید در تاریخ 
ترازنـامه بـراساس قـاعده » حداقـل بـهـای تمام شده و خـالص ارزش فـروش« در  
صورت های مالی منعکس شود. موجودی کاال نباید به مبلغی بیش از خالص ارزش 
کاالی  موجودی  تمام شده  بهای  که  گزارش شود، درصورتی  رازنامه  ت در  فروش 
پایان دوره بیشتر از خالص ارزش فروش آن باشد، تفاوت در بدهکار حساب »زیان 
کاهش ارزش موجودی کاال« و بستانکار حساب »ذخیره کاهش ارزش موجودی 

کاال« ثبت می شود. 
در سیستم ادواری در پایان دوره، ثبت های زیر برای تعدیل موجودی کاال نیاز است:

1  ثبت بستن موجودی کاالی ابتدای دوره
2  ثبت ایجاد موجودی کاالی پایان دوره

3  ثبت زیان کاهش ارزش موجودی کاال درصورت لزوم )در صورتی که بهای 
تمام شده موجودی کاالی پایان دوره کمتر از خالص ارزش فروش آن باشد، ثبت 

حسابداری صورت نمی گیرد(

زیانی و حساب ذخیره کاهش  و  اقالم سود  ارزش،  زیان کاهش  1 حساب 
ارزش، کاهنده موجودی کاال محسوب می شود. بنابراین در ترازنامه، موجودی 

کاال پس از کسر ذخیره کاهش ارزش گزارش می شود.
2 در صورتی که کاالهایی که برای آن ذخیره درنظر گرفته شده است، در 
دوره های آتی موجود باشد، ذخیره آن نیز نگهداری می شود ولی اگر کاالها 

مزبور به فروش رسیده باشد، ذخیره آن از دفاتر خارج می شود
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شماره صفحهدفتر روزنامه

ره
ما

ش
مه

زنا
رو

تاریخ 

ره 
ما

ش
کل

تر
دف

شرح
بستانکاربدهکار

ریالریالماهروز

                             منقول از صفحه ...............................

××خالصه سود و زیان٢٩1٢

××                             موجودی کاال )ابتدای دوره(

ثبت بستن حساب موجودی کاالی ابتدای دوره 

××موجودی کاال)پایان دوره(٢٩1٢

××                           خالصه سود و زیان

ثبت ایجاد حساب موجودی کاالی پایان دوره

××زیان کاهش ارزش موجودی کاال٢٩1٢

××                           ذخیره کاهش ارزش موجودی کاال

ثبت کاهش ارزش موجودی کاال

مثال: در پایان سال 1٣٩٣ بهای تمام شده موجودی پایان دوره کاالی نوع الف 5،600،000 ریال 
و خالص ارزش فروش آن 5،٢00،000 ریال است. زیان کاهش ارزش را شناسایی و ثبت نمایید.

شماره صفحهدفتر روزنامه

ره
ما

ش
مه

زنا
رو

تاریخ 

ره
ما

ش
کل

تر
دف

 

شرح
بستانکاربدهکار

ریالریالماهروز

                   منقول از صفحه ...............................

400،000زیان کاهش ارزش موجودی کاال٢٩1٢

400،000                  ذخیره کاهش ارزش موجودی کاال

ثبت کاهش ارزش موجودی کاال

3 اگر در دوره های مالی بعد، خالص ارزش فروش افزایش یابد، حداکثر تا سقف زیان 
ارزش  که  مبلغی  تا  حداکثر  )یعنی  موجودی ها  ارزش  کاهش  از  ناشی  شده  شناسایی 
موجودی ها به بهای تمام شده برسد( درآمد بازیافت کاهش ارزش موجودی شناسایی 
می شود برای این منظور حساب ذخیره کاهش ارزش موجودی بدهکار و حساب درآمد 

بازیافت کاهش ارزش موجودی بستانکار می شود.
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الف( اگر در سال بعد)1٣٩4( این کاال به مبلغ 7،100،000 ریال به فروش رود، ذخیره کاهش 
ارزش آن حذف می گردد

شماره صفحهدفتر روزنامه

ره
ما

ش
مه

زنا
رو

تاریخ 

ره
ما

ش
کل

تر
دف

 

شرح
بستانکاربدهکار

ریالریالماهروز

              منقول از صفحه ...............................

7،100،000موجودی نقد14٣

7،100،000                     درآمد فروش کاال

5،٢00،000بهای تمام شده کاالی فروش رفته

400،000ذخیره کاهش ارزش موجودی کاال

5،600،000                         موجودی کاال

بابت فروش کاال و بهای تمام شده کاالی فروش 
رفته

ب( اگر تا پایان سال بعد)1٣٩4( این کاال به فروش نرود و خالص ارزش فروش آن ٨00،000،5 
ریال برسد، زیان کاهش ارزش حداکثر تا میزان کاهش قبلی شناسایی می شود:

شماره صفحهدفتر روزنامه

ره
ما

ش
مه

زنا
رو

تاریخ 

ره
ما

ش
کل

تر
دف

 

شرح
بستانکاربدهکار

ریالریالماهروز

           منقول از صفحه ...............................

400،000ذخیره کاهش ارزش موجودی کاال

400،000       درآمد بازیافت کاهش ارزش موجودی کاال

بابت فروش کاال و بهای تمام شده کاالی فروش رفته



٢6

2 سیستم دائمی: 
پایان دوره  در سیستم دائمی، حساب موجودی کاال گردش دارد و مانده آن در 
به روز است و بیانگر بهای تمام شده موجودی کاالی پایان دوره می باشد. بنابراین 
تعدیالتی که در سیستم ادواری برای موجودی کاال ابتدا و پایان دوره مورد نیاز 
است، در این سیستم الزم نمی باشد. در این سیستم شمارش موجودی کاال تنها 
به منظور تأیید میزان موجودی های ثبت شده در اسناد و مدارک حسابداری صورت 
می گیرد. اگر شمارش موجودی کاال با آنچه در دفاتر ثبت شده است، مغایر باشد 
این اختالف باید شناسایی و ثبت شود. بنابراین در پایان دوره ممکن است دو حالت 

پیش بیاد:
1 موجودی کـاالی شمارش شده بیشتر از مـوجـودی کـاالی ثبت شده در دفـاتر 
باشد، که در این حالت به صورت زیر دفاتر ثبت می شود )بعد از این ثبت، درصورتی 
که بهای تمام شده موجودی کاالی پایان دوره بیشتر از خالص ارزش فروش آن 

باشد، زیان کاهش ارزش موجودی کاال نیز باید ثبت شود(:

2 موجودی کاالی شمارش شده کمتر از موجودی کاالی ثبت شده در دفاتر باشد، 
که در این حالت به صورت زیر دفاتر ثبت می شود )بعد از این ثبت، درصورتی که 
بهای تمام شده موجودی کاالی پایان دوره بیشتر از خالص ارزش فروش آن باشد، 

زیان کاهش ارزش موجودی کاال نیز باید شناسایی شود(:

شماره صفحه:دفتر روزنامه

ره
ما

ش
مه

زنا
رو

تاریخ 

ره
ما

ش
کل

تر
دف

 

شرح
بستانکاربدهکار

ریالریالماهروز

        منقول از صفحه ...............................

××موجودی کاال ٢٩1٢

××               کسری و اضافات انبار      

ثبت مازاد موجودی کاال  

××زیان کاهش ارزش موجودی کاال٢٩1٢

××                  ذخیره کاهش ارزش موجودی کاال

ثبت کاهش ارزش موجودی کاال
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شماره صفحه:دفتر روزنامه

ره
ما

ش
مه

زنا
رو

تاریخ 

ره
ما

ش
کل

تر
دف

 

شرح
بستانکاربدهکار

ریالریالماهروز

                 منقول از صفحه ...............................

××کسری و اضافات انبار٢٩1٢

××                             موجودی کاال

ثبت کسری موجودی کاال  

××زیان کاهش ارزش موجودی کاال٢٩1٢

××                 ذخیره کاهش ارزش موجودی کاال

ثبت کاهش ارزش موجودی کاال

یا اضافی مشکل است  باشد تشخیص کسری  ادواری  اگر سیستم نگهداری کاال، 
و فرض می شود کاالیی که در شمارش فیزیکی کاال موجود نیست، فروخته شده 
است لذا اثر آن در بهای تمام شده کاالی فروش منظور می شود. البته در مواردی 
اگر بتوان در این سیستم کسری یا اضافی را مشخص نمود همانند سیستم دائمی 

با آن برخورد می شود.

تکمیل چرخه حسابداری با استفاده از کاربرگ
تکمیل چرخه  برای  است  مؤسسات ممکن  باشد  زیاد  اصالحات  زمانی که حجم 
است  فرمی  کاربرگ  نمایند.  استفاده  نام »کاربرگ«  به  فرمی  از  حسابداری خود 
آن  در  مالی  های  صورت  تهیه  برای  را  الزم  اطالعات  که  مختلف  ای  قسمت ه با 
گردآوری می کنند. کاربرگ جزء صورت های مالی و رسمی نیست و تهیه آن نیز 

اختیاری می باشد. 
کاربرگ معموالً دارای پنج بخش اصلی به شرح زیر است:

5 ـ ترازنامه

ستون های کاربرگ

1ـ تراز آزمایشی 
)اصالح نشده(

3ـ تراز آزمایشی 2ـ اصالحات
اصالح شده

4ـ سود و زیان
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هریک از بخش های فوق دارای یک ستون بدهکار و بستانکار است و در کل دارای 
ده ستون می باشد. شکل کاربرگ ده ستونی به صورت زیر است:

مؤسسه/  فروشگاه...
کاربرگ

                                                                  برای سال منتهی به 12/29/..                                          ارقام به ریال

نام 
حساب

ترازآزمایشی اصالحاتترازآزمایشی
ترازنامهسود و زیاناصالح شده

بستانکاربدهکاربستانکاربدهکاربستانکاربدهکاربستانکاربدهکاربستانکاربدهکار

نحوه تکمیل کاربرگ: 
1  بخش ترازآزمایشی: 

مانده کلیه حساب ها از دفترکل استخراج و در دو ستون اول کاربرگ که مربوط به 
ترازآزمایشی قبل از اصالح حساب ها است، انتقال داده می شود.

 
2  بخش اصالحات: 

بر اساس اطالعات الزم در پایان دوره، حساب هایی که نیاز به اصالح و تعدیل دارند، 
برای  ابتدا در این فرم نوشته می شوند. معموالً  قبل از ثبت در دفاتر حسابداری، 
عطف متقابل و تعیین عنوان حساب های بدهکار و بستانکار، هر ثبت اصالحی با 

یک شماره یا یک حرف مشخص می شود.

3  بخش ترازآزمایشی اصالح شده: 
و  ترکیب  اصالحات  ستون  با  نشده  اصالح  شی  مای ترازآز ستون  در  مندرج  مبالغ 
به عنوان مانده جدید به این بخش منتقل می شوند. مانده حساب هایی که نیاز به 
اصالح ندارند عیناً منتقل می شوند. همچنین حساب هایی که در نتیجه اصالحات 

به وجود آمده اند در این بخش در ستون مربوطه درج می شوند. 

4  بخش سود و زیان: 
 در این بخش مانده بعضی از حساب های بخش تراز آزمایشی اصالح شده آورده 
باشد.  این حساب ها در واحدهای خدماتی شامل درآمدها و هزینه ها می  می شود. 
ولی در واحدهای بازرگانی اگر سیستم نگهداری موجودی کاال، ادواری باشد، بخش 



٢٩

سود و زیان شامل حساب های خرید، فروش، برگشت از خرید و تخفیفات، تخفیفات 
نقدی خرید، برگشت از فروش و تخفیفات، تخفیفات نقدی فروش، خالصه سود و 
زیان و هزینه های عملیاتی می باشد. اما اگر سیستم دائمی باشد، این بخش شامل 
حساب های فروش، برگشت از فروش و تخفیفات، تخفیفات نقدی فروش، بهای تمام 

شده کاالی فروش رفته و هزینه های عملیاتی است.
در این بخش باید تفاضل جمع دو ستون بدهکار و بستانکار هم نوشته شود. اگر 
بیانگر »سود خالص«  باشد،  بدهکار  از جمع ستون  بیشتر  بستانکار  جمع ستون 
است. در چنین حالتی در ستون نام حساب کاربرگ، سود خالص درج شده و مبلغ 
آن جهت ایجاد توازن در ستون بدهکار همین بخش نوشته می شود. اما اگر جمع 
ستون بدهکار بیشتر از جمع ستون بستانکار باشد، بیانگر »زیان خالص« است. در 
این حالت در ستون نام حساب کاربرگ، زیان خالص درج شده و مبلغ آن جهت 

ایجاد توازن در ستون بستانکار همین بخش نوشته می شود.

5  بخش ترازنامه: 
در این بخش حساب های دارایی، بدهی، سرمایه آورده می شود و مانده آنها عیناً 
از ترازآزمایشی اصالح شده به این قسمت انتقال می یابد. پس از جمع زدن ستون 
زیان  یا  به سود  مربوط  که  پیش می آید  اختالفی  این بخش  ر  بستانکا و  بدهکار 
خالصی است که در بخش سود و زیان محاسبه شده است. برای برقراری توازن 
این  بستانکار  قسمت  به  باشد  عملیات سود خالص  نتیجه  اگر  مه  ترازنا دو   ستون 
بخش اضافه می شود. ولی اگر نتیجه عملیات زیان خالص باشد، به قسمت بدهکار 

این بخش اضافه می گردد.

1 سود یا زیان خالص از تفاضل جمع ستون های بدهکار و بستانکار بخش 
سود و زیان کاربرگ تعیین و به بخش ترازنامه کاربرگ منتقل می شود. 

2 سود خالص در ستون بدهکار و زیان خالص در ستون بستانکار بخش سود 
و زیان کاربرگ نوشته می شود. ولی در بخش ترازنامه برعکس، سود خالص در 

ستون بستانکار و زیان خالص در ستون بدهکار نوشته می شود 
3 با استفاده از اقالم بخش سود و زیان و ترازنامه کاربرگ، به سهولت می توان 

صورت های مالی را تهیه نمود.
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مثال: ترازآزمایشی اصالح نشده فروشگاه »مهاباد« برای 1٣٩6/1٢/٢٩ به شرح زیر است:

فروشگاه مهاباد 
تراز آزمایشی 

                                     به تاریخ 1396/12/29                )ارقام به ریال(

نام حساب
مانده حساب ها

بستانکاربدهکار

صندوق
بانک

حساب های دریافتنی
سایر حساب های دریافتنی

ملزومات
موجودی کاال

پیش پرداخت بیمه
تجهیزات

استهالک انباشته تجهیزات
حساب های پرداختنی

سایر حساب های پرداختنی
سرمایه

سود انباشته
درآمد فروش کاال

برگشت از فروش و تخفیفات
خرید کاال

تخفیفات نقدی خرید
خریداری  کاالی  حمل  هزینه 

شده
هزینه حقوق

هزینه برق
سایر هزینه ها

٣٣،٢00،000
1٩0،٣٨0،000
7٢0،470،000
6٣،510،000
14،٣00،000
1٩٢،600،000
٩1،440،000
٨٢0،000،000

67،160،000
٩47،000،000

57،000،000
5٨،٢00،000
4،45٨،000
11،640،000

156،1٢٨،000
٢1٨،٩0٣،000
٩4،٢40،000
1،000،000،000
٣٨1،757،000
1،41٣،000،000

7،٣٣0،000

٣،٢71،٣5٨،000٣،٢71،٣5٨،000جمع

سایر اطالعات برای اصالح و تعدیل 
حساب ها در پایان دوره شامل موارد 

زیر است:
1  سال مالی فروشگاه با سال تقویمی 

منطبق است.
2  کاالیی به مبلغ 11،445،000 
ریال )شامل ٩45،000 ریال مالیات 
به  نسیه  به صورت  افزوده(  ارزش  بر 
فروش رسیده و در دفاتر ثبت نشده 

است.
3 بهای ملزومات موجود 450،000،٢ 

ریال است.
4 بهای تمام شده موجودی کاالی 
 FIFO پایان دوره فروشگاه به روش
مبلغ 15٣،700،000 ریال ارزیابی 

شده است.
3  مانده پیش پرداخت بیمه مربوط 
به بیمه یک ساله موجودی کاال است 
که تاریخ شروع آن از اول مرداد ماه 

1٣٩6 می باشد.
 %1٢ نزولی  نرخ  با  تجهیزات  6  ـ 

مستهلک می شود.
فروشگاه  اسفند ماه  تلفن  قبض  7ـ 
)شامل  ریال  مبلغ 000،٣0٨،1  به 
ارزش  بر  مکالیات  ریال   10٨،000
نشده  ثبت  و  پرداخت  هنوز  افزوده( 

است.

مطلوب است:
کاربرگ برای سال منتهی به 1٣٩6/1٢/٢٩
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نام حساب
ترازنامهسود و زیانتراز آزمایشی اصالح شدهاصالحاتتراز آزمایشی اصالح نشده

بستانکاربدهکاربستانکاربدهکاربستانکاربدهکاربستانکاربدهکاربستانکاربدهکار

٢00،000  ، ٢00،000٣٣ ، ٢00،000٣٣  ، ٣٣صندوق

٣٨0،000  ،٣٨0،0001٩0  ،٣٨0،0001٩0  ،1٩0بانک

٩15،000  ،٩15،0007٣1  ،445،0007٣1  ،11)1(470،000  ،7٢0حساب های دریافتنی

61٨،000  ،61٨،0006٣  ،10٨،0006٣ ،)7(510،000  ،6٣سایر حسابهای دریافتنی

450،000  ،450،000٢  ،٨50،000٣  ،11)٢(٣00،000  ،14ملزومات

700،000  ،700،00015٣  ،600،00015٣  ،1٩٢)٣(700،000  ،15٣)٣(600،000  ،1٩٢موجودی کاال

4٨0،000  ،4٨0،000٣0  ،٩60،000٣0  ،60)5(440،000  ،٩1پیش پرداخت بیمه

000،000  ،000،000٨٢0  ،000،000٨٢0  ،٨٢0تجهیزات

7٩٢،640  ،7٩٢،640٢٣5  ،٢٣5_664،640  ،7٩)5(1٢٨،000  ،156استهالک انباشته تجهیزات

٩0٣،000  ،٩0٣،000٢1٨  ،٢1٨_٩0٣،000  ،٢1٨حساب های پرداختنی

٢40،000  ،٩4سایر حساب های پرداختنی
)1(٩45،000

)7(1،  ٣0٨،000
_٩6،  4٩٣،000٩6،  4٩٣،000

000،000  ،000  ،000،0001  ،000  ،1_000،000  ،000  ،1سرمایه

757،000  ،757،000٣٨1  ،757،000٣٨1  ،٣٨1سود انباشته

500،000  ،4٢٣  ،500،0001  ،4٢٣  ،1_500،640  ،10)1(000،000  ،41٣  ،1درآمد فروش کاال

160،000  ،67_160،000  ،160،00067  ،67برگشت از فروش و تخفیفات

000،000  ،٩47_000،000  ،000،000٩47  ،٩47خرید کاال

٣٣0،000  ،٣٣0،0007  ،7_٣٣0،000  ،7تخفیفات نقدی خرید

000،000  ،57_000،000  ،000،00057  ،57هزینه حمل کاالی خریداری   شده

٢00،000  ،5٨_٢00،000  ،٢00،0005٨  ،5٨هزینه حقوق

45٨،000  ،45٨،0004  ،45٨،0004  ،4هزینه برق

640،000  ،11_640،000  ،640،00011  ،11سایر هزینه ها

700،000  ،600،00015٣  ،٩00،0001٩٢  ،700،000٣٨  ،15٣)1(600،000  ،1٩٢)٢(خالصه سود و زیان

٨50،000  ،11_٨50،000  ،٨50،00011  ،1)٢(هزینه ملزومات

٩60،000  ،60_٩60،000  ،٩60،00060  ،60)5(هزینه بیمه

664،640  ،7٩_664،640  ،664،6407٩  ،7٩)0(هزینه استهالک تجهیزات

٢00،000  ،1_٢00،000  ،٢00،0001  ،1)7(هزینه تلفن

٩45،640  ،٩٣٢  ،74٣،0001  ،0٢5  ،٨٣0،000٢  ،4٣0  ،0٣٢،6401  ،٣٣٨  ،775،6401  ،٣6٣  ،775،640٣  ،٣6٣  ،5٢7،640٣  ،5٢7،640511  ،٣5٨،000511  ،٢71  ،٣5٨،000٣  ،٢71  ،٣جمع

7٩7،٣60  ،7٩7،٣60٩٢  ،٩٢سود خالص

74٣،000  ،0٢5  ،74٣،000٢  ،0٢5  ،٨٣0،000٢  ،4٣0  ،٨٣0،0001  ،4٣0  ،1جمع

فروشگاه مهاباد 
کاربرگ 

                                                                                    برای سال منتهی به  1396/12/29                                                         )ارقام به ریال(
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ستون اصالحات از طریق شماره و به شرح زیر به یکدیگر عطف داده شده اند:
1 ثبت فروش کاال
2 اصالح ملزومات

3 صفرنمودن موجودی کاالی ابتدای دوره
4 ثبت جایگزین نمودن موجودی کاالی پایان دوره

5 اصالح پیش پرداخت بیمه
6 ثبت استهالک
7 ثبت قبض آب 

انجام   )10 تا   7 )مراحل  حسابداری  چرخه  بعدی  مراحل  کاربرگ،  تهیه  از  پس 
می شود. مرحله هفتم )تهیه صورت های مالی( با توجه بخش سود و زیان و ترازنامه 
به سهولت تهیه می شود، زیرا تمام اطالعات الزم برای تهیه صورت های مالی قباًل 
در این بخش ها آورده شده است و مرحله هشتم )اصالح و تعدیل حساب های دفتر 
کل( نیز با توجه به بخش اصالحات کاربرگ به سهولت انجام می شود، زیرا اطالعات 

مربوط به ثبت های اصالحی قباًل در این بخش درج شده است. 

اصالح اشتباه ناشی از عملیات دفترداری  

احتمال وقوع اشتباه در ثبت دفاتر مالی همواره وجود دارد، اشتباهات موجود در 
دفاتر از طریق حسابرسی یا هنگام تهیه تراز آزمایشی و یا از طریق کنترل های داخلی 
کشف می گردد. چنانچه اشتباهی در ثبت دفاتر مالی رخ دهد، هنگام کشف آن نباید 
آن را پاک کرده و دفاتر را مخدوش نمود، بلکه اصالح آن به نوع اطالعات نادرست و 
زمان کشف بستگی دارد. انواع اشتباهات دفترداری را می توان به دو دسته اصلی زیر 

طبقه بندی کرد:
1 اشتباه در ثبت دفترروزنامه

2  اشتباه در نقل اقالم از دفترروزنامه به دفتر کل

1  اشتباه در ثبت دفترروزنامه:
در ثبت دفترروزنامه ممکن است اشتباهاتی نظیر ثبت کردن بدهکار و بستانکار 
نامساوی برای یک معامله، ثبت کردن یک معامله به مبلغی بیشتر یا کمتر از واقع و 
تجزیه وتحلیل نادرست یک معامله و بدهکار و بستانکار کردن حساب های نادرست، 
رخ دهد. اشتباهات در ثبت دفتر روزنامه ممکن است در دو مقطع قبل و بعد از نقل 

به دفترکل کشف شوند:
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1ـ1ـ کشف اشتباه در ثبت دفتر روزنامه قبل از نقل به دفتر کل: 
 اشتباهاتی که قبل ازنقل به دفتر کل کشف می شوند معموالً با کشیدن خط روی 
مبلغ یا عنوان حساب غلط و نوشتن مبلغ یا نام حساب صحیح در باالی آن تصحیح 
می شود. برای مثال خرید نقدی اثاثه به به مبلغ 65٨،000 ریال، اشتباهاً به مبلغ 
6٨5،000 ریال در دفترروزنامه ثبت شده است. در صورتی که این اشتباه قبل از 
نقل به دفترکل کشف شود، اصالح آن با کشیدن خط روی مبلغ نادرست و نوشتن 

مبلغ صحیح در باالی آن به صورت زیر خواهد بود:

شماره صفحه                 دفتر روزنامه

ره
ما

ش
مه

زنا
رو

تاریخ 

ره
ما

ش
کل

تر
دف

 

شرح
بستانکاربدهکار

ریالریالماهروز

                  منقول از صفحه ...............................

اثاثه
65٨،000
6٨5،000

               موجودی نقد
65٨،000
6٨5،000

بابت خرید نقدی اثاثه

در صورتی که اشتباه در عنوان حساب رخ داده باشد: برای مثال به جای بدهکار 
کردن اثاثه، ملزومات، بدهکار شده باشد و این اشتباه قبل از نقل به دفترکل کشف 

شود، اصالح آن به صورت زیر خواهد بود:

شماره صفحه                 دفتر روزنامه

ره
ما

ش
مه

زنا
رو

تاریخ 

ره
ما

ش
کل

تر
دف

 

شرح
بستانکاربدهکار

ریالریالماهروز

                  منقول از صفحه ...............................

اثاثه
4٢0،000ملزومات

4٢0،000               موجودی نقد

بابت خرید نقدی اثاثه
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1ـ2ـ کشف اشتباه در ثبت دفترروزنامه بعد از نقل به دفتر کل: 
زمانی که اطالعات نادرست عالوه بر ثبت در دفتر روزنامه، به دفترکل نیز انتقال 
یافته باشد، در چنین شرایطی، با تهیه سند اصالحی اطالعات نادرست برگشت داده 
شده و ثبت درست جایگزین می شود. یکی از روش های متداول این است که با 
معکوس کردن ثبت اولیه نادرست و نوشتن ثبت صحیح در دفترروزنامه، اطالعات 
برای  )از دفاتر خارج( و اطالعات درست جایگزین می شود.  نادرست خنثی شده 
مثال فرض کنید در تاریخ 1٣٩6/7/٢ خرید نقدی اثاثه به مبلغ ٢00،000 ریال 
اشتباهاً در بدهکار حساب ملزومات ثبت شده است. در صورتی که اشتباه مزبور در 
تاریخ 1٣٩6/٨/٢٨ بعداز نقل به دفترکل کشف شود، با دو روش زیر در دفترروزنامه 

اصالح می شود:
روش اول: 

شماره صفحه                 دفتر روزنامه

ره
ما

ش
مه

زنا
رو

تاریخ 
ره

ما
ش

کل
تر

دف
 

شرح
بستانکاربدهکار

ریالریالماهروز

            منقول از صفحه ...............................

٢00،000اثاثه٢٨٨

٢00،000            ملزومات

بابت تصحیح اشتباه سند شماره... که به جای اثاثه، 
ملزومات بدهکار شده بود.

روش دوم:
راه دیگر اصالح اشتباه فوق، برگرداندن ثبت اولیه نادرست و نوشتن ثبت صحیح 

می باشد:
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با اصالحات فوق، ثبت های نادرست از دفاتر خارج و ثبت های صحیح جایگزین می شود.
در مواردی ممکن است با تعیین تفاوت مبلغ غلط و مبلغ صحیح و ثبت آن در 
حساب مربوط در دفترکل اثر اشتباه خنثی و مانده حساب اصالح شود. برای مثال 
در تاریخ 1٣٩6/5/4 خرید نقدی کاال به مبلغ ٢،550،000 ریال اشتباهاً به مبلغ 

٢،500،000 ریال به صورت زیر ثبت شده باشد:

شماره صفحه:                 دفتر روزنامه

ره
ما

ش
مه

زنا
رو

تاریخ 

ره
ما

ش
کل

تر
دف

 

شرح
بستانکاربدهکار

ریالریالماهروز

 منقول از صفحه ...............................

٢00،000موجودی نقد٢0٨

٢00،000                      ملزومات

برگرداندن سند شماره ... در تاریخ ٢/7

٢00.000اثاثه٢0٨

٢00.000                 موجودی نقد

ثبت صحیح خرید اثاثه در تاریخ ٢/7

شماره صفحه:                 دفتر روزنامه

ره
ما

ش
مه

زنا
رو

تاریخ 

ره
ما

ش
کل

تر
دف

 

شرح
بستانکاربدهکار

ریالریالماهروز

         منقول از صفحه ...............................

٢،500،000خرید کاال45

٢،500،000                      موجودی نقد

بابت خرید نقدی کاال
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تاریخ 1٣٩6/6/٢0 کشف شود. چون  به دفترکل در  نقل  از  بعد  فوق  اشتباه  اگر 
خرید کاال به مبلغ 50،000 ریال کمتر ثبت شده است. می توان با ثبت زیر، اشتباه 

را اصالح نمود و خرید کاال به مبلغ واقعی رساند:

شماره صفحه                 دفتر روزنامه

ره
ما

ش
مه

زنا
رو

تاریخ 

ره
ما

ش
کل

تر
دف

 

شرح
بستانکاربدهکار

ریالریالماهروز

         منقول از صفحه ...............................

50،000خرید کاال٢06

50،000                      موجودی نقد

کاال  خرید  که   5/4 تاریخ  اشتباه  اصالح  بابت 
به جای بدهکار کردن به مبلغ ٢،550،000 ریال 

به مبلغ ٢،500،000 ریال بدهکار شده بود.

ثبت فوق را می توان با برگرداندن ثبت اولیه نادرست و نوشتن ثبت صحیح، اشتباه 
را اصالح نمود.

2  اشتباه در نقل اقالم از دفترروزنامه به دفتر کل
به  نقل  زمان  در  ولی  باشد  شده  ثبت  درست  دفترروزنامه  در  ت  اطالعا چنانچه 
دفترکل مبلغ آن به اشتباه انتقال داده شده باشد، در این حالت با کشیدن خط 
روی مبلغ نادرست و نوشتن مبلغ درست باالی آن مبلغ، دفترکل اصالح می شود.

کشف و اصالح اشتباه در صورت های مالی دوره های گذشته
ممکن  است  در دوره  جاري  اشتباهاتي  مربوط  به  صورت هاي  مالي  یک  یا 
چند دوره  مالي  گذشته  کشف  گردد. این اشتباهات ممکن است فقط بر ترازنامه 
به عنوان تعدیالت   این اشتباه  اثر  باشد.  تأثیر داشته  بر هردو  یا  یا سود و زیان و 
سنواتي  )یعني  اقالم  مربوط  به  سنوات  قبل( در تعدیل  مانده  سود )زیان ( انباشته  
ابتداي  دوره  منظور مي گردد. این  اشتباهات  مي تواند ازجمله ، ناشي از موارد زیر 

باشد:
الف( اشتباهات  ریاضي 
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ب ( اشتباه  در به کارگیري  رویه هاي  حسابداري؛ 
ج( تعبیر نادرست  یا نادیده  گرفتن  واقعیت هاي  موجود در زمان  تهیه  صورت هاي  

مالي؛ 
د( تغییر از یک  رویه  غیر استاندارد حسابداري  به  یک  رویه  استاندارد حسابداري؛

ه( موارد تقلب .
اصالح  این  اشتباهات  در صورتي  که  با اهمیت  نباشد، در سود یا زیان  خالص  دوره  

جاري  منظور مي گردد.
در مواردي  ممکن  است  صورت هاي  مالي  منتشر شده  یک  یا چند دوره  قبل  شامل  
اشتباهات  با اهمیتي  باشد که  تصویر مطلوب  را مخدوش  و در نتیجه  قابلیت  اتکاي  
طریق   از  نباید  اشتباهاتي   چنین   اصالح   دهد.  کاهش   را  مزبور  مالي   هاي   صورت 
منظور کردن  آن  در سود و زیان  سال  جاري  انجام  گیرد، بلکه  باید با ارائه  مجدد 
ارقام  صورت هاي  مالي  سال )هاي ( قبل  به چنین  منظوري  دست  یافت . درنتیجه ، 
مانده  افتتاحیه  سود )زیان ( انباشته  نیز بدین  ترتیب  تعدیل  خواهد شد. تعدیالت  
سنواتي  ناشي از اصالح  اشتباهات  همچنین  به عنوان  آخرین  قلم  در صورت  سود و 

زیان  جامع  منعکس  مي شود.

مثال: فروشگاه »ایران« در تاریخ 1٣٩5/1٢/11 فاکتور فروش نسیه کاالیی را به 
مبلغ 10،000،000 ریال اشتباهاً در دفاتر به مبلغ 1،000،000 ریال در دفاتر 
ثبت نموده است. این اشتباه در تاریخ 1٣٩6/٢/٢5 پس از بستن حساب های سال 
مالی 1٣٩5 کشف شد. اگر مبلغ با اهمیت باشد، ثبت اصالح این اشتباه با تأثیر 

نرخ مالیاتی ٢5% به صورت زیر است:

شماره صفحه                 دفتر روزنامه

ره
ما

ش
مه

زنا
رو

تاریخ 
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ش
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تر
دف

 

شرح
بستانکاربدهکار

ریالریالماهروز

                             منقول از صفحه 
...............................

٩،000،000حساب های دریافتنی٢5٢

6،750،000                               تعدیالت سنواتی

٢،٢50،000                               مالیات پرداختنی

تاریخ  در  کاال  فروش  ثبت  در  اشتباه  اصالح  بابت 
1٣٩5/1٢/11 که در تاریخ 1٣٩6/٢/٢5 کشف شد.
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اگر اشتباه فوق، در تاریخ 1٣٩6/٢/٢5 قبل از بستن حساب های سال مالی 1٣٩5 
کشف شود. ثبت آن به قرار زیر خواهد بود:

شماره صفحه:                 دفتر روزنامه

ره
ما

ش
مه

زنا
رو

تاریخ 

ره
ما
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دف

 

شرح
بستانکاربدهکار

ریالریالماهروز

        منقول از صفحه ...............................

٩،000،000حساب های دریافتنی٢5٢

٩،000،000                               درآمد فروش کاال

بابت اصالح اشتباه در ثبت فروش کاال در تاریخ 
1٣٩5/1٢/11 که در تاریخ 1٣٩6/٢/٢5 کشف 

شد.

اگر اشتباه در تاریخ 1٣٩6/٢/٢5 کشف شود و مبلغ آن با اهمیت نباشد. در این 
حالت چون مبلغ اشتباه با اهمیت نیست، صرف نظر از زمان کشف اشتباه، اثر آن 
در سود یا زیان  خالص  دوره  جاري  منظور مي گردد و ثبت آن به قرار زیر خواهد بود

شماره صفحه:                 دفتر روزنامه

ره 
ما

ش
مه

زنا
تاریخرو

ره
ما

ش
کل

تر
دف

 

شرح
بستانکاربدهکار

ریالریالماهروز

       منقول از صفحه ...............................

٩،000،000حساب های دریافتنی٢5٢

٩،000،000                               درآمد فروش کاال

بابت اصالح اشتباه در ثبت فروش کاال در تاریخ 
1٣٩5/1٢/11 که در تاریخ 1٣٩6/٢/٢5 کشف 

شد.
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شرح کار:
1  انتقال مانده اول دوره به ستون های بدهکار و بستانکار ستون مانده ابتدای دوره )حساب های کل(

٢  کنترل جمع بدهکار و بستانکار ستون مانده ابتدای دوره و تعیین جمع بدهکار و بستانکار
٣  انتقال گردش حساب های کل به ستون بدهکار و بستانکار گردش طی دوره

4  کنترل تعیین جمع بدهکار و بستانکار گردش طی دوره
5 تعیین جمع مانده اول دوره و گردش طی دوره برای حساب های کل

6  تعیین و کنترل جمع ستون جمع گردش طی دوره و مانده اول دوره
7  تعیین مانده حساب های کل )بدهکار/ بستانکار(

٨  تعیین وکنترل جمع مانده حساب های کل
٩  کنترل موازنه بودن تراز آزمایشی

استاندارد عملکرد : تهیه تراز آزمایشی بر اساس مدارک و اسناد حسابداری

شاخص ها:
1  مانده گیری حساب های دفتر کل

٢  انتقال مانده حساب های دفتر کل به تراز آزمایشی
٣  انجام محاسبات )جمع( ستون ها و سطرهای تراز  آزمایشی

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: اتاق کار ، میز و صندلی ، کامپیوتر، فرم تراز آزمایشی ٨ ستونی، ملزومات اداری، نرم افزار   ، ماشین حساب    ، دفتر کل 1 

فقره، تراز آزمایشی شامل حداقل ٢5 سر فصل حساب طی مدت زمان ٢5 دقیقه

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1مانده گیری حساب های دفتر کل1

1انتقال مانده حساب های دفتر کل به تراز آزمایشی٢

٢انجام محاسبات )جمع( ستون ها و سطرهای تراز آزمایشی٣

4

5

٢شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ٢ است.

ارزشیابی شایستگی تهیه تراز آزمایشی





تهیه و تنظیم صورت سود و زیان
فصل 2
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هدف تهیه صورت های مالی  

صورت های مالی، ساختار یافته وضعیت مالی و عملکرد مالی واحد تجاری است. 
هدف از تهیه آنها، ارائه اطالعاتی درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان های 
نقدی واحد تجاری است که برای تصمیم گیری های اقتصادی طیف گسترده ای از 

استفاده کنندگان مفید باشد.

مفهوم سود  

به طور کلی دیدگاه های متفاوتی در مورد مفهوم سود و نحوه شناسایی و اندازه گیری 
آن وجود دارد. بعضی سود را با جریان های نقدی اشتباه می گیرند.آیا سود برابر 

وجوه نقد ناشی از عملیات موفقیت آمیز است؟ خیر
سود و جریان های نقدی هر دو معیاری از عملکرد شرکت است. سود از دیدگاه 
تأکید  بر حفظ سرمایه  آنها  و  ثروت شناخته می شود  تغییر در  اقتصادی هرگونه 
که شخص  است  مبلغی  سود  که  دارد  عقیده  مشهور  اقتصاددانان  از  یکی  دارند. 
می تواند در طی یک دوره معین خرج کند و در پایان وضعیت او به همان خوبی 
باشد که در اول دوره بوده است. در طرف مقابل سود حسابداری به تفاضل بین 
سرمایه واحد تجاری در پایان و ابتدای دوره مالی )پس از احتساب تعدیالت الزم 
درخصوص آورده و ستاده صاحبان سرمایه( گفته می شود. اختالف نظر در مفهوم 
سود بین دیدگاه های اقتصادی و حسابداری، ناشی از روش های اندازه گیری سود 

است.

نحوه اندازه گیری سود
برای اندازه گیری سود رویکردهای مختلفی وجود دارد که عبارت است از:

1 رویکرد سرمایه:
این رویکرد، سود را حاصل تغییرات سرمایه ابتدا و انتهای سال به استثنای مبادالت 
سرمایه ای در بین تاریخ های یاد شده بیان می کند. این روش ساده است ولی عدم 
طبقه بندی اقالم سود و زیان و کاهش قدرت پیش بینی آینده، دو ایراد اصلی این 

روش است.
2 رویکرد معامالتی:

این رویکرد مبتنی بر فعالیت های اقتصادی واحد تجاری است. در این روش که 
همان تغییر در خالص دارایی ها است تنها زمانی که از محل رویدادها و معامالت 
مالی باشد ثبت و شناسایی می شود و چنانچه تغییرات در دارایی و بدهی ناشی از 

تغییرات بازار باشد سود و زیانی شناسایی نمی شود.
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زمانی  دو مقطع  در  دارایی ها  مقایسه خالص  با  رویکرد،  این  اعتقاد طرفداران  به 
مشخص  سود  تشکیل دهنده  اجزای  اما  می آید،  به دست  مشخص  سود  رقم  یک 
نمی شود، بنابراین برای ارائه این جزئیات، حسابداران در عمل، رویکرد معامالتی را 
برای اندازه گیری سود با تأکید بر محاسبه مستقیم درآمدها و هزینه ها پذیرفته اند.

صورت سود و زیان  

گزارشی است که ماحصل عملکرد مالی واحد تجاری را در طی یک دوره مشخص 
زمانی بیان می کند.

مدل های کلی گزارشگری سود و زیان
الف( مدل تک مرحله ای: در این مدل هیچ گونه طبقه بندی خاصی برای اقالم 
هزینه و درآمد وجود ندارد و تمام درآمدها در یک مرحله از تمام هزینه های واحد 

تجاری کسر می شود تا سود خالص به دست آید.
در این مدل، صورت سود و زیان شامل دو بخش اصلی زیر است:

1  بخش درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی و سودهای غیرعملیاتی
2  هزینه های عملیاتی و غیرعملیاتی و زیان های غیرعملیاتی

به  آنها  بلکه  ندارند  توجه  به چگونگی کسب سود  این روش  از  استفاده کنندگان 
رقم نهایی سود عالقمند هستند. این روش بیشتر در مؤسسه های تک مالکی مورد 

استفاده قرار می گیرد.
ب( مـدل چند مرحـلـه ای: شکـل چند مرحلـه ای صورت سود و زیان مبتنی 
به  زیان  و  سود  مدل، صورت  این  در  است.  هزینه  و  درآمد  اقالم  ندی  طبقه ب بر 
را  آینده  تا تفسیر اطالعات و پیش بینی  بخش های مختلفی طبقه بندی می شود 
برای  بیشتر شرکت ها  نماید.  آسان تر  مالی  از صورت های  اده کنندگان  استف برای 

تنظیم صورت سود و زیان خود از این مدل استفاده می کنند.

چگونگی طبقه بندی و گزارش صورت سود و زیان
و  یکنواخت  رعایت شکل  به  ملزم  ایران، شرکت ها  حسابداری  استانداردهای  در 
خاصی برای تهیه صورت سود و زیان نشده اند و یک مدل نمونه به منظور راهنمایی 
شرکت ها برای تهیه صورت های مالی ارائه شده است. براساس استانداردهای شماره 
یک و شش حسابداری ایران، شکل صورت سود و زیان از نظر طبقه بندی باید به 

گونه ای باشد که ماهیت درآمدها و هزینه ها را به نحو مناسب نشان دهد.
به  آن  نمودن  مجزا  که  است  وسیع  آنقدر  تجاری  واحد  یک  لیت های  فعا دامنه 
بخش های فرعی برای درک بهتر از عملکرد مالی یک ضرورت است. به همین دلیل 
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استانداردهای حسابداری فعالیت های یک مؤسسه را به دو بخش عملیاتی و غیر 
می کند. طبقه بندی  عملیاتی 

در ابتدای فصل دوم کتاب »تهیه و تنظیم صورت های مالی« یک شکل از صورت 
سود و زیان ارائه شده توسط سازمان حسابرسی نمایش داده شده است که برخی 

از موارد آن به دلیل بیان ساده تر کتاب، حذف شده است. 
نمونه کامل از صورت سود و زیان )ارائه شده توسط سازمان حسابرسی( به شرح 

زیر است:

صورت سود و زیان

××××درآمد عملیاتی

)×××(بهاي تمام شده درآمدهای عملیاتی

××××سود ناخالص

)×××(هزینه هاي فروش، اداري و عمومي

×××سایر اقالم عملیاتي

×××سود )زیان( عملیاتي

)×××(هزینه هاي مالي

×××سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي  

×××سود خالص قبل از مالیات 

)×××(مالیات بر درآمد

×××سود خالص عملیات در حال تداوم

×××سود خالص )زیان( عملیات متوقف شده

×××سود خالص

تشخیص  صورت های  مالی   

براساس استانداردهای حسابداری صورت های  مالی  باید به وضوح  از سایر اطالعاتی  
که  همراه  آن  در یک  مجموعه  انتشار می یابد، قابل  تشخیص  و متمایز باشد.

و  دارد  کاربرد  مالی   صورت های   مورد  در  تنها  حسابداری   استانداردهای   الزامات  
درمورد  سایر اطالعاتی  که  در گزارش  ساالنه  یا سایر مدارک  ارائه  می شود، کاربرد 
ندارد. بنابراین ، این  موضوع  اهمیت  دارد که  استفاده کنندگان  بتوانند اطالعاتی  که  

برمبنای  استانداردهای  حسابداری  تهیه  می شود را از سایر اطالعات  تمیز دهند.
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در اغلب  موارد، اطالعات  در صورت های مالی به صورت  هزار ریال  یا میلیون  ریال  
ارائه می گردد و این کار، قابلیت  درک  صورت های  مالی  را افزایش  می دهد. این  امر 
تا آنجایی  قابل  قبول  است  که  سطح  دقت  ارائه  اطالعات  افشا شود و منجر به  حذف  

اطالعات  مربوط  نگردد.
براساس فرض »واحد اندازه گیری«، اسناد حسابداری و دفاتر مالی باید برحسب 

ریال ثبت گردد.

 تعریف درآمد  
عالوه بر تعریف کتاب درسی، می توان درآمد را به صورت زیر ارائه نمود:

درآمد عبارت است از رویدادهای مالی که باعث افزایش دارایی ها، کاهش بدهی ها 
یا ترکیبی از هر دو و در نتیجه منجر به افزایش سرمایه می شود. مانند: فروش، 
حق الزحمه، سود تضمین شده، سود سهام، درآمد حق االمتیاز، درآمد های ناشی از 

فعالیت های ساخت امالک، قراردادهای بیمه، قراردادهای اجاره، بهره و ...
آورده صاحبان  به  مواردی که  به جز  مالی،  افزایش در سرمایه طی دوره  تذّکر: 

می گردد. منظور  درآمد  تعریف  در  می شود،  مربوط  سرمایه 
در حل فعالیت »شناسایی درآمد« موارد زیر ارائه می گردد:

1 وجه مالیات بر ارزش افزوده در زمان فروش به عنوان درآمد محسوب نمی شود.
فروش  که  زراعی  زمین های  از  گندم  برداشت   ،26 استاندارد شماره  براساس   2
تضمینی آن توسط دولت تأیید شده و در انبار نگهداری می شود به عنوان درآمد 

می شود. شناسایی 
را در فاصله  بهای خرید خودرو  از  امکان دارد مؤسسات بخشی  اوقات  3 گاهی 
زمانی 6 الی 12 ماهه قبل از تحویل خودرو پرداخت نمایند. وجه مذکور در صورت 
تحویل، جزء بهای تمام شده خودرو است و چنانچه مؤسسه از خرید آن انصراف 

دهد، سود سپرده به عنوان درآمد شناسایی می شود.
یا خدمات  یا خدمات در قبال کاالها  4 براساس استاندارد شماره3، هرگاه کاال 
دیگری که از لحاظ ماهیت و ارزش مشابه باشد مبادله گردد، این مبادله به عنوان 

معامله ای درآمدزا شناسایی نمی شود.

با 8 تن  را  نباتی خراسان 8 تن روغن خام تخم پنبه خود  شرکت روغن  مثال: 
روغن خام سویای شرکت روغن نباتی البرز مبادله و مبلغ 2،600،000 ریال نیز 
پرداخت نمود. بهای تمام شده روغن خام تخم پنبه شرکت روغن نباتی خراسان 
هرکیلو 5،300 ریال و روغن خام شرکت البرز 5،400 ریال است. ثبت این رویداد 

در دفاتر دو شرکت به شرح صفحه بعد است:
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دفاتر شرکت البرزدفاتر شرکت خراسان

موجودی کاال 45،000،000
    موجودی کاال    42،400،000

    موجودی نقد ـ بانک   2،600،000
معاوضه کاال با شرکت البرز

موجودی کاال 40،600،000
بانک    2،600،000

     موجودی کاال   43،200،000
معاوضه کاال با شرکت خراسان

درآمد عملیاتی: 
را تشکیل  نتیجه فعالیت اصلی واحد تجاری است که هدف شرکت  درآمدی که 
کلی  به صورت  زیان  و  سود  صورت  در  عملیاتی  درآمدهای  رقم  معموالً  می دهد. 
نوشته می شود و جزئیات درآمدهای عملیاتی و نیز طبقه بندی آن براساس صنایع 

افشا می شود. توضیحی  یادداشت های  یا مناطق جغرافیایی در 
درآمدهای غیر عملیاتی: 

درآمدی که ناشی از فعالیت های اصلی و مستمر واحد تجاری نیست.

عملیاتی بودن یا نبودن یک فعالیت به ماهیت ذاتی آن فعالیت بستگی ندارد نکته
بلکه فقط به حوزه فعالیت شرکت مرتبط می گردد. به عنوان مثال: سود و زیان 
ناشی از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها برای شرکت تولیدکننده لوازم 
خانگی، یک فعالیت فرعی )غیرعملیاتی( شناخته شده اما همین فعالیت برای 
شرکت سرمایه گذاری تبریز که به کار سرمایه گذاری در اوراق بهادار مشغول 

است، یک فعالیت اصلی و عملیاتی محسوب می شود.

ارائه  زیر  موارد  غیرعملیاتی«  از  عملیاتی  درآمدهای  »شناسایی  فعالیت  حل  در 
می گردد:

به عنوان درآمدهای  تولیدی فرش  بانکی در شرکت  دریافت سود سپرده های   1
می گردد. شناسایی  غیرعملیاتی 
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گاو  پروری  دام  در  متولدشده  گوساله  فروش   ،26 شماره  استاندارد  براساس   2
شیری با توجه به اینکه جزء فعالیت اصلی آن نمی باشد، بنابراین به عنوان درآمد 

می شود. شناسایی  عملیاتی  غیر 
3 درآمد حاصل از فروش ضایعات در یک شرکت تولیدی با توجه به اینکه مرتبط 

با فعالیت اصلی است بنابراین به عنوان درآمد عملیاتی شناسایی می گردد.

انواع درآمدهای عملیاتی  

درآمدهای عملیاتی متعددی با توجه به نوع فعالیت های مؤسسات وجود دارد که 
عمده ترین آن در کتاب درسی ذکر شده است. فروش کاال و درآمد ارائه خدمات 

به  طور مفصل در کتاب بیان شده و سایر درآمدهای عملیاتی ذکر نشده است.

فروش
به عقیده برخی کارشناسان، انتهایی ترین عملیات بازاریابی در یک معامله و شروع 

یک رابطه با مشتری است.
به عبارت دیگر، هرگونه فعالیتی که برای ترغیب مشتری به خرید اجناس طراحی 
سایر  و  ایمیل  تلفن،  از طریق  یا  و  افراد  واسطه  به  مستقیماً  می تواند  و  می شود 
رسانه های ارتباطی صورت پذیرد. مانند فروش مواد اولیه، فروش محصوالت، فروش 

دارایی های ثابت و...

شناخت درآمد فروش کاال
درآمد عملیاتي  حاصل  از فروش  کاال باید زماني  شناسایي  شود که  تمام  شرایط  زیر 

تحقق  یافته  باشد:
1  واحد تجاري  مخاطرات  و مزایاي  عمده  مالکیت  کاالي  مورد معامله  را به  خریدار 

منتقل  کرده  باشد.
2  واحد تجاري  هیچ  دخالت  مدیریتي  مستمر درحدي  که  معموالً با مالکیت  همراه  

است ، نداشته باشد یا کنترل  مؤثري  نسبت  به  کاالي  فروش  رفته  اعمال  نکند.
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3  مبلغ  درآمد عملیاتي  را بتوان  به  گونه اي  اتکاپذیر اندازه گیري  نمود.
4  جریان  منافع  اقتصادي  مرتبط  با معامله  فروش  به  درون  واحد تجاري  محتمل  

باشد.
5  مخارجي  را که  در ارتباط  با کاالي  فروش  رفته  محتمل  شده  یا خواهد شد بتوان  

به  گونه اي  اتکاپذیر اندازه گیري  کرد.
تعیین زمان انتقال مخاطرات و مزایای مالکیت کاالها به خریدار، برای شناسایی 
درآمد ناشی از فروش کاالها بسیار اساسی است. در صورتی که واحد تجاری بخش 
عمده ای از مخاطرات و مزایای مالکیت را حفظ کند، معامله مربوط، فروش تلقی 

نمی شود و درآمد شناسایی نمی گردد.
برای حل فعالیت جدول »محاسبه فروش خالص« موارد زیر ارائه می گردد:

1  مالیات بر ارزش افزوده ارتباطی با فروش خالص ندارد.
عنوان حق  به  فروش  از  درصدی  اعطای  و  )اشانتیون(  جایزه  کاالی  اعطای    2
بازاریاب در دفاتر مؤسسات به حساب هزینه منظور شده و ارتباطی با فروش خالص 

ندارد.
3 خدمات نصب و راه اندازی کاالی مورد معامله، ارتباط مستقیم با فروش کاال دارد.

درآمد ارائه خدمات در مؤسسه های خدماتی

آموزش
مجازی

نویسندۀ  کتاب های 
آنالین

متخصص 
تغذیه

همکاری در 
بازاریابی

طراحی وب
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خصوصیات فعالیت های خدماتی
الف( معموالً در کسب و کارهای خدماتی، فاصله زمانی بین تولید و عرضه وجود 

ندارد.
سایر  از  بیشتر  خدماتی  های  مؤسسه  درآمد  کسب  در  انسانی  نیروی  نقش  ب( 

مؤسسه ها است.
ج( معموالً در کسب و کارهای خدماتی نیاز به سرمایه اولیه با ارزش باالیی نیست 

و مؤسسه می تواند با استفاده از نیروی انسانی کسب درآمد نماید.

ثبت  و  شناسایی  قابل  زمانی  خدمات  درآمد  حسابداری،  شماره3  استاندارد  طبق 
باشد: شده  محرز  مؤسسه  برای  زیر  شرایط  همه  که  بود  خواهد 

الف( جریان منافع اقتصادی مرتبط با معامله به درون واحد تجاری محتمل باشد.
ب( مبلغ درآمد خدمات را بتوان به گونه ای اتکاپذیر اندازه گیری کرد.

ج( میزان تکمیل معامله به گونه ای اتکاپذیر قابل اندازه گیری باشد.
د( مخارجی که درارتباط با ارائه خدمات تحمل شده یا خواهد شد، به گونه ای اتکاپذیر 

قابل  اندازه گیری باشد.

روش های کسب درآمد
کسب درآمد در مؤسسه های خدماتی به روش های زیر صورت می گیرد:

الف( انجام خدمات و دریافت وجه آن به صورت نقدی یا دستگاه کارت خوان 
ب( ارسال صورتحساب بابت انجام خدمات

ج( انجام خدمات و دریافت چک یا سفته مدت دار
د( انجام خدمات از محل پیش دریافت ها

ه( انجام خدمات در قبال بدهی های مؤسسه یا تحصیل دارایی ها.

فرم های خالصه درآمد و هزینه ارسالی به اداره دارایی
با توجه به گروه بندی صاحبان مشاغل از طرف اداره دارایی، فرم های خالصه درآمد 

و هزینه گروه های دوم و سوم به صورت زیر ارائه می گردد.
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نام و نام خانوادگی:

اداره امور مالیاتی:

شماره ملی:

ت:
          نوع فعالی

شماره اقتصادی:

       نام واحد شغلی:

کالسه پرونده:

ب:
س

شماره و تاریخ صدور پروانه ک

ت
ش کاال / خدما

فرو
ت

خرید کاال / خدما

هزینه ها
دارایی ها

ش 
ض ارز

ت و عوار
مالیا

ق به خرید 
افزوده متعل

/ هزینه/ دارایی

ض 
ت و عوار

مالیا
ق به 

ش افزوده متعل
ارز

ش
درآمد / فرو

ماه
تاریخ

ت 
شمول مالیا

م
ض 

و عوار
ش افزوده

ارز

ت 
شمول مالیا

غیرم
ض

و عوار
ش افزوده

 ارز

جمع 
کل

ت و 
شمول مالیا

م
ض

عوار
ش افزوده

 ارز

ت 
شمول مالیا

غیرم
ض

و عوار
ش افزوده

 ارز

جمع 
کل

فروردین

ت
اردیبهش

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند
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استفاده دیگران از دارایی های شرکت

عالوه بر درآمد فروش کاال و ارائه خدمات، برخی شرکت ها از طریق راه های زیر 
اقدام به کسب درآمدهای عملیاتی می نمایند. این نوع درآمدهای عملیاتی از طریق 

استفاده دیگران از دارایی های شرکت عاید مؤسسه می گردد.
درآمد  زمانی  تنها  تجاری  واحد  دارایی های  از  دیگران  استفاده  از  ناشی  درآمد 
عملیاتی تلقی می شود که ناشی از فعالیت های اصلی و مستمر واحد تجاری باشد. 

ارائه می گردد: از این درآمدها به شرح زیر  چند نمونه 

الف( درآمد حق امتیاز
مجوز  اعطای  از  شرکت  توسط  شده  کسب  منافع  کلیه  شامل  امتیاز  حق  درآمد 
استفاده از دارایی های غیر جاری واحد تجاری نظیر امتیاز ساخت، عالئم تجاری، 

افزار رایانه ای، حق نمایش فیلم و... است. انتشار، نرم  حق 
این درآمد براساس شرایط مندرج در قرارداد مربوطه شناسایی می گردد. چنانچه 
قرارداد بیش از یک سال منعقد گردد، درآمد حق امتیاز را می توان به روش خط 

مستقیم در طی دوره قرارداد شناسایی و ثبت نمود.
مثال: مؤسسه اردستان در سال 1396 دستگاهی را اختراع و ثبت نموده است. 
برای مدت 6 سال  به شرکت نطنز  را  از حق اختراع  امتیاز استفاده  این مؤسسه 
واگذار نموده است. شرکت اردستان طبق قرارداد به ازای هر واحد تولید 320 ریال 
دریافت می کند. حداکثر تولید مجاز طبق قرارداد در هر سال 900،000 واحد 
است. در اولین سال 400،000 واحد تولید شده است. شرکت اردستان در سال 

اول ثبت زیر را در دفاتر خود ثبت می کند.

شمارۀ سند:                                                  مؤسسه اردستان                            شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 1396/12/29                                سند حسابداری                            تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال( بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

128،000،000موجودی نقد ـ بانک

128،000،000                    درآمد حق امتیاز

128،000،000128،000،000جمع: صد و بیست و هشت میلیون ریال

شرح سند: دریافت درآمد حق امتیاز بابت قرارداد واگذاری حق اختراع

تنظیم کننده:                                         تأییدکننده:                                   تصویب کننده:
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ب( سود تضمین شده
درآمد حاصل از سود تضمین شده شامل مبالغی است که بابت استفاده از وجوه نقد 

یا معادل وجه نقد واحد تجاری مطالبه می شود.
این درآمد عملیاتی، براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل طلب و نرخ آن 

می گردد. وثبت  شناسایی 
مثال: شرکت اهواز در تاریخ 1397/3/1 معادل 400،000،000 ریال در اوراق 
مشارکت سه ساله با نرخ 16 درصد سرمایه گذاری نمود. سود اوراق هر شش ماه 

یکبار پرداخت می گردد.
مطلوب است: 

ثبت دریافت سود تضمین شده در تاریخ 1397/8/30

شمارۀ سند:                                                   شرکت اهواز                                     شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 1396/8/30                             سند حسابداری                                  تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

32،000،000موجودی نقد ـ بانک

32،000،000         درآمد سود تضمین شده

جمع: سی و دو میلیون ریال

شرح سند: دریافت سود تضمین شده اوراق مشارکت

تنظیم کننده:                                         تأیید کننده:                                تصویب کننده:

ج(سود سهام
سود سهام شامل مبالغي  است که از سود توزیع  شده  واحد سرمایه پذیر متناسب  با 

سهم الشرکه  واحد تجاري  عاید آن  مي شود.
درآمد عملیاتي  مذکور با توجه  به  سود سهام  حاصل از سرمایه گذاري هایي  که  به  
روش  ارزش  ویژه  ثبت  نشده  است ، شناسایی می گردد و در زمان  احراز حق  دریافت  
واحدهاي   در  سرمایه گذاري   حاصل از  سهام   سود  استثناي   به   سهامدار،  توسط  
تجاري  فرعي  و وابسته  ثبت می شود. چنانچه  سود سهام  از محل  اندوخته ها یا سود 
انباشته  مصوب  پیش  از تحصیل  سرمایه گذاري  اعالم  مي شود، این  گونه  مبالغ  معرف  
بازیافت  بخشي  از بهاي  تمام  شده  سرمایه گذاري  است  و درآمد محسوب  نمي شود.
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مثال: در ابتدای سال 1397 شرکت کارگزاری خرمشهر 40% از 180،000 سهم 
عادی منتظر شده شرکت آبادان را به بهای تمام شده هر سهم 6،000    ریال خریداری 
نمود. چنانچه شرکت آبادان در تاریخ 1397/10/30 معادل 98،000،000 ریال 

سود اعالم و پرداخت نموده باشد
مطلوب است: 

ثبت رویداد 1397/10/30 در دفاتر شرکت خرمشهر

شمارۀ سند:                                        شرکت کارگزاری خرمشهر                        شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 1397/10/30                            سند حسابداری                               تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

39،200،000موجودی نقد ـ بانک

39،200،000      درآمد سود سهام

جمع: سی و نه میلیون و دویست هزار ریال

شرح سند: دریافت سود سهام

تنظیم کننده:                               تأیید کننده:                               تصویب کننده:

هزینه  

عالوه بر تعریف کتاب در مورد هزینه، می توان واژه هزینه را به صورت زیر نیز ارائه 
نمود:

هزینه عبارت است از هرگونه کاهش در دارایی ها، افزایش در بدهی ها یا ترکیبی 
به توزیع مالکان  به کاهش سرمایه می گردد؛ جز مواردی که  از هر دو که منجر 

مربوط می شود.
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شناسایی هزینه ها
براي شناسایی هزینه ها یکي از سه مبناي زیر مورد استفاده قرار مي گیرد:

1  ارتباط مستقیم علت و معلولي: 
شده  شناسایي  درآمد  با  معلولي  و  علت  مستقیم  رابطه  یک  ها  هزینه  از  برخي 
دارند، یعني وقوع درآمد و هزینه به طور همزمان است، از این رو به موازات تحقق 
درآمد، هزینه مربوطه نیز شناسایي مي شود. بهاي تمام شده کاالي فروش رفته، 
هزینه کمیسیون فروش مبتني بر فروش و هزینه حمل و تحویل کاال به مشتریان 

نمونه هایي از این قبیل هزینه ها است.
2  شناخت بالدرنگ هزینه ها: 

در برخي موارد، نمي توان بین مخارج انجام شده و درآمدهاي ایجاد شده یک رابطه 
آتي مي باشند.  منافع  فاقد  مزبور  و همچنین مخارج  نمود  ر  برقرا معلولي  و  علت 
این گونه مخارج باید بالدرنگ در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایي شوند. هزینه 
تبلیغات، هزینه بیمه ساختمان اداری و هزینه آموزش کارکنان نمونه هایي از این 

قبیل هزینه ها مي باشند.
3  تخصیص منظم و منطقي )سیستماتیک( هزینه ها:

مالي  دوره  یک  از  بیش  درآمد  تحصیل  در  انجام شده  رج  مخا  ، رد موا برخي  در 
مشارکت دارند و ارتباط بین آنها با درآمدهاي ایجاد شده را نمي توان براساس یک 
رابطه علت و معلولي تعیین کرد. این گونه مخارج بر مبناي زمان و به روشي منظم 
و منطقي بین دوره هایي که منابع آن حاصل مي گردد، سرشکن مي شود. هزینه 
استهالک دارایي هاي ثابت مشهود و هزینه سود تضمین شده )بهره( تسهیالت 

بلند مدت دریافتي نمونه هایي از این قبیل هزینه ها است.

طبقه بندی هزینه ها
هزینه  عملیاتی: 

عبارت  است  از هزینه های  مرتبط  با فعالیت های  اصلی  و مستمر که  مستقیماً قابل  
انتساب  یا بر مبنایی  منطقی  قابل  تخصیص  به  قسمت  است  اعم  از اینکه  مرتبط  
با فروش  به  مشتریان  برون  سازمانی  یا معامالت  با سایر قسمت های  همان  واحد 

تجاری  باشد. )استاندارد شماره 25(

هزینه های غیر عملیاتی: 
یا  از معامالت تصادفی  ناشی  از کاهش حقوق صاحبان سرمایه که  عبارت است 
با فعالیت اصلی مؤسسه ندارد. ارتباط مستقیم  جنبی یک واحد تجاری بوده و 

عالوه بر موارد ذکر شده در صورت سود و زیان کتاب درسی، وجود برخی اقالم 
دیگر در صورت سود و زیان برخی شرکت ها الزامی  است. یا برای ارائه عملکرد مالی 
واحد تجاری به نحو مطلوب ضرورت دارد. ارائه جداگانه اقالم استثنایی و نتایج 
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مربوط به عملیات متوقف شده از جمله مواردی است که بر مفید بودن صورت 
سود وزیان می افزاید.

اقالم استثنایی  

اقالم استثنایی شامل مجموعه رویدادهای مالی مرتبط با سود و زیان مؤسسه است 
که وقوع آنها در طی یک دوره مالی به صورت غیر مستمر صورت می گیرد.

اقالم استثنایی در قلمرو فعالیت های عادی واحد  طبق استانداردهای حسابداری 
تجاری قرار می گیرد و باید در محاسبه  سود و زیان عملیات در حال تداوم منظور 
لحاظ  به  آنها  افشای جداگانه  اقالم،  این  از  مطلوب  تصویری  ارائه  به  منظور  شود. 

استثنایی بودن ماهیت یا وقوع، ضرورت می یابد.
اقالم زیر در صورت با اهمیت بودن به عنوان اقالم استثنایی در صورت حساب سود 

و زیان ارائه می گردد:
1 زیان هاي ناشي از بالیاي طبیعي در مناطقی که وقوع آنها به طور متناوب انتظار 

می رود.
2  هزینه هاي  اخراج  دسته  جمعي  کارکنان  شاغل  در بخش هاي  فعال  واحد تجاري .

3  هزینه هاي  تجدید سازمان .
4  دارایي هاي  نامشهود را خارج  از فرایند استهالک  به حساب هزینه منظور نمایند.

5  زیان  انتقال  صنایع  مزاحم  به  خارج  از محدوده  شهرها، طبق  مقررات  جاري .
6  کمک هاي  بالعوض  غیرسرمایه اي  دریافتي  و کمک هاي  بالعوض  پرداختي .
7 سود یا زیان  فروش  دارایي هاي  ثابت  مشهود و سرمایه گذاري هاي  بلندمدت .

8  سود یا زیان  فروش  یا توقف  عملیات  یک  بخش  از واحد تجاري .
9  هزینه هاي  غیرمعمول  مربوط  به  کاهش  ارزش  موجودي  مواد و کاال.
10 وجوه  مازاد ناشي از حل  و فصل  ادعاي  خسارت  از شرکت هاي  بیمه .

)عملي (  معمول   ظرفیت   به   دستیابي   عدم   ناشي از  نشده   جذب      هزینه هاي   11

غیرعادي . ضایعات   و  مورد انتظار 
12 سود یا زیان  ناشي از حل  و فصل  دعاوي  به طرفداری یا علیه  شرکت .

نحوه نمایش اقالم استثنایی در صورت حساب سود و زیان
قرار  مالیات  از  قبل  و  مؤسسه  عادی  فعالیت های  چارچوب  در  استثنایی  اقالم 

گردد. افشا  مربوطه  سرفصل  همان  در  مجزا  به طور  باید  اقالم  این  می گیرد. 
به طور نمونه: 

چنانچه یک هزینه عملیاتی به عنوان اقالم استثنایی شناخته شود، این هزینه در 
بخش هزینه های عملیاتی به طور مجزا و مشخص ارائه می گردد و اگر یک هزینه 
یا درآمد غیرعملیاتی به عنوان اقالم استثنایی شناسایی گردد، این هزینه یا درآمد 
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غیرعملیاتی«  درآمدهای  و  ها  بخش»هزینه  در  و  عملیاتی  )زیان(خالص  از سود  بعد 
به صورت مجزا برای تشخیص بهتر استفاده کنندگان از صورت های مالی ارائه می گردد.
مثال: مانده های زیر از دفاتر مؤسسه خدماتی نجف در پایان سال 1396 استخراج 

است: شده 
 درآمد خدمات 63،000،000 ریال

 هزینه حقوق کارکنان18،000،000ریال
 هزینه ملزومات اداری 2،100،000 ریال

 هزینه مالی 600،000 ریال 
 سود فروش زمین )اقالم استثنایی( 42،000،000 ریال

 هزینه آب و برق 3،400،000 ریال
 هزینه بازخرید پیش از موعد کارکنان )استثنایی( 45،000،000 ریال

 سود سپرده بانکی 2،600،000 ریال.

مطلوب است:
تنظیم صورت سود و زیان در پایان سال 1396.

موسسه خدماتی نجف
صورت سود و زیان

برای دوره مالی منتهی به 1396/12/29 / ارقام به هزار ریال
63،000درآمد خدمات

15،000کسر می شود هزینه های عملیاتی:
3،400هزینه حقوق کارکنان
2،100هزینه ملزومات اداری

40،000هزینه بازخرید پیش از موعد کارکنان)اقالم استثنایی(
)60،500(جمع هزینه های عملیاتی

2500سود خالص عملیاتی
هزینه های غیر عملیاتی: 

      )600(هزینه های مالی
درآمدهای غیر عملیاتی:

42،000سود فروش زمین)اقالم استثنایی(
2،600سود سپرده بانکی

44،600    جمع درآمدهای غیرعملیاتی
44،000 خالص هزینه ها و درآمدهای غیرعملیاتی

500،.46 سود خالص قبل از کسر مالیات
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عملیات متوقف شده 

زیادی  بسیار  تأثیر  رویداد خاص،  به عنوان یک  تجاری  واحد  از  بخش  توقف یک 
بنابراین  گذاشت.  آتی شرکت خواهد  زیان سال های  و  و سود  نقدی  بر جریانات 
اطالعات مربوط به آن باید به طور دقیق برای استفاده کنندگان از صورت های مالی 
از  ناشی  زیان  و  سود  که  می کند  توصیه  حسابداری  استانداردهای  شود.  گزارش 
عملیاتی که در آینده متوقف خواهد شد در سود و زیان دوره جاری به طور مشخص 

گزارش شود. 

شرایط شناسایی عملیات متوقف شده
یک بخش از واحد تجاری، جزئی از عملیات و جریان های نقدی واحد تجاری است 
که از لحاظ عملیاتی و اهداف گزارشگری مالی، به وضوح از سایر فعالیت های واحد 
تجاری متمایز بوده و بتوان فعالیت ها، دارایی ها و نتایج مربوط به آن بخش را هم 
تفکیک  تجاری  واحد  فعالیت های  سایر  از  عملیاتی  نظر  از  هم  و  فیزیکی  نظر  از 
نمود. عملیات متوقف شده یک بخش از واحد تجاری است که واگذار شده، کنار 
گذاشته شده یا به عنوان نگهداری شده برای فروش طبقه بندی شده است. براساس 

استانداردهای حسابداری دارای شرایط زیر است:
الف( بیانگر یک فعالیت تجاری یا حوزه جغرافیایی عمده و جداگانه از عملیات است.

ب( بخشی از یک برنامه هماهنگ برای واگذاری یا برکناری یک فعالیت تجاری از 
عملیات است. 

ج( یک واحد فرعی است که صرفاً با قصد فروش مجدد خریداری شده است.
از  از واحد تجاری حداکثر سه ماه پس  چنانچه عملیات متوقف شده یک بخش 
تاریخ ترازنامه با تاریخ تصویب صورت های مالی، هر کدام کمتر باشد، تکمیل گردد، 
در این صورت عملیات آن بخش، در تاریخ ترازنامه به عنوان عملیات متوقف شده 

تلقی و در صورت سود و زیان تحت همین عنوان طبقه بندی می شود. 
در رابطه با توقف عملیات یک بخش واحد تجاری موارد زیر باید افشا گردد:

الف( ماهیت و مشخصات عملیات متوقف شده
ب( تاریخ مؤثر توقف عملیات برای مقاصد حسابداری

ج( نحوۀ توقف عملیات )فروش یا کنارگذاری(
مالیات  کسر  از  پس  می شود  یا  شده  کنارگذاری  که  قسمت  آن  عملیات  نتایج 
به صورت جداگانه پس از عملیات جاری گزارش می شود و در یادداشت های همراه 

به طور کامل باید توضیح داده شود.
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مواردی که توقف عملیات محسوب می شود
1 فروش بخش مهم الکترونیک توسط یک شرکت چند محصولی: 

الکترونیک است و دارایی ها و  تنها شاخه عملیاتی شرکت در صنعت  این بخش 
بدهی ها و نتایج عملیات آن برای مقاصد گزارشگری درون سازمانی به روشنی از 

سایر بخش ها تفکیک شده است.
2 فروش یکی از دو بخش یک توزیع کننده مواد غذایی:

یک بخش مواد غذایی را به صورت عمده به فروشگاه های بزرگ می فروشد و بخش 
دیگر مواد غذایی را از طریق رستوران های زنجیره ای غذاهای آماده می فروشد. هر 
دو بخش در توزیع غذا فعالیت دارد اما ماهیت فروش از طریق رستوران ها تفاوت 
بسیاری با فروش به فروشگاه های زنجیره ای دارد. بنابراین چون دو طبقه مشتری 

کاماًل متفاوت وجود دارد می توان این دو بخش را دو بخش جدا تلقی کرد.

مواردی که توقف عملیات محسوب نمی شود
1 فروش یک شرکت فرعی استخراج سنگ آهن توسط یک شرکت معدنی که 
در  فرعی  شرکت  این  است.  آهن  سنگ  استخراج  آن  فعالیت های  اصلی  زمینه 
منطقه ای واقع شده است که از نظر شرکت اصلی مطلوب نیست و بنابراین با فروش 
آن، زمینه فعالیت های گروه را تشکیل می دهد اما شرکت اصلی با فروش آن، به 
فعالیت خود در زمینه استخراج سنگ آهن ادامه و آن را گسترش می دهد و به 

همین دلیل عملیات متوقف شده به حساب نمی آید.
2 فروش هتل واقع در یک کشور خارجی توسط شرکت و خرید هتل در ایران. 
بنابراین فروش  چنین شرکتی ماهیت زمینه فعالیت خود را تغییر نداده است و 

هتل علی رغم دارا بودن آثار مهم نمی تواند توقف عملیات محسوب شود.

اندازه گیری سود )زیان( ناشی از عملیات متوقف شده
در صورت توقف عملیات یک بخش از واحد تجاری الزم است نتایج عملیات بخش 
متوقف شده به طور جداگانه در صورت سود و زیان منعکس شود. در این صورت 
درآمدها و هزینه های عملیاتی مربوط به بخش متوقف شده باید در سرفصل های 
مربوط و در صورت امکان در متن سود و زیان به طور جداگانه نمایش داده شود. 
همچنین سود یا زیان حاصل از واگذاری بخش متوقف شده، پس از تهاتر کلیه 
ذخایر مربوط به هزینه های غیر قابل بازیافت عملیات توقف، باید پس از سود و 

زیان عملیاتی و در قسمت غیر عملیاتی صورت سود و زیان منعکس شود.



60

مثال: اطالعات زیر از دفاتر مؤسسه قدس در سال مالی 1396 استخراج شده است.
سود حاصل از عملیات در حال تداوم برای سال مالی 1396 معادل 6،500،000 
ریال است. این شرکت در پایان این سال تصمیم می گیرد که یکی از بخش های 

تجاری خود را متوقف کند.
ارزش دفتری دارایی های این بخش معادل 3،400،000 ریال است که در سال 
بخش  عملیاتی  زیان  اگر  رسید.  فروش  به  ریال   3،750،000 ارزش  به   1397
متوقف شده در سال 1396 مبلغ 480،000 ریال باشد و نرخ مالیات بر درآمد 25 

درصد قابل محاسبه باشد.
مطلوب است:

 تنظیم صورت سود و زیان سال 1396

صورت سود و زیان
13X2 برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه

سال13x1سال13X2یادداشت
.........................فروش خالص و درآمد حاصل از ارائه خدمات

)...........()...........(بهای تمام شده کاالی فروش رفته و خدمات ارائه شده
........................سود )زیان( ناخالص

)...........()...........(هزینه های فروش، عمومی  و اداری
........................خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

)...........()...........(
........................سود )زیان( عملیاتی

)...........()...........(هزینه های مالی
........................سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

........................
........................سود )زیان( خالص قبل از کسر مالیات

)...........()...........(مالیات بر درآمد
........................سود خالص عملیات در حال تداوم

........................سود )زیان( خالص عملیات متوقف شده
)...........()...........(اثر مالیاتی

........................

........................سود خالص
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سود و زیان انباشته  

معموالً مؤسسه ها بخشی از سود دوره جاری خود را به دالیلی بین صاحبان سرمایه 
تقسیم نمی کنند. این سود تقسیم نشده در حسابی به نام سود و زیان انباشته یا 
سود و زیان سنواتی به عنوان یک حساب دائمی  در ترازنامه و در قسمت حقوق 
صاحبان سرمایه درج می شود. گردش سود و زیان انباشته جزء صورت های مالی 

اساسی نیست.
معموالً مؤسسه ها علت تغییر مانده اول دوره حساب سود و زیان انباشته نسبت به 
مانده انتهای دوره را در گزارش های مالی خود افشا می کنند که اصطالحاً به آن 
گردش حساب سود و زیان انباشته گفته می شود. از نظر استانداردهای حسابداری 
انباشته به عنوان بخشی از ساختار حقوق صاحبان  افشای تغییرات سود و زیان 
سرمایه شرکت از جمله اطالعات با اهمیتی است که مؤسسه ها باید در گزارش های 

ساالنه خود منعکس نمایند.
به لحاظ اهمیت اطالعات مندرج در حساب سود و زیان انباشته، گردش این حساب 
متشکل از سود و زیان دوره، سود و زیان انباشته ابتدای دوره، تعدیالت سنواتی، هرگونه 
ی از سایر سرفصل های حقوق صاحبان سرمایه، سودهای پیشنهادی و  مبالغ انتقال
ی به اندوخته ها، باید بالفاصله پس از سود و زیان دوره به عنوان یک  مبالغ انتقال

قسمت همراه گزارش شود.

صورت سود و زیان
مؤسسه قدس

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1396

6،500،000سود خالص قبل از مالیات

)1،625،000( مالیات بر درآمد

4،875،000سود خالص عملیات در حال تداوم

480،000زیان عملیات متوقف شده

)120،000(اثر مالیاتی زیان عملیات متوقف شده

)360،000(

4،515،000سود خالص
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تعدیالت سنواتی  
تعدیالت سنواتی، اصالحات با اهمیتی هستند که به سال های پیش مربوط بوده و 

مربوط به موارد زیر است:
1 تغییر در رویه های حسابداری

2 اصالح اشتباه های سال های قبل
اثر تعدیالت سنواتی روی سود و زیان سنوات قبل باید از طریق اصالح مانده سود 
و زیان انباشته ابتدای دوره در گردش حساب سود و زیان انباشته منعکس گردد. 
همچنین در صورت عملی بودن اقالم مقایسه ای صورت های مالی ارائه مجدد شود.

تغییر در رویه های حسابداری  

استانداردهای حسابداری، رویه های حسابداری را تعیین می کند که منجر به ارائه 
اطالعات مربوط و قابل اتکا درباره معامالت، سایر رویدادها یا شرایط در صورت های 
مالی خواهد شد. در صورتی که تأثیر به کارگیری آن رویه ها بی اهمیت باشد، به کارگیری 
آنها الزامی  نیست. با وجود این، انحراف های بی اهمیت از استانداردهای حسابداری یا 
از وضعیت مالی،  انعکاس تصویر خاصی  انحراف های مزبور، به منظور  عدم اصالح 

عملکرد مالی یا جریان های نقدی واحد تجاری، مناسب نخواهد بود.
اگر در رویه حسابداری تغییری صورت گیرد، ارقامی که به سال جاری مربوط می باشد 
بر مبنای رویه جدید باید ارائه شود و ارقام مقایسه ای سنوات قبل نیز بر مبنای رویه 

جدید ارزیابی و ارائه خواهد شد.

اصالح اشتباهات 

با اهمیتی است که در  آثار اشتباهات  از اصالح اشتباهات، برطرف کردن  منظور 
صورت های مالی دوره های قبل اثر مثبت یا منفی به وجود آورده است. این اصالح 
از طریق ارائه مجدد ارقام صورت های مالی سال های قبل و آثار سود و زیانی آن 
البته اگر این  انباشته ابتدای دوره، منظور می شود.  به عنوان تعدیل سود و زیان 
اشتباهات با اهمیت نباشد نیازی به تعدیالت سنواتی نیست و تنها در سود و زیان 
خالص دوره ای که در آن کشف شده است منظور می گردد. این اشتباهات ممکن 

است از موارد زیر ناشی شود:
الف( اشتباهات ریاضی

ب( اشتباه در به کارگیری رویه های حسابداری
ج( نادیده گرفتن یا تفسیر نادرست واقعیت های موجود در زمان تهیه صورت های مالی

د( تقلب
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اگر اشتباهات کشف شده مربوط به همان دوره مالی باشد نیاز به انعکاس تحت 
عنوان تعدیالت سنواتی نیست و در دفاتر همان سال باید اصالح شود.

تقسیم  نوع  دو  به  مالی  اقالم صورت های  بر  تأثیر  نظر  از  اشتباهات  کلی  به طور 
می شوند. نوع اول اشتباهاتی هستند که تنها بر اقالم ترازنامه یا بر اقالم صورت 
سود و زیان تأثیر می گذارد. این گونه اشتباهات عموماً مربوط به طبقه بندی اقالم 
صورت های مالی هستند و به عنوان تعدیالت سنواتی لحاظ نمی شوند. نوع دوم 
اشتباهاتی هستند که بر هر دو صورت مالی مذکور تأثیر می گذارند. این اشتباهات 

به عنوان تعدیالت سنواتی در صورت های مالی مطرح می شوند.
مثال زیر در ارتباط با تغییر در رویه های حسابداری و تأثیر آن بر صورت سود و 
زیان و گردش حساب سود و زیان انباشته طراحی شده است. هنرآموزان محترم 
در صورت صالحدید می توانند در زمان تدریس تعدیالت سنواتی از این مثال نیز 

نمایند. استفاده 
مثال: صورت سود و زیان و گردش حساب سود و زیان انباشته مؤسسه تهران در 
پایان سال 1396 قبل از تغییر رویه به شرح زیر است. این مؤسسه قصد دارد روش 
ارزیابی موجودی کاالهای خود را از روش FIFO )اولین صادره از اولین وارده( به 

میانگین موزون تغییر دهد.

مؤسسه تهران
صورت سود و زیان

                   برای سال منتهی به 1396/12/29       )ارقام به هزار ریال(

69315931شرح

400،000365،000فروش خالص 

)282،000()310،000(بهای تمام شده کاالی فروش رفته

90،00083،000سود ناخالص

)40،700()34،500(هزینه هاي فروش، اداري و عمومي

55،50042،300سود خالص عملیاتی

)2،300(3500خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

59،00040،000سود خالص قبل از کسر مالیات

)10،000()14،750(مالیات بر درآمد

44،25030،000سود خالص
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گردش سود و زیان انباشته

13961395شرح

44،25030،000سود خالص

54،30061،700سود انباشته ابتدای دوره

98،55091،700سود قابل تخصیص

)2،100()3،097(اندوخته ها

95،45389،600سود انباشته پایان دوره 

ارزیابی موجودی کاالی پایان دوره این مؤسسه براساس روش های اولین صادره از 
اولین وارده و میانگین موزون در سال های 1394 الی 1396 به شرح زیر است. 

)ارقام به هزار ریال(

روش میانگین موزونروش OFIF سال

1394180،000167،400

1395160،100155،000

1396212،100204،000

با توّجه به تأثیر موجودی کاال بر عوامل صورت سود و زیان )موجودی کاالی پایان 
دوره با مبلغ بهای تمام شده کاالی فروش رفته رابطه معکوس دارد در حالی که 
موجودی کاالی ابتدای دوره با بهای تمام شده کاالی فروش رفته رابطه مستقیم 
دارد(، تغییر در روش ارزیابی موجودی کاال از FIFO به میانگین موزون، تغییراتی 

در صورت سود و زیان سال های 1396 و 1395 به صورت زیر ایجاد خواهد شد:

بهای تمام شده کاالی فروش رفته در صورت سود و زیان سال1396 معادل 
3،000 هزار ریال افزایش می یابد.
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بهای تمام شده کاالی فروش رفته در صورت سود و زیان سال1395 معادل 
7،500 هزار ریال کاهش می یابد.

صورت سود و زیان سال های 1396 و 1395 شرکت تهران در صورت تغییر روش 
به صورت زیر است:

مؤسسه تهران
صورت سود و زیان

                                     برای سال منتهی به 1396/12/29       )ارقام به هزار ریال(

1396شرح
)تجدید ارائه شده(

1395

400،000365،000فروش خالص 

)269،400()315،100(بهای تمام شده کاالی فروش رفته

84،90095،600سود ناخالص

)40،00()34،500(هزینه هاي فروش، اداري و عمومي

50،40054،900سود خالص عملیاتی

)2،300(3500خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

53،90052،600سود خالص قبل از کسر مالیات

)13،150()13،475(مالیات بر درآمد

40،42539،450سود خالص

مانده سود انباشته ابتدای دوره مربوط به عملکرد مالی سال قبل بوده که با تغییر در 
رویه حسابداری، این مانده باید تعدیل شود. برای محاسبه تعدیل سنواتی در سال 
1396، باید موجودی کاالی پایان دوره سال قبل )موجودی کاالی ابتدای دوره سال 
1396( براساس دو روش مقایسه شود. در این مثال، اختالف موجودی کاالی پایان 
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دوره براساس روش FIFO و میانگین موزون معادل )5100(ریال است.
این مبلغ پس از محاسبه اثر مالیاتی به عنوان تعدیل سنواتی در گردش حساب 

سود و زیان انباشته ارائه می گردد.

ثبت تعدیالت سنواتی در پایان سال 1396:
ثبت زیر در پایان سال 1396 بابت تغییر رویه و تعدیل مانده سود انباشته با توجه 

به اثر مالیاتی آن در سند حسابداری منظور می گردد:

شماره سند:                                                      شرکت تهران                               شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 1396/12/29                                 سند حسابداری                            تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

3،825،000سود انباشته

1،275،000مالیات پرداختنی

5،100،000           موجودی کاال

جمع: پنج میلیون ریال 

شرح سند: اصالح حساب سود انباشته بابت تغییر رویه

تنظیم کننده:                                تأیید کننده:                                تصویب کننده:

گردش سود و زیان انباشته با توّجه به تغییر رویه به شرح زیر ارائه می گردد.
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صورت سود و زیان و گردش حساب سود و زیان انباشته زیر برای آشنایی هنرآموزان 
محترم ارائه شده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: نمونه

اطالعات و صورت های میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1397/01/31 
سال مالی منتهی به: 1397/04/31)حسابرسی نشده(

صورت سود و زیان

واقعی دوره 9 ماهه
درصد 
تغییر

واقعی حسابرسی شده 
سال مالی منتهی به 

1396/04/31
حسابرسی 

نشده منتهی به 
1397/01/31

حسابرسی 
شده منتهی به 

1396/01/31

....سود )زیان( خالص

2،343،6111،760،403332،185،539درآمدهای عملیاتی

)1،951،755(38)1،516،225()2،091،119(بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

254،492244،1783233،784سود )زیان( ناخالص

)36،288(23)23،325()28،718(هزینه های فروش، اداری و عمومی

1،752)71(2،7689،630سایر درآمدهای عملیاتی

0....0)34،442(سایر هزینه های عملیاتی

199،248)17(192،10023،483سود )زیان( عملیاتی

)34،624(18)24،843()29،199(هزینه های مالی

درآمد  ـ  غیرعملیاتی  هزینه های  و  درآمدها  سایر 
سرمایه گذاری ها

32،5098،78427019،158

اقالم  ـ  عملیاتی  غیر  هزینه های  و  درآمدها  سایر 
قه متفر

1،304245432545

184،327)8(196،714214،669سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

)33،034()20()51،471()41،051(مالیات پر درآمد

151،293)5(155،663163،198سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

0....00سود )زیان( عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی

151،293)5(155،663163،198سود )زیان( خالص



68

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش سود و زیان انباشته

اطالعات و صورت های میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1397/01/31 
سال مالی منتهی به: 1397/04/31)حسابرسی نشده(

151،293)5(155،663163،198سود )زیان( خالص

264،440121،269118121،269سود )زیان( انباشته ابتدای دوره

0....00تعدیالت سنواتی

264،440121،269118121،269سود )زیان( انباشته ابتدای دوره تعدیل شده

)8،122(100)8،122()16،243(سود سهام مصوب

0....00تغییرات سرمایه از محل سود )زیان( انباشته

248،197113،147119113،147سود )زیان( انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

0....00انتقال از سایر اقالم حقوق صاحبان سهام

403،860276،34546264،440سود قابل تخصیص

0....00انتقال به اندوخته قانونی

0....00انتقال به سایر اندوخته ها

403،860276،34546264،440سود )زیان( انباشته پایان دوره
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شرح کار:
1  کنترل مستندات مربوط به درآمدها )خدمات ـ فروش(

2  کنترل مستندات بهای تمام شده
3  محاسبه سود/ زیان ناخالص

4  کنترل مستندات مربوط به هزینه ها )عملیاتی، عمومی، اداری، توزیع و فروش و غیر عملیاتی(
5  تنظیم صورت سود و زیان براساس قواعد و به صورت طبقه بندی شده

6  محاسبه سود خالص مؤسسه قبل از کسر مالیات )صورت سود و زیان(
7  کنترل محاسبات مربوط به مالیات عملکرد مؤسسه

8 محاسبه سود خالص پس از کسر مالیات
9  محاسبه سود و زیان انباشته پایان دوره با توجه به تعدیالت سنواتی

استاندارد عملکرد :  تهیه و تنظیم صورت سود و زیان براساس استاندارد های حسابداری )صورت های مالی نمونه(

شاخص ها:
2 محاسبه سود )زیان( عملیاتی 1  محاسبه سود )زیان( ناخالص                              
4  محاسبه سود قابل تخصیص 3 محاسبه سود )زیان( خالص                                 

5  محاسبه سود )زیان( انباشته پایان دوره
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط:  میز و صندلي اداري ـ ملزومات اداري
ابزار و تجهیزات: رایانه ـ پرینتر ـ نرم افزار مالی ـ اتاق کار ـ ماشین حساب ـ نرم افزار اکسل ـ فرم صورت های مالی نمونه ـ 

مجموعه قانون مالیات های مستقیم ـ مجموعه استانداردهای حسابداری

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1محاسبۀ سود)زیان( ناخالص1

1محاسبۀ سود)زیان( عملیاتی2

2محاسبۀ سود)زیان( خالص3

1محاسبۀ سود قابل تخصیص4

1محاسبۀ سود)زیان( انباشته پایان دوره 5
شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و 

نگرش
2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.

ارزشیابی شایستگی تهیه و تنظیم صورت  سود و زیان





تهیه و تنظیم ترازنامه
فصل 3
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ترازنامه   

»ترازنامه«  نموده اند.  ارائه  ترازنامه  از  مختلفی  تعاریف  حسابداری  مختلف  کتب 
صورت حسابی است که وضعیت مالی یک مؤسسه را در یک تاریخ معین نمایش 

می دهد.

نام ترازنامه 
اطالق اصطالح ترازنامه به این صورت مالی، به این واقعیت اشاره دارد که صورت 
مزبور مبین معادله اساسی حسابداری )یعنی دارایی ها = بدهی ها +حقوق صاحبان 
ترازنامه یک اصطالح توصیفی نیست و  اما واژه  سرمایه( به شکل تفضیلی است. 
به همین دلیل در سال های اخیر در برخی از کشورها استفاده از اصطالح توصیفی 

صورت وضعیت مالی به جای اصطالح ترازنامه گسترش یافته است.

شکل و محتوای ترازنامه 
شکل و محتوای ترازنامه و طبقه بندی ها و اصطالحات منعکس در آن باید به  گونه ای 
باشد که کلیه واقعیت های بااهمیت و مربوط درباره واحدهای تجاری را در چارچوب 

مفاهیم و اصول پذیرفته شده حسابداری به نحوی گویا و قابل فهم افشا کند.

کاربرد ترازنامه
زمانی ترازنامه به عنوان محصول نهایی و اساسی فرایند حسابداری محسوب می شد. 
اما تجربیات بعدی که نشان داد قدرت سودآوری عامل اصلی و تعیین کننده در مورد 
ارزش یک واحد تجاری دایر است، استفاده کنندگان صورت های مالی به تدریج توجه 
و تأکید خود را بیشتر به نحوه گزارش نتایج عملیات و اصول و استاندارد های مربوط 
در این زمینه معطوف دارد.برخی از حسابداران بر این باورند که ترازنامه اهمیت خود 
را برای استفاده کنندگان صورت های مالی از دست داده است، زیرا مربوط بودن برخی 
از اطالعات منعکس در ترازنامه فدای ارائه اطالعات مربوط درصورت حساب سود و 

زیان شده است.

محدودیت های ترازنامه
محدودیت اساسی ترازنامه ناتوانی آن در ارائه ارزش های متعارف جاری برای کل 
وجوه قابل بازیافت از محل خالص منابع متعلق به واحد تجاری است. عالوه بر این، 
بسیاری از عواملی که دارای آثار با اهمیت بر وضعیت مالی تجاری است را نمی توان 
کفایت،  مثاًل،  کرد.  منعکس  ترازنامه  در  پول  برحسب  و  اندازه گیری  شناسایی، 
اخالق و شخصیت مدیریت و کارکنان واحد تجاری و وضعیت بازار و حسن  شهرت 
محصوالت آن نمونه هایی از عوامل ذهنی و نامشهود است که دارای آثار با اهمیت 
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بر ارزیابی وضعیت مالی واحد های تجاری در یک مقطع زمانی معین است. هیچ 
یک از عوامل مستقیماً در قالب پول به فرایند حسابداری که به ارائه ترازنامه منتهی 

می گردد، وارد نمی شود.

تعاریف
درمورد اجزای ترازنامه مانند دارایی، دارایی جاری، دارایی غیر جاری، بدهی و... 
بر آن  این کتاب سعی  ارائه شده است. در  تعاریف مختلفی در کتب حسابداری 

بوده  است که تعاریف ارائه شده در استانداردهای حسابداری بیان گردد.

شکل ترازنامه 
این شکل  گردش.  در  سرمایه  ترازنامه، شکل  گزارشی  و شکل   T عالوه بر شکل 
ارائه، بر محاسبه و گزارش سرمایه در گردش در متن ترازنامه تأکید دارد که برای 
ترازنامه، مبلغی است که  ارائه  این شکل  اعتباری مطلوب است. مزیت  مؤسسات 
به نام سرمایه در گردش به مؤسسه اعتباری می دهد. این شکل گزارش ترازنامه، 

منسوخ شده است

یادداشت های توضیحی صورت های مالی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی جزء الینفک صورت های مالی می باشد و 
توضیحات اضافی مربوط به هریک از اقالم مندرج در ترازنامه درآن ارائه می گردد.

حداقل اقالم قابل ارائه در ترازنامه
طبق استانداردهای حسابداری، ترازنامه باید حداقل حاوی اقالم اصلی زیر باشد:

»موجودي نقد، حساب ها و اسناد دریافتني تجاري و سایرحساب ها و اسناد دریافتني، 
موجودي مواد و کاال، سرمایه گذاري ها، دارایي هاي ثابت مشهود، دارایي هاي نامشهود، 
اسناد پرداختني تجاري و سایر حساب ها و اسناد پرداختني، ذخیره مالیات، ذخیره 

مزایاي پایان خدمت کارکنان، بدهي هاي بلند مدت، سرمایه«
ارائه اقالم اصلي و جمع هاي فرعي دیگري  باال، ممکن است  البته عالوه بر موارد 
در ترازنامه الزامي باشد و یا براي ارائه وضعیت مالي واحد تجاري به نحو مطلوب تر 

ضروری باشد.

نمونه هایی از دارایی های جاری:
الف( موجودی نقد 

ب( حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری و غیرتجاری که انتظار می رود ظرف یک  سال 
از تاریخ ترازنامه به وجه نقد یا دارایی دیگری تبدیل شود.

پ( موجودی مواد و کاال 
ت( پیش پرداخت های خرید دارایی های جاری.
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ث( پیش پرداخت های هزینه در مواردی که انتظار می رود ظرف یک سال از تاریخ 
ترازنامه به طور کامل منقضی شوند.

بعضی از اقالم به طور مشخص باید در متن ترازنامه ارائه شود. سایر اقالم برحسب 
اهمیت می تواند در متن ترازنامه یا در یادداشت های توضیحی گزارش گردد.

دارایی های نامشهود 
عینی  ماهیت  فاقد  و  پولی  غیر  تشخیص،  قابل  دارایی  یک  نامشهود،  »دارایی 

می باشد.«
در تعریف فوق منظور از قابلیت تشخیص این است که بتوان دارایی را از دارایی های 
واحد  کل  به  یا  تجاری  واحد  دارایی های  سایر  به  آن  ارزش  و  کرد  متمایز  دیگر 
تجاری، وابسته نباشد. دارایی هایی را که با مبلغ ثابت یا قابل تعیین از وجه نقد، 

امکان شناسایی ندارند، دارایی غیر پولی می گویند.
اقالم ترازنامه به دو دسته اقالم پولی و غیر پولی طبقه بندی می شود:

گذشت  اثر  در  آن  مبلغ  که  هستند  بدهی ها(  و  )دارایی ها  اقالمی  پولی:  اقالم 
زمان تغییر ننموده ولی بر اثر تورم یا رکود قدرت خرید خود را از دست داده یا 
قدرت خرید اضافی به دست می آورند. ویژگی اصلی اقالم پولی حق دریافت یا تعهد 
پرداخت مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد می باشد. اقالم پولی بر اساس واحد 

جاری پول رایج در تاریخ ترازنامه نشان داده می شود.
انواع اقالم پولی شامل:

دریافتنی  حساب های  مدت،  کوتاه  سرمایه گذاری های  نقد،  موجودی  دارایی ها: 
تجاری، اسناد دریافتنی تجاری، سایر حساب ها و اسناد دریافتنی

بدهی ها: حساب های پرداختنی تجاری، اسنادپرداختنی، وام پرداختنی، هزینه های 
معوق پرداختنی، سود سهام پرداختنی، تعهدات ارزی، سپرده بدهی های مؤسسات 
پرداختنی، سپرده  بردرآمد  مالیات  پرداختنی،  قرضه  اوراق  مالی، پیش دریافت ها، 

قابل پرداخت، سود سهام پیشنهادی.
حفظ  را  خود  خرید  قدرت  زمان  گذشت  با  هستند  اقالمی  پولی:  غیر  اقالم 
به نسبت سطح عمومی قیمت ها  پولی  واحد  تغییرات  برحسب  آنها  کرده، قیمت 
یا قیمت های خاص تغییر می یابد. ویژگی اصلی اقالم غیرپولی نبود حق دریافت یا 
تعهد پرداخت مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد می باشد. اقالم غیر پولی شامل 

موارد زیر می باشد:
موجودی های مواد و کاال، سفارشات مواد و کاال، پیش پرداخت ها )پیش پرداخت هزینه 

و خرید مواد اولیه و قطعات و اجاره(
اموال، ماشین آالت و تجهیزات )استهالک انباشته(، سرقفلی، دارایی های نامشهود، 

سرمایه گذاری در سهام عادی، سهام عادی و صرف سهام، سود انباشته
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کار عملی 5   

جدول زیر مانده بخشی از حساب های دفتر کل »مؤسسه سبزوار« در پایان سال 
1396 می باشد.جمع دارایی های جاری و غیر جاری را مشخص نمایید.

ماندهنام حسابردیف

200سایر دارایی ها 1

1،550دارایی های نگهداری شده برای فروش2

1،930سرمایه گذاری های بلند مدت3

2،000سرمایه گذاری های کوتاه مدت4

170پیش پرداخت ها5

1،190موجودی مواد و کاال6

1،100وجوه نقد مسدود شده7

250دارایی های نامشهود8

1،070موجودی نقد9

4،120دریافتنی های تجاری و غیر تجاری10

1،820دریافتنی های بلند مدت11

14،200دارایی های ثابت مشهود12

600سرمایه گذاری در امالک13

780سپرده 5 ساله نزد بانک14

حل:

1396/12/29دارایی ها

ریال

دارایی های جاری:

1،070موجودی نقد

2،000سرمایه گذاری های کوتاه مدت

4،120دریافتنی های تجاری و غیر تجاری

1،190موجودی مواد و کاال

170پیش پرداخت ها

1،550دارایی های نگهداری شده برای فروش

10،100جمع دارایی های جاری

دارایی های غیر جاری:

1،820دریافتنی های بلندمدت

2،710سرمایه گذاری های بلندمدت

600سرمایه گذاری در امالک

250دارایی های نامشهود

14،200دارایی های ثابت مشهود

1،300سایر دارایی ها

20،880جمع دارایی های غیرجاری

30،980جمع دارایی ها

)ارقام به میلیون ریال(
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تعیین طبقه بدهی ها
تعیین طبقه بدهی ها در بعضی موارد به سادگی امکان پذیر نیست. به عنوان مثال 
باتوجه به شرایط قرارداد ممکن است جزء بدهی های  وام دریافتی یک مؤسسه 
ارائه گردیده  زیر  در  غیر جاری طبقه بندی گردد. چند حالت مختلف  یا  جاری 

است:
مثال: »مؤسسه اردکان« یک وام بلند مدت از بانک دریافت نموده است.در هریک 

از حاالت زیر طبقه بدهی را مشخص می کنیم:

حالت1: در پایان دوره مالی هنوز سه سال تا سررسید وام باقی مانده است. مؤسسه 
شرایط قرارداد وام را نقض می کند و در نتیجه کل مانده وام عندالمطالبه می شود. 

)طلب بانک، به حال تبدیل می گردد.(
پاسخ: در این حالت چون وام گیرنده در پایان دوره مالی هیچ گونه حقی برای به 
تعویق انداختن تسویه وام برای حداقل 12 ماه پس از پایان دوره مالی ندارد، بدهی 

به صورت جاری طبقه بندی می شود. 

حالت2: فرض کنید در قرارداد وام مشخص شده باشد که اگر قرارداد پیش از پایان 
دوره مالی نقض گردد، مؤسسه 5 ماه فرصت دارد تا موارد نقض شده را رفع نماید 

و وام دهنده بالفاصله نمی تواند بازپرداخت فوری وام را درخواست کند.
پاسخ: باتوجه به اینکه »مؤسسه اردکان« در پایان دوره مالی هیچ گونه حقی برای 
به تعویق انداختن تسویه وام برای حداقل 12 ماه پس از پایان دوره مالی ندارد و 
برای رفع موارد نقض شده، مهلت 5 ماهه تعیین شده است، بدهی به صورت جاری 

طبقه بندی می شود.

حالت3: فرض کنید که در قرارداد وام تصریح شده است که اگر قرارداد پیش از 
پایان دوره مالی نقض شود، »مؤسسه اردکان« 13 ماه فرصت دارد تا مواردنقض شده 
را رفع نماید و طی دوره، وام دهنده نمی تواند وام گیرنده را ملزم به بازپرداخت فوری 

نماید.
پاسخ: باتوجه به اینکه »مؤسسه اردکان« در پایان دوره مالی می تواند تعهد را برای 
حداقل13 ماه )مدتی بیش از 12 ماه( به تعویق اندازد، بدهی به صورت غیر جاری 

طبقه بندی خواهد شد. 
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سود سهام پرداختنی
آن بخش از سود که جهت پرداخت به سهامداران توسط مجمع عمومی تصویب 
می شود، تحت عنوان »سود سهام پرداختنی« در حساب ها ثبت و در ترازنامه در 
طبقه بدهی های جاری گزارش می شود. در کتاب درسی باتوجه به اینکه مشاغل 
و مؤسسات انفرادی )و نه شرکت ها( موضوع بحث کتاب بوده است از اقالمی مانند 

سود سهام پرداختنی صرف نظر شده است.

تسهیالت مالی دریافتی
صورت های  توضیحی  یادداشت های  در  باید  دریافتی  تسهیالت  مختلف  اجزای 
تاریخ سررسید،  به تسهیالت مالی )مانند  ارائه اطالعات مربوط  افشا گردد.  مالی 
زمان بندی پرداخت، نرخ سود، مبلغ اسمی و مبلغ دفتری تسهیالت مالی( کمک 

قابل توجهی به تصمیم گیری استفاده کنندگان اطالعات حسابداری می نماید.

ذخایر و سایر بدهي ها
سایر  و  تجاري  پرداختني  حساب هاي  مانند  بدهي ها  سایر  از  مي توان  را  ذخایر 
حساب ها و اسناد پرداختني متمایز کرد، زیرا در مورد زمان تسویه و یا مبلغ آن 
خدمات  و  کاالها  بابت  بدهي  تجاري،  پرداختني  حساب هاي  دارد.  وجود  ابهام 
دریافت شده ای است که صورت حساب آن دریافت گردیده یا با فروشنده درمورد 
اصلي  تمایز  وجه  بنابراین  است.  شده  توافق  آن  مابه ازاي  پرداخت  زمان  و  مبلغ 
حساب هاي پرداختني تجاري با ذخایر این است که مبلغ آن باتوجه به صورت حساب 
گروهي  می گردد.  مشخص  فروشنده  با  توافق  طریق  از  نیز  آن  پرداخت  زمان  و 
دیگر از بدهي ها بابت کاالها یا خدمات دریافت شده ای است که صورت حساب آن 
دریافت نشده یا به طور رسمي با فروشنده در مورد مبلغ و زمان تسویه آن توافق 
نشده است. در بعضي موارد براي تعیین مبلغ یا زمان تسویه بدهی هایی از قبیل 
بدهی مربوط به آب و برق مصرف شده تا پایان دوره مالی که صورت حساب آن 
هنوز دریافت نشده است و نیز بدهی های دیگری از قبیل مالیات عملکرد، انجام 
برآورد الزم است، اما میزان ابهام در رابطه با این بدهي ها به مراتب کمتر از ذخایر 
است. اگرچه در عمل اصطالح ذخیره براي این نوع بدهي ها نیز استفاده مي شود، 
اما اصطالح ذخیره در این استاندارد براي بدهي هایي به کار مي رود که با تعریف 
مندرج در این استاندارد انطباق داشته باشد. ذخیره تضمین کاال، ذخیره پاک سازی 
محیط زیست، ذخیره دعاوی حقوقی و ذخیره مزایاي پایان خدمت، نمونه هایی از 

این گونه بدهي هاست.
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شناخت بدهی های احتمالی
واحد تجاري نباید بدهي احتمالي را شناسایي کند. اما بدهي احتمالي در یادداشت های 
توضیحی صورت های مالی افشا مي شود، مگر اینکه امکان خروج منافع اقتصادي بعید 

باشد.
چنانچه واحد تجاري مشترکاً و متضامناً درقبال یک تعهد مسئولیت داشته باشد، 
آن بخش از تعهد که انتظار مي رود توسط سایر اشخاص ایفا شود به عنوان بدهي 
احتمالي محسوب مي شود. واحد تجاري تنها براي بخشي از تعهد که خروج منافع 
اقتصادي براي تسویه آن محتمل است، ذخیره شناسایي مي کند، به جز در شرایط 

بسیار نادر که نتوان برآورد اتکاپذیرانجام داد.
وضعیت بدهي هاي احتمالي ممکن است نسبت به آنچه که در ابتدا انتظار مي رفت، 
تغییر کند. بنابراین، بدهی هاي یادشده به طور مداوم ارزیابي مي شود تا تعیین گردد 
که آیا خروج منافع اقتصادي محتمل شده است یا خیر. چنانچه خروج منافع اقتصادي 
تلقي شده اند، محتمل شود، در  احتمالي  بدهي  به عنوان  قباًل  اقالمي که  براي  آتي 
صورت هاي مالي دوره اي که میزان احتمال در آن تغییر می کند، ذخیره شناسایي 

مي شود. )مگر در شرایط بسیار نادری که برآورد اتکاپذیر ممکن نباشد(.
اگر احتمال وقوع این بدهی در تاریخ ترازنامه زیاد نباشد باید بدهی احتمالی را فقط 
افشا نماییم و اگر احتمال وجود تعهد و بدهی احتمالی بعید باشد و خروج منافع 

اقتصادی از شرکت بعید به نظر برسد نیازی به افشای اطالعات هم نیست.

نحوه نمایش بدهی های احتمالی در یادداشت های توضیحی

مؤسسه..................

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396

بدهی های احتمالی

بدهی های احتمالی شامل موارد زیر می باشند:

مبلغ )میلیون ریال(  

تضمین وام شرکت............                                                                     ××××

تضمین دهی کارکنان به بانک ها                                                            ××××

دعاوی حقوقی مطرح شده علیه شرکت××××
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تفاوت بدهی های برآوردی با بدهی های احتمالی 
بدهی احتمالی با بدهی برآوردی )ذخیره( متفاوت است. بدهی برآوردی یک تعهد 
قطعی است که مبلغ یا زمان تسویه آن دقیقاً مشخص نیست و در تاریخ ترازنامه 
از طریق برآورد مشخص می شود. ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان یک نوع 
بدهی برآوردی است. یعنی طبق قانون با گذشت هر سال سنوات خدمت، بدهی 
شرکت مسجل است اما مبلغ آن برآوردی است. بدهی های برآوردی را گاه ذخیره 
نیز می نامند. بدهی مربوط به مالیات های قطعی نشده نمونه دیگری از بدهی های 
با بدهی احتمالی، مسئله وقوع آن هنوز به قطعیت  اما در رابطه  برآوردی است. 
نرسیده است و به وقایع آتی بستگی دارد ،مثل تضمین وام که قباًل به آن اشاره شد.

چارت شناسایی ذخیره یا بدهی های احتمالی 

شروع

آیا تعهد 
ناشی از رویداد 

تعهد آور
 است     

بله

آیا خروج
 منافع اقتصادی
 متحمل است     

خیرخیر

خیر

بله

آیا خروج
 منافع اقتصادی 

ممکن است

خروج منافع 
اقتصادی 
بعید است

آیا برآورد
مبلغ تعهد 

اتکاپذیر است
بدهی احتمالی 

افشا می شود
اقدامی صورت 

نمی گیرد

ذخیره شناسایی می شود

بله
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رابطه بین ذخایر و بدهي هاي احتمالي
اگرچه برآورد ذخایر به دلیل نامشخص بودن زمان تسویه و یا مبلغ آن توأم با احتمال 
است اما اصطالح »احتمالي« در این استاندارد در مورد بدهي ها و دارایي هایي به کار 
مي رود که شناسایي نمي شود، زیرا وجود آنها تنها از طریق وقوع یا عدم وقوع یک 
یا چند رویداد نامشخص آتی که به طور کامل تحت کنترل واحد تجاري نیست، 
تأیید مي گردد. به عالوه، اصطالح »بدهي احتمالي« براي بدهي هایي به کار مي رود 

که معیارهاي شناخت را احراز نمي کنند.

تهاتـر
دارایي ها و بدهي ها نباید با یکدیگر تهاتر شود مگر اینکه  تهاتر آنها طبق استاندارد 
و  دریافتني  قلم   چند  یا  دو  تهاتر  باشد.  مجاز  یا  الزامي  دیگري  حسابداري  
پرداختني تنها زماني مناسب  است  که  توان  واحد تجاري براي تسویه  حساب  از طریق  
پرداخت مبلغ خالص یا عدم پرداخت و الزام دیگري به پرداخت  مبلغ  خالص، تضمین 

شده باشد. 

اطالعات  مقایسه اي 
صورت هاي  مالي  باید در برگیرنده  اقالم  مقایسه اي دوره قبل  باشد به جز در مواردي 
که یک استاندارد حسابداري نحوه عمل دیگري را مجاز یا الزامي  کرده  باشد. اطالعات  
مقایسه اي  تشریحي  تا جایي  باید افشا شود که  جهت  درک  صورت هاي  مالي  دوره  
برای مثال دارایی های جاری و بدهی های جاری سال  تلقي  گردد.  جاري  مربوط  
جاری با ارقام مشابه سال گذشته مقایسه می شود .این مقایسه زمانی مفید خواهد 

بودکه ارقام از ویژگی قابلیت مقایسه برخوردار باشند.  

سرمایه )حقوق صاحبان سرمایه( 
تشریح  به  صرفاً  کتاب  این  در  که  دارد  مختلفی  سرمایه،    اجزای  صاحبان  حقوق 

»   سرمایه« و »   سود و )زیان( انباشته« پرداخته شده است.
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نمونه ای از »ترازنامه طبقه بندی شده« ارائه  شده در وب سایت www.codal.ir: ) با اندکی تغییر(

123456 :)ISIC( شرکت: شرکت نمونه                   سرمایه ثبت شده: 391،000                      نماد: نمونه                          کد صنعت
اطالعات و صورت های مالی 12 ماۀ منتهی به 13X6/12/29 )حسابرسی نشده(

سال مالی منتهی به: 13X6/12/29                 وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد.
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شایستگی غیر فنی  

بزرگوار پیشنهاد می شود که همواره در کالس های خود، در مورد  به هنرآموزان 
نمایند.  صحبت  هنرجویان  برای  مختلف،  موضوعات  با  فنی  غیر  شایستگی های 
هنرجویان ما، برای زندگی واقعی در آینده، امروز به این سخنان نیاز دارند. الزم 
است که آنها را راهنمایی کنیم. در مورد ارزش ها با آنها صحبت کنیم و حرف های 
را  بروز عقاید، احساسات و حرف هایشان  آنها فرصت و جرئت  به  را بشنویم.  آنها 
اخالقی،  اجتماعی،  موضوعات  مورد  در  باشیم.  داشته  دوستانه  رابطه ای  و  بدهیم 

اقتصادی، خانواده و... صحبت کنید. 

کار  عملی 8        

جدول زیر بخشی از ترازنامه »مؤسسه آباده« می باشد ، موارد مجهول را مشخص 
کنید. ) ارقام به میلیون ریال(

حل :

درصد تغییرات1396/12/291395/12/30شرح

بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه :

بدهی جاری:

200 1350450پرداختنی تجاری

805060پرداختنی غیرتجاری

50 3020مالیات پرداختنی

20 120100سود سهام پرداختنی

37/5-10001600تسهیالت مالی

12/5 9080ذخایر 

18180پیش دریافت های جاری

بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری 
شده برای فروش

1525-40

15/36 *7032/343/ 2جمع بدهی های جاری

*درصد تغییرات جمع بدهی های جاری، گرد شده است.
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کار عملی12   

ترازنامه طبقه بندی شده زیر مربوط به »مؤسسه بلوچستان« در پایان سال 1396 
است. جاهای خالی را تکمیل کنید :

حل :
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شرح کار:
1  توانایی تفکیک مانده حساب ها به دارایی و بدهی و سرمایه

2  توانایی تفکیک دارایی ها به جاری و غیر جاری
3  کنترل محاسبات و مانده حساب های دارایی جاری )موجودی نقدی و پیش پرداخت ها(

4 کنترل محاسبات و مانده موجودی کاال طبق فرم موجودی انبار
5  کنترل محاسبات به دارایی های غیر جاری و طبقه بندی آن )مشهود و غیر مشهود(

6  کنترل محاسبات مربوط به استهالک انباشته دارایی های غیر جاری
7  کنترل محاسبات مربوط به ارزش دفتری دارایی های غیر جاری

8 توانایی تفکیک بدهی ها به جاری و غیر جاری
9  کنترل محاسبات مربوط به انواع بدهی حساب جاری و طبقه بندی آن

10  کنترل محاسبات مربوط به بدهی غیر جاری و طبقه بندی آن

11  کنترل محاسبات مربوط به اقالم سرمایه و سرمایه پرداخت نموده

12  تنظیم ترازنامه مؤسسه با توجه به استاندارهای حسابداری        

13  تهیه یادداشت های همراه مربوط به حساب های انتظامی

استاندارد عملکرد : تهیه و تنظیم ترازنامه بر طبق استانداردهای حسابداری و صورت های مالی نمونه بر اساس مستندات و 
مدارک مثبته

شاخص ها:
2 تهیه بخش بدهی های ترازنامه 1 تهیه بخش دارایی های ترازنامه                                        

4 تهیه بخش حساب های انتظامی 3  تهیه بخش حقوق صاحبان سهام )سرمایه( ترازنامه                       
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: اتاق کار، میز و صندلی، ملزومات اداری، کامپیوتر، پرینتر، مجموعه استانداردهای ایران، فرم صورت های مالی نمونه، 
مجموعه قوانین مالیات های مستقیم، ماشین حساب، حداقل 42 عنوان حساب دفتر کل به مدت 62 دقیقه

مجموعه  نمونه،  مالی  صورت های  فرم  اکسل،  نرم افزار  مالی،  نرم افزار  اداری،  ملزومات  صندلی،  و  میز  تجهیزات:  و  ابزار 
استانداردهای حسابداری، مجموعه قوانین مالیات های مستقیم

معیار شایستگی: 
نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

2تهیه بخش دارایی های ترازنامه1

2تهیه بخش بدهی های ترازنامه2

2تهیه بخش حقوق صاحبان سهام )سرمایه( ترازنامه3

1تهیه بخش حساب های انتظامی4
2شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.

ارزشیابی شایستگی تهیه و تنظیم ترازنامه



بستن حساب های مالی
فصل 4
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»راهنمای معلم مربوط به فصل بستن حساب های مالی«

فصل بستن حساب های مالی دارای عناوین کلی زیر است که بر همین اساس بودجه بندی پیشنهادی 
جهت استفاده شما هنرآموز محترم در ادامه آمده است. 

ب های مالی
سا

ستن ح
فصل ب

تعریف بستن حساب ها

مفهوم بستن حساب ها

دالیل بستن حساب ها

حساب های موقت

 حساب خالصه سود و زیان

حساب های دائمی

مؤسسات خدماتی

مؤسسات بازرگانی
سیستم ادواری

سیستم دائمی

بستن حساب های موقت

تهیه تراز آزمایشی 
اختتامی

بستن حساب های دائمی

حساب های انتظامی

 افتتاح حساب های دائمی
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ماهیت حساب ها   

برای  حساب ها  ماهیت  است  الزم  حساب ها  بستن  مفهوم  درک  از  پیش  و  ابتدا 
هنرجو یادآوری شود در این صورت یادگیری بستن حساب ها برای ایشان تسهیل 
خواهد شد در ارتباط با ماهیت حساب ها این سؤال مطرح است که آیا ممکن است 
در پایان دوره مالی بعضی از حساب ها دارای مانده ای مخالف با ماهیت خود باشند؟ 
بله، برخی مواقع ممکن است مانده یک حساب برخالف ماهیت معمول آن باشد 
برای مثال فرض کنید مانده حساب دریافتنی از یک مشتری بستانکار باشد این 
اتفاق می تواند دالیل متعددی داشته باشد اما دو دلیل عمده آن ممکن است موارد 

زیر باشد:
1  اشتباه در ثبت 

2  دریافت وجه بیش از مانده حساب مشتری 

در این مواقع الزم است با انجام یک ثبت در پایان دوره مالی که اصطالحاً به آن 
ثبت تغییر طبقه بندی نیز می گویند مانده حساب ها به روال معمول خود بازگردد 
به  دریافتی  اضافه  باید  مانده مشتری  از  بیش  دریافت وجه  مثال درصورت  برای 

حساب پرداختنی منظور شود.

تمرین:

ماهیت معمولگروه حسابعنوان حسابردیف

بانک 1

حساب های پرداختنی 2

مالیات پرداختنی 3

موجودی کاال4

هزینه استهالک ساختمان 5

ذخیره تضمین محصول 6

فروش7

پیش پرداخت بیمه 8

صندوق9

پیش دریافت درآمد 10
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حساب ها در چه زمانی بسته می شوند؟   

برخی از حساب ها در طی دوره مالی 
بسته می شوند برای مثال زمانی که کلیه
مطالبات خود را از مشتری وصول 
می کنیم حساب دریافتنی مربوط به 
آن مشتری صفر و بسته می شود، اما 
هدف ما در این فصل بررسی بستن 
حساب ها در پایان دوره مالی است 
که به دو دلیل عمده انجام می شود:

1 فرض دوره مالی 
به  مربوط  مقررات  و  قوانین   2

نگهداری دفاتر قانونی  

چرا حساب ها بسته می شوند؟
این کار جزو  انجام  تبعات عدم  از دالیل بستن حساب ها همچنین  درک صحیح 
موارد ضروری برای یاددهی این مبحث است که برای بیان این دالیل الزم است دو 

مفهوم زیر توضیح داده شود:
1  فرض دورۀ مالی

نتایج واقعی عملیات یک واحد تجاری را تنها در زمان تصفیه، یعنی خاتمه عملیات 
آن می توان تعیین کرد. از طرف دیگر، بستانکاران، اعتباردهندگان و اشخاص ذی نفع 
نمی توانند تا تاریخ انحالل، از نتایج آن بی خبر باشند. از این رو عمر واحد تجاری 
به دوره های زمانی مساوی تقسیم می شود که هر دوره را اصطالحاً دوره حسابداری 
گویند. دوره مالی ممکن است سه ماهه، شش ماهه یا یک ساله باشد. هر دوره مالی 

را که دوازده ماه طول بکشد اصطالحاً سال مالی گویند.
2  آیین نامه نگهداری دفاتر قانونی

این آیین نامه که در اصالحیه قانون مالیات های مستقیم مورد بازنگری قرار گرفت 
با عنوان کامل زیر شناخته می شود

»آیین نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش های نگهداری و نمونه اظهارنامه 
مالیاتی و نحوه ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده 95 

اصالحی قانون مالیات های مستقیم «
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متن کامل این آیین نامه از سایت سازمان امور مالیاتی کشور قابل دسترسی است 
در زیر بخش هایی از این آیین نامه که به موضوع این فصل مرتبط می گردد آورده 

شده است.

ماده 6: مقررات مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک:
حقوقی  اشخاص  کلیه  و  می گیرند  قرار  اول  گروه  در  که  مشاغلی  صاحبان  الف( 
مکلف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل یا سایر دفاتر حسب مورد دستی یا ماشینی 

)مکانیزه- الکترونیکی( متکی به اسناد و مدارک با رعایت موارد زیر می باشند:
1 رویدادهای مالی باید براساس استانداردهای حسابداری و روزانه به ترتیب تاریخ 
وقوع در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل گردد.

2 مودیانی که دفاتر دستی نگهداری می نمایند، مکلف اند برای هر سال مالیاتی 
ثبت شده  قانونی ذی ربط  نزد مراجع  قبل  مالیاتی  دفاتری که طی سال  از  فقط 
ثبت  برای  سال  هر  در  مذکور  شده  ثبت  دفاتر  که  مواردی  در  نمایند.  استفاده 
عملیات مالی مؤدیان تا پایان سال مالیاتی کفایت ننماید، مجاز به استفاده از دفاتر 

ثبت شده طی همان سال می باشند.

چه مجوزها و اقداماتی برای بستن حساب ها الزم است؟
پیش از بستن حساب ها باید از ثبت کلیه اسناد و رویدادهای مالی واحد اقتصادی 
از جمله ذخایر، استهالک ها، درآمد ها، هزینه ها، بدهی ها و.... اطمینان حاصل کرد 
و پس از حصول اطمینان الزم با اخذ مجوز از باالترین مقام مسئول در حوزه مالی 

و یا مدیریتی نسبت به بستن حساب ها اقدام نمود

حساب های موقت   

و  هنرجو  یک  3 خصوصیت  مانند  مفهومی  مثال های  از  می توان  مبحث  این  در 
شباهت این خصوصیات به حساب های موقت استفاده کرد:

1 نام و نام خانوادگی
2  شماره دانش آموزی

3  معدل
در تعریف حساب های موقت این گونه گفته شد که عمر این حساب ها محدود به 
یک دوره مالی است آیا نام و نام خانوادگی و شماره دانش آموزی یک هنرجو صرفاً 
محدود به پایه یازدهم است؟ پاسخ این سؤال خیر است اما آیا معدل پایه یازدهم 
صرفاً بیانگر عملکرد هنرجو در این پایه است؟ پاسخ بلی است به همین دلیل معدل 

از نظر ماهیت شبیه به حساب های موقت است. 
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جای  به  دستمزد،  و  حقوق  حسابداری  سند  صدور  هنگام  کنید  فرض  ادامه  در 
بدهکار  را  هزینه برق  اشتباهاً  هزینه حقوق و دستمزد  بدهکار کردن حساب 
این اشتباه  برای اصالح  برای شما مهیا نیست  نیز  امکان ویرایش آن  نموده اید و 
کافی است طی یک سند حسابداری هزینه حقوق و دستمزد را بدهکار و هزینه برق 
را که اشتباهاً در آن ثبت بدهکار شده بود بستانکار کنید توجه کنید در این ثبت 

هر دو طرف بدهکار و بستانکار از حساب موقت استفاده شده است 

حساب خالصه سود و زیان 
حساب های موقت همگی به حساب خالصه سود و زیان که یک حساب واسطه است 
بسته می شوند و سپس این حساب مانده گیری می شود، مانده آن نشان دهنده سود 
یا زیان قبل از کسر مالیات است علی رغم اینکه در این فصل، هدف آموزش نحوه 
محاسبه و یا ثبت مالیات نیست اما پرداختن به این ثبت پس از بستن حساب های 
موقت اجتناب ناپذیر بوده است چرا که جایگاه این ثبت پس از بستن حساب های 
البته ممکن است ثبت های دیگری نیز عالوه بر ثبت مالیات پس از  موقت است 
بستن حساب های موقت الزم باشد اما به دلیل اینکه موضوع بحث این کتاب نبوده 
همچنین پیش نیاز هایی الزم دارد که پیش تر به آن پرداخته نشده است، از آنها 
صرف نظر گردیده، ضمناً ثبت مالیات به صورت مشخص و مجزا از سایر ثبت های 

بستن حساب های موقت آورده شده است. 

کار عملی 4  
باتوجه به اطالعات زیر مطلوب است، محاسبه میزان تغییر سود و زیان انباشته پس 
مانده حساب خالصه  انتقال  و  تعدیل موجودی کاال  از بستن حساب های موقت، 
سود و زیان به سود و زیان انباشته با این فرض که پیش از این اقدامات، حساب 

سود و زیان انباشته دارای مانده ای بستانکار معادل 1،200،000ریال است .
از مالیات صرف نظر شود. 

مبلغشرح
15،000،000 ریالفروش خالص

500،000 ریالتخفیفات نقدی فروش
8،000،000 ریالبهای تمام شده کاالی آماده برای فروش

2،000،000 ریالموجودی کاالی اول دوره
4،000،000 ریالموجودی کاالی پایان دوره

1،000،000 ریالهزینه حمل کاالی خریداری شده
2،000،000 ریالهزینه های عملیاتی

500،000 ریالخالص درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
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حل  کار  عملی 4     

این  از  یک  هر  بستن  تأثیر  است  بهتر  عملی  کار  این  در  پاسخ  به  رسیدن  برای 
حساب ها را ابتدا بر حساب خالصه سود و زیان و سپس بر سود و زیان انباشته 

بررسی کنیم 

خالصه سود و زیان

بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش 
هزینه های عملیاتی

8،000،000
2،000،000

15،000،000
4،000،000
500،000

فروش خالص 
موجودی کاالی پایان دوره 

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

10،000،00019،500،000

9،500،000

سود و زیان انباشته

1،200،000
9،500،000

10،700،000

1070،000،00-1،200،000=9،500،000

در نظر داشته باشید با توجه به اینکه تأثیر فروش خالص بر حساب خالصه سود و زیان 
در نظر گرفته شد نیازی به تأثیرگذاری حساب تخفیفات نقدی فروش نیست ضمناً از 
آنجایی که بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش خود دارای خالص تأثیر حساب های 
مربوطه از جمله موجودی کاالی اول دوره است نیازی به تأثیرگذاری حساب موجودی 

کاالی اول دوره نیز نمی باشد. 
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شرح کار:
1  کنترل محاسبات و جمع ها و مانده های حساب های موقت

2  صدور سند حسابداری، بستن حساب های موقت
3  تنظیم تراز آزمایشی اختتامی پس از بستن حساب های موقت

4  انتقال نتایج حاصل از بستن حساب های موقت به حساب های دائمی
5  صدور سند بستن حساب های دائمی و اختصاصی

6  صدور سند بستن حساب های انتظامی
7  صدور سند افتتاح حساب های دائمی در دفاتر دوره مالی بعد

8 صدور سند افتتاح حساب های انتظامی در دفاتر دوره مالی بعد

استاندارد عملکرد : صدور سند بستن حساب های موقت، دائم و انتظامی، صدور سند افتتاح حساب های دائم و حساب های 
انتظامی

شاخص ها:
2 تهیه تراز آزمایشی اختتامیه 1 بستن حساب های موقت                               
4 بستن حساب های انتظامی     3 بستن حساب های دائم                                            

4 افتتاح حساب های دائم     

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: میز و صندلی اداری، ملزومات اداری

ابزار و تجهیزات: کامپیوتر ، پرینتر ، نرم افزار مالی، اتاق کار، ماشین حساب، نرم افزار اکسل.

معیار شایستگی: 
نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1بستن حساب های موقت1

1تهیه تراز آزمایشی اختتامیه 2

2بستن حساب های دائم 3

1بستن حساب های انتظامی4

1افتتاح حساب های دائم و انتظامی4
2شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.

ارزشیابی شایستگی بستن حساب های مالی



مالیات برعملکرد
فصل 5
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مفهوم سود  

سود معیاری برای اندازه گیری کارآیی، مدیریت، انعطاف پذیری مالی و توان عملیاتی 
می باشد.

برای اندازه گیری سود دو رویکرد وجود دارد که عبارت اند از:
1  رویکرد معامالتی: 

حسابداری  اساسی  اصول  چارچوب  در  و  تعهدی  برمبنای  سود  رویکرد  دراین 
اندازه گیری می شود.

در رویکرد معامالتی اندازه گیری سود خالص واحدهای انتفاعی از طریق رایطه زیر 
به دست می آید:

2  رویکرد خالص دارایی ها: 
در این رویکرد سود از تفاوت بین خالص دارایی ها در ابتدای دوره و پایان دوره به 

استثنای آورده و ستانده صاحبان سرمایه طی دوره به دست می آید.
رویکرد خالص دارایی ها ریز اقالم تشکیل دهنده سود خالص را نشان نمی دهد، لذا در 

حسابداری برای اندازه گیری و گزارشگری سود از رویکرد معامالتی استفاده می شود.

طبقه بندی هزینه ها برمبنای کارکرد:
اقالم هزینه برحسب کارکرد به شرح زیر طبقه بندی می شوند

1  بهای تمام شده کاالی فروش رفته
2  هزینه های اداری و عمومی
3  هزینه های توزیع و فروش

طبقه بندی هزینه ها براساس ماهیت:
اقالم هزینه برحسب ماهیت )مانند استهالک، مواد مصرفی، کرایه  این روش  در 

با یکدیگر جمع می شوند. حمل، حقوق و دستمزد و تبلیغات( 
روش طبقه بندی برمبنای کارکرد هزینه ها اطالعات بهتر و مربوط تری را نسبت به 

طبقه بندی براساس ماهیت در اختیار استفاده کنندگان قرار می دهد.

درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
از عملیات  فعالیت های عادی است که  نتیجه  درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی 
اصلی و مستمر واحد تجاری ناشی نمی شود. درآمد مالی و سود سرمایه، هزینه 
سرمایه گذاری ها  و  مشهود  ثابت  دارایی های  فروش  زیان  و  سود  و  مالی  تأمین 

است عملیاتی  غیر  هزینه های  و  درآمدها  از  نمونه هایی 

سود )زیان( غیرعملیاتی ±    هزینه ها ـ درآمد فروش   = سود خالص
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انواع مالیات ها در ایران  

در ایران مالیات ها به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شوند.

مالیات های مستقیم
افراد گرفته می شوند و شامل  یا درآمد  از دارایی  مالیات هایی است که مستقیماً 
مالیات ها  این  نام  از  که  درآمد هستند؛ همان طور  بر  مالیات  و  دارایی  بر  مالیات 
مؤسسات  و  سازمان ها  یا  و  افراد  درآمد  بر  واسطه ای  هیچ  بدون  است  مشخص 
اقتصادی اعمال می شوند و توسط مأموران مالیاتی به طور مستقیم وصول می شوند. 
نمونه بارز این مالیات ها، مالیاتی است که دولت به طور مستقیم از حقوق کارمندان 

خود کسر می کند.

انواع مالیات های مستقیم
الف( مالیات بر دارایی: 

دارایی یا ثروت، مشتمل بر کلیه حقوقی است که شخص حقیقی یا حقوقی نسبت 
به اشیا و اموال دارد و به آنها این اجازه را می دهد که در آن اموال تصرفات مالکانه 

نمایند.
این مالیات ها انواع مختلفی دارد که عبارت اند از:

1  مالیات بر ارث: مالیاتی است که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا 
فرضی بر اموال باقی مانده متوفی طبق قانون تعلق می گیرد.

2  حق تمبر: نوعی مالیات مستقیم است که از طریق الصاق و ابطال تمبر بر 
اسناد، اوراق و مدارک به منظور رسمیت بخشیدن یا الزم االجرا نمودن آنها، از مؤدی 
گرفته می شود؛ برای نمونه حق تمبری که از هر برگ چک که از طرف بانک ها 
چاپ و به مصرف کنندگان ارائه می شود یا از کارنامه و گواهینامه دانش آموزان دوره 

ابتدایی، راهنمایی و متوسطه اخذ می شود.
ب( مالیات بر درآمد: 

مالیاتی است که از درآمدی اشخاص حقیقی و حقوقی براساس نرخ های مقرر در 
همان سال دریافت می شود و دارای انواع مختلفی است:

1  مالیات بر درآمد اجاره امالک: مالیاتی است که از درآمد شخص حقیقی یا 
حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به امالک واقع در ایران پس از کسر 

معافیت مقرر اخذ می شود.
فعالیت های کشاورزی ،  کلیة  از  درآمد حاصل  بر درآمد کشاورزی:  مالیات   2
و  صیادی  طیور،  پرورش  و  عسل  زنبور  و  ماهی  پرورش  دامداری ،  دامپروری ، 
و  قبیل  هر  از  باغات  اشجار  جنگل ها،  و  مراتع  احیای  داری ،  نوغان  ماهی گیری ، 

می باشد. معاف  مالیات  پرداخت  از  نخیالت 
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3  مالیات بر درآمد حقوق: درآمدي که شخص حقیقي در خدمت شخص دیگر 
)اعم از حقیقي یا حقوقي( در قبال تسلیم نیروي کار خود بابت اشتغال در ایران 
تحصیل مي کند مشمول  غیرنقد  یا  نقد  به طور  یافته  انجام  کار  یا  برحسب مدت 

مالیات بردرآمد حقوق است.
4  مالیات بر درآمد مشاغل: مالیاتی است که از درآمد شخص حقیقی که از 
طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های 
معافیت های مقرر وصول  از کسر  ایران تحصیل می شود پس  در  مالیات ها  قانون 

می گردد.
5  مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی: مالیاتی است که از جمع درآمد شرکت ها 
و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در 

ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود.
6 مالیات بر درآمد اتفاقی: مالیاتی است که از درآمد نقدی و یا غیرنقدی که 
شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بالعوض و یا از طریق معامالت محاباتی و یا به 

عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید.

مالیات های غیر مستقیم
مالیاتی است که با واسطه و به طور غیرمستقیم از شهروندان گرفته می شود. مالیات 
غیرمستقیم در شکل های گوناگونی قابل پیاده شدن می باشد و پرداخت آن نیز با 
اینکه بر دوش همگان می باشد ولی محسوس نیست و به طور معمول عموم مردم 
وجود آن را احساس نمی کنند. این مالیات، غالباً بر قیمت کاالها و خدمات اضافه 
بر  مالیات  و  واردات  بر  مالیات  شامل  و  می گردد  منتقل  مصرف کننده  به  و  شده 

معامالت است.

الف( مالیات بر واردات
2  سود بازرگانی 1  حقوق گمرکی                               

4  ۱5٪ حق ثبت 3  ۳۰ ٪ از مبلغ اتومبیل های وارداتی       

ب( مالیات بر مصرف و فروش
2 مالیات تولید الکل طبی و صنعتی 1 مالیات بر فراورده های نفتی                

4 مالیات فروش سیگار 3 مالیات نوشابه های غیر الکلی                  
6  ۱5٪ مالیات اتومبیل های داخلی 5  مالیات اتومبیل                              

7  مالیات فروش خاویار
8  مالیات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بین الملل

9 مالیات ضبط صوت و تصویر
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مشمولین و غیرمشمولین پرداخت مالیات  

الف( مشمولین پرداخت مالیات
ماده 1 قانون مالیات های مستقیم: اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند:

1 کلیة مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا امالک خود 
واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.

2  هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران یا 
خارج از ایران تحصیل می نماید.

3  هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیة درآمدهایی که 
در ایران تحصیل می کند.

4  هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران یا خارج از 
تحصیل می نماید. ایران 

5  هر شخص غیر ایرانی )اعم از حقیقی یا حقوقی( نسبت به درآمدهایی که در 
ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات 
یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های 
سینمایی )که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد( از 

ایران تحصیل می کند

غیرمشمولین پرداخت مالیات
ماده 2 قانون مالیات های مستقیم: اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات های 

موضوع این قانون نیستند:
1 وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی

2  دستگاه هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود.
3  شهرداری ها.

حضرت  طرف  از  معافیت  مجوز  اسالمی  دارای  انقالب  نهادهای  و  بنیادها   4
رهبری. معظم  مقام  و  امام خمینی  

اشخاص  به  متعلق  آنها  سرمایه  از  قسمتی  یا  تمام  که  شرکت هایی   :  1 تبصره 
مشمول  آنها   سود  یا  درآمد  سهم  باشد،  فوق  بندهای  در  مذکور  مؤسسه های  و 
از  مزبور  استفاده شرکت های  مانع  تبصره  این  بود. حکم  نخواهد  ماده  این  حکم 

نیست. مورد،  حسب  قانون،  این  در  مقرر  معافیت های 
تبصره 2: درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیت های صنعتی، 
این  موضوع  برای اشخاص  تولیدی  فعالیت های  سایر  و  خدماتی  تجاری،  معدنی، 
ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود، در هر مورد به طور 

جداگانه به نرخ مذکور در ماده )۱۰5( این قانون  مشمول مالیات خواهد بود.
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مسئوالن اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام 
دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر این صورت نسبت 

به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
بنیادها و نهادهای انقالب اسالمی  که از پرداخت مالیات معاف می باشند عبارت اند از:

1 آستان مقدس حضرت امام  و مؤسسات و شرکت های تابعه آن
2  سازمان تبلیغات اسالمی

3  شورای عالی انقالب فرهنگی
4 دفترتبلیغات قم

5  جهاد دانشگاهی
6  بنیاد شهید انقالب اسالمی

7  کمیته امداد امام خمینی
8  بنیاد پانزده خرداد

9  بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی
10  بنیاد مسکن انقالب اسالمی

مالیات بر درآمد مشاغل
طریق  از  حقیقی  شخص  که  درآمدی  مستقیم:  مالیات های  قانون   93 ماده 
اشتغال به  مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این 
 قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون  مشمول 

می باشد. مشاغل  درآمد  بر  مالیات 
تبصره: درآمد شرکت های مدنی )اعم از اختیاری یا قهری ( و همچنین درآمدهای 
ناشی از فعالیت های مضاربه در صورتی که  عامل )مضارب ( یا صاحب سرمایه شخص 

حقیقی باشد تابع  مقررات این فصل می باشد.
کسبه، اصناف، صاحبان حرف، صاحبان کارخانه ها، و کارگاه های تولیدی و سایر 
افرادی که به صورت شخص حقیقی بابت درآمد حاصل از اشتغال به مشاغل آزاد 
ایران  در  دیگری  عناوین  به  یا  دارند  فعالیت  مدنی  یا مشارکت  انفرادی  به طور  و 

بر درآمد مشاغل می باشند. مالیات  درآمدی تحصیل کنند مشمول 

مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات
ماده 94 قانون مالیات های مستقیم: درآمد مشمول مالیات مؤدیان این مبحث 
که دارای دفاتر قانونی هستند عبارت است از کل فروش کاال و خدمات به اضافه 
سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات مباحث دیگر شناخته نشده منهای هزینه ها 

و استهالکات طبق مقررات مبحث هزینه های قابل قبول و استهالکات.
ماده 95قانون مالیات های مستقیم: صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند 
دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله 
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تجارت درخصوص  قانون  تجاری موضوع  دفاتر  تنظیم  به  مربوط  اصول و ضوابط 
تجار تنظیم می گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه 

مالیاتی خود را براساس آنها تنظیم کنند.

نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان
ماده 97 قانون مالیات های مستقیم: درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی 
استناد  به  می باشند  مالیاتی  اظهارنامه  تسلیم  به  مکلف  که  قانون  این  موضوع 
و  شده  ارائه  و  تنظیم  مربوط  مقررات  رعایت  با  که  مؤدی  مالیاتی  اظهارنامه 
مالیاتی کشور می تواند  امور  بود. سازمان  باشد، خواهد  قرار گرفته  پذیرش  مورد 
اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس 
معیارها و شاخص های تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد 
رسیدگی قرار دهد. در صورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی 
تهیه  به  نسبت  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  کند،  خودداری  مقررات  با  مطابق  و 
اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطالعات اقتصادی کسب شده مؤدیان 
از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام 
می کند. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابالغ برگ 
تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، 
اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد، این حکم مانع 
از تعلق جریمه ها و اعمال مجازات های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر 

قانونی نیست.

وظایف مؤدیان مالیات بر درآمد مشاغل
مکلفند  مشاغل  صاحبان  مالیات های     مستقیم:  قانون  ماده177  تبصره3   1
به ادارة امور مالیاتی محل  ظرف چهار ماه از تاریخ  شروع فعالیت مراتب را کتباً 

اقدام نمایند. نمایند و نسبت به تشکیل پرونده  اعالم 
ده درصد  مقرر مشمول جریمه ای  معادل  در مهلت  فوق  تکلیف  انجام دادن  عدم 
معافیت های  و  تسهیالت  کلیه  از  محرومیت  موجب  نیز  و  قطعی  مالیات   )٪۱۰(
مالیاتی از تاریخ شناسایی توسط ادارة  امور مالیاتی خواهد بود. این حکم در مورد 
فعالیت  مجوز  یا  پروانه  ذی ربط  مراجع  طرف  از  آنها  که  برای  مشاغلی  صاحبان 

بود. نخواهد  است   صادرگردیده 
2 صاحبان مشاغل مکلف اند هرگونه تغییرات از جمله انحالل، تعطیلی فعالیت، 
تغییر نام، تغییر شغل، تغییر نشانی، تبدیل فعالیت انفرادی به مشارکتی و بالعکس، 
تغییر شرکا و ... را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ انجام یا وقوع تغییرات، به 

سازمان اعالم نمایند.
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3  ماده 100 قانون مالیات های مستقیم: مؤدیان موضوع این فصل این قانون 
مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در یک سال مالیاتی 
برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق  نمونه ای که به وسیله سازمان 
امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور 
مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات  متعلق را به نرخ مذکور در ماده )۱۳۱( 

این قانون پرداخت نمایند.
تبصره: سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل یا گروه هایی از آنان 
را که میزان فروش کاال و خدمات ساالنه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده 
)84( این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک 
موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را 
از یک سال  نماید. در مواردی که مؤدی کمتر  تعیین و وصول  به صورت مقطوع 
مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه 

و وصول می شود.
حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی تسلیم شده در موعد 

مقرر نخواهد بود.
ناشی  و درآمد  جمع درآمد شرکت ها   : ماده 105 قانون مالیات های مستقیم 
از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج 
 از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع  غیرمعاف و کسر 
نرخ  دارای  قانون  این  طبق  مقررات  که  مواردی  استثنای  به  مقرر  معافیت های 
جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات  به نرخ بیست و پنج درصد )25٪( خواهند بود.
ایرانی غیر تجاری که به  منظور تقسیم سود  تبصره 1: در مورد اشخاص حقوقی 
تأسیس نشده اند، در صورتی که دارای فعالیت  انتفاعی باشند، از مأخذ کل درآمد 
مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می شود.

تبصره 2: اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج  از ایران به استثنای 
درآمد  مأخذ کل  از  قانون  این   )۱۱۳( مادة  و  مادة )۱۰9(   )5( تبصرة  مشموالن 
مشمول مالیاتی که از بهره برداری  سرمایه در ایران یا از فعالیت هایی که مستقیماً 
یا به وسیله نمایندگی  از قبیل شعبه ، نماینده ، کارگزار و امثال آن در ایران انجام 
دادن  فنی ،  دانش  انتقال  خود،  حقوق  سایر  و  امتیازات  واگذاری  از  یا  می دهند 
 تعلیمات ، کمک های فنی یا واگذاری فیلم های سینمایی از ایران  تحصیل می کنند 
و  اشخاص  نمایندگان  بود.  خواهند  مالیات  مشمول  ماده  این  در  مذکور  نرخ  به 
ایران نسبت به  درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود  مؤسسات مذکور در 

مالیات می باشند. قانون مشمول  این  به  مربوط  تحصیل می کنند طبق  مقررات 
یا  ایرانی  از  اعم  اشخاص حقوقی  درآمد  بر  مالیات  احتساب  موقع  در  تبصره3: 
خارجی ، مالیات هایی که قباًل پرداخت شده  است با رعایت مقررات مربوط از مالیات 



۱۰۱

متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است .
تبصره 4: اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه 

دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر مشمول  مالیات دیگری نخواهند بود.
تبصره 5: در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی  تحت عناوین دیگری 
غیر از مالیات بردرآمد از مأخذ درآمد مشمول  مالیات اشخاص قابل وصول باشد، 
مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.

تبصره 6: درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی متعارف و 
شرکت های تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد )25٪( تخفیف از نرخ 

موضوع این ماده می باشد.
تبصره7: به ازای هر ده درصد )۱۰٪( افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص 
یک  آنها،  گذشته  سال  مالیات  مشمول  ابرازی  درآمد  به  نسبت  ماده  این  موضوع 
واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود. شرط 
برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی 

مربوط به سال جاری در مهلت اعالم شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.
ماده 106 قانون مالیات های مستقیم: درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص 
برای  دیگری  نحوه  قانون  این  مقررات  طبق  که  درآمدهایی  )به استثنای  حقوقی 
مواد  مقررات  و  فعالیت  میزان سوددهی  براساس  است(  شده  مقرر  آن  تشخیص 

)94(، )95( و )97( این قانون و تبصره آن تعیین می شود.
ماده 107 قانون مالیات های مستقیم: درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی 
و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران 

تحصیل می نمایند به شرح زیرتعیین می شود:
و  نظارت  نقشه کشی ،  نقشه برداری ،  تأسیسات ،  و  ساختمان ها  طرح  تهیه  بابت 
محاسبات فنی ، دادن  تعلیمات و کمک های فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و 
واگذاری امتیازات و سایر حقوق، همچنین واگذاری فیلم های سینمایی که به عنوان 
بها یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر در ایران یا  از ایران تحصیل می کنند به 
استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد 
میزان  و  فعالیت  نوع  به   توجه  با  است.  آنها مقرر شده  مالیات  یا  مالیات  مشمول 
سوددهی به مأخذ ده درصد)۱۰٪( تا چهل درصد)4۰٪( مجموع وجوهی می باشد 

که ظرف مدت یک سال مالیاتی عاید آنها می شود.
پرداخت کنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلف اند در هر پرداخت، مالیات  متعلق 
را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت  کرده اند کسر و تا پایان 
ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، در غیر این صورت پرداخت کنندگان 
جریمه های  و  مالیات  اصل  پرداخت  مسئول  متضامناً  دریافت کنندگان  و  مذکور 

متعلق آن خواهند بود.
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تبصره 1: در مورد عملیات پیمانکاری، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف 
خرید لوازم و تجهیزات می رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصالحات و الحاقات 
بعدی آن مبالغ،  لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقالم قرارداد درج شده باشد، 
در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورت حساب خرید و در مورد خرید خارجی 
تا مجموع ارزش گمرکی کاال و حقوق ورودی و سایر پرداخت های قانونی مندرج در 

پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره 2: در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری 
معادل  کنند  واگذار  دوم  پیمانکاران دست  به عنوان  ایرانی  به  اشخاص حقوقی  را 
توسط  که  اول  دست  قرارداد  در  مذکور  تجهیزات  و  لوازم  تهیه  برای  که  مبالغی 
پیمانکار دست دوم خریداری می شود و با رعایت قسمت اخیر تبصره )۱( این ماده 
از پیمانکار دست اول دریافت می گردد، از پرداخت مالیات  بر درآمد معاف است.

تبصره 3: شعب و نمایندگی های شرکت ها و بانک های خارجی در ایران که بدون 
داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطالعات اقتصادی در 
ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر 

وجوهی دریافت می کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.
از بهره برداری سرمایه و سایر فعالیت هایی که  اشخاص  درآمد حاصل  تبصره 4: 
حقوقی مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل  شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در 

ایران انجام می دهند مشمول  مقررات ماده )۱۰6( این قانون خواهد بود.
تاریخ  تا  آن  مالیات  که  اندوخته هایی  مستقیم:  مالیات های  قانون   108 ماده 
الزم االجرا شدن این اصالحیه پرداخت نشده در صورت انتقال  به حساب سرمایه 
مشمول مالیات نخواهد بود، لیکن در صورت  تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان 
یا کاهش سرمایه معادل  اندوختة اضافه شده به حساب سرمایه ، به درآمد مشمول 

مالیات سال تقسیم یا انتقال یا کاهش سرمایه اضافه می شود.
اندوخته هایی که مالیات آن تا تاریخ الزم االجرا شدن این  اصالحیه وصول گردیده 
انحالل مشمول  یا  یا سرمایه  زیان  و  به حساب سود  انتقال  یا  تقسیم  در صورت 

بود. نخواهد  مالیات دیگری 
هزینه های قابل قبول مالیاتی

تشخیص  برای  قبول  قابل  هزینه های   : مالیات های مستقیم  قانون  ماده 147 
درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت 
است از  هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به 
تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر  باشد. در 
مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصاب های مقرر در 
این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه  هیئت وزیران صورت 

گرفته باشد قابل قبول خواهد بود
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تبصره1: از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان 
نگهداری دفاتر می باشند، در  به  قانون که مکلف  این  مشاغل موضوع ماده )95( 
حکم مؤسسه محسوب می شوند. همچنین هزینه های قابل قبول مالیاتی در مورد 

سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.
پرداخت  از  قانون  این  موجب  به  که  درآمدهایی  به  مربوط  هزینه های  تبصره2: 
مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، 

به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند.
تبصره3: پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که 
به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون )5۰،۰۰۰،۰۰۰( ریال به باال 
منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه )سیستم( بانکی خواهد بود.

هزینه هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می باشد به شرح زیر در حساب 
مالیاتی قابل قبول است.

ماده 148 قانون مالیات های مستقیم
و  کاال  در  مواد مصرفی  قیمت خرید  یا  و  فروخته شده  کاالی  قیمت خرید    1

شده. فروخته  خدمات 
2  هزینه های استخدامی  متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی  

مؤسسه به شرح زیر:
الف( حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی ) مزایای غیر 

نقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما(.
ب( مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهره وری، پاداش، 
عیدی، اضافه کار، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت. نصاب هزینه سفر و فوق العاده 
مسافرت مدیران و  بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج مؤسسه 
ذیربط طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی  و دارایی و 
می رسد  وزیران  هیئت  تصویب  به  و  تهیه  کشور  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان 

تعیین خواهد شد.
ج( هزینه های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه های بهداشتی و عمر 

و حوادث ناشی از کار کارکنان.
د( حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی  مؤسسه و 
خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.

هـ( وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین 
بابت پس انداز کارکنان براساس  تا میزان سه درصد )۳٪( حقوق پرداختی ساالنه 
آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی 

و دارایی می رسد.
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و( معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه التفاوت تعدیل حقوق 
سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان  خدمت، 

خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره می شود.
این حکم نسبت به ذخایری که تا کنون در حساب بانک ها نگهداری شده است نیز 

جاری خواهد بود.
تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع  بازنشستگان مؤسسه حداکثر  به  پرداختی 

ماده )84( این قانون.
3  کرایه محل مؤسسه در صورتی که اجاری باشد، مال االجاره پرداختی طبق سند 

رسمی  و در غیر این صورت در حدود متعارف.
4  اجاره بهای ماشین آالت و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتی که اجاری باشد.

5 مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات.
6  وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی مؤسسه.

7  حق االمتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات هایی که به سبب 
فعالیت مؤسسه به شهرداری ها و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی  و وابسته به آنها 
پرداخت می شود  به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات هایی که 
مؤسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از  دیگران و پرداخت آن می باشد 

و همچنین جرایمی  که به دولت و شهرداری ها پرداخت می گردد.
لوح های  و  نشریات  کتاب،  خرید  آموزشی،  و  آزمایشی  تحقیقاتی،  هزینه های   8
فعالیت  مؤسسه،  به  مربوط  نمایشگاهی  و  تبلیغات  بازاریابی،  هزینه های  فشرده، 
براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور 

اقتصادی و دارایی می رسد.
9  هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی مؤسسه 

مشروط بر اینکه:
اوالً : وجود خسارت محقق باشد.

ثانیًا : موضوع و میزان آن مشخص باشد.
ثالثًا : طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده 

یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد.
امور  10 هزینه های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و 

ازای هر کارگر. به  اجتماعی حداکثر معادل ده هزار )۱۰،۰۰۰( ریال 
11 ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر اینکه:

اوالً : مربوط به فعالیت مؤسسه باشد.
ثانیًا : احتمال غالب برای الوصول ماندن آن موجود باشد.

ثالثًا : در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب 
وصول گردد یا الوصول بودن آن محقق شود.
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12  زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به 

مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال های بعد استهالک  پذیر است.
13  هزینه های جزئی مربوط به محل مؤسسه که عرفاً به عهده مستأجر است در 

صورتی که اجاری باشد.
14  هزینه های مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه در صورتی که ملکی باشد.

15  مخارج حمل و نقل.

16  هزینه های ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری.

17  حق الزحمه های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق العمل، داللی، 

حق الوکاله، حق المشاوره، حق حضور، هزینه حسابرسی  و خدمات مالی و اداری و 
بازرسی، هزینه نرم افزاری، طراحی و استقرار سیستم های مورد نیاز مؤسسه، سایر 

هزینه های کارشناسی در ارتباط با فعالیت مؤسسه و  حق الزحمه بازرس قانونی.
18  سود، کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانک ها، صندوق 

مؤسسات  همچنین  و  کشاورزی  بخش  توسعه  از  حمایت  صندوق های  تعاون، 
بانک  از  مجوز  دارای  )لیزینگ(  واسپاری  شرکت های  و  مجاز  غیربانکی  اعتباری 

باشد. یافته  یا تخصیص  پرداخت شده  مرکزی 
19  بهای ملزومات اداری و لوازمی  که معموالً ظرف یک سال از بین می روند.

20  مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین آالت و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که 

به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.
21   هزینه های اکتشاف معادن که منجر به بهره برداری نشده باشد.

22  هزینه های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت 

مؤسسه.
مانده حساب  بر  مازاد  مؤدی  از طرف  آن  اثبات  به شرط  مطالبات الوصول    23

مشکوک الوصول. مطالبات  ذخیره 
24  زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ 

یک روش یکنواخت طی سال های مختلف از طرف مؤدی.
25  ضایعات متعارف تولید.

26  ذخیره مربوط به هزینه های پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی 

ارتباط دارد.
27 هزینه های قابل قبول مربوط به سال های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در 

سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد.
28 هزینه خرید کتاب و سایر کاالهای فرهنگی، هنری برای کارکنان و افراد تحت 

تکفل آنها تا میزان حداکثر پنج درصد )5٪( معافیت مالیاتی موضوع ماده )84( 
این قانون به ازای هر نفر.

29 ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش )گارانتی( اشخاص حقوقی.
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تبصره 1: هزینه های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده 
می شود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور 
و تصویب وزیر امور  اقتصادی و دارایی جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد.

تبصره 2 : مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی که دارای شغل 
موظف در مؤسسات مذکور باشند جزء کارکنان مؤسسه محسوب  خواهند شد ولی 
و  مزایای صاحب مؤسسه  و  باشند حقوق  اشخاص حقوقی  در مؤسساتی که غیر 
فوق العاده مسافرت  و  استثنای هزینه  سفر  به  نامبرده  تکفل و همسر  اوالد تحت 
مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء )ب( بند )2( این ماده آمده خواهد بود 

جزء هزینه های قابل قبول منظور نخواهد شد.
ماده 149 قانون مالیات های مستقیم: آن قسمت از دارایی های استهالک پذیر 
که بر اثر به کارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمت ها 
و  بوده  استهالک  قابل  تأسیس،  هزینه های  همچنین  و  می یابد  تقلیل  آن  ارزش 
مقررات  می شود.  تلقی  مالیاتی  قبول  قابل  هزینه های  جزء  آنها  استهالک  هزینه 
و  استهالک ها  جداول  شامل  استهالک پذیر  دارایی های  استهالک های  به  مربوط 
چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی 
کشور تهیه می شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب 

وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
با  حقوقی،  اشخاص  دارایی های  ارزیابی  تجدید  از  ناشی  بهای  افزایش  تبصره1: 
رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه 
استهالک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی 

نمی شود. تلقی 
در زمان فروش یا معاوضه دارایی های تجدید ارزیابی شده، مابه التفاوت قیمت فروش 
و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور 

می شود.
تبصره 2: در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهالک یا مسلوب المنفعه شدن 
ماشین آالت، زیانی متوجه مؤسسه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده 
دارایی منهای حاصل فروش )در صورت فروش( یک جا قابل احتساب در حساب 
سود و زیان همان سال است. حکم این تبصره در مورد دارایی های تجدید ارزیابی 

شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است.
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واژگان ومفاهیم مالیاتی    

مهم ترین مفاهیم مالیاتی که در مراودات و مکاتبات مالیاتی کاربرد بسیار زیادی 
دارند به شرح زیر است:

سازمان امور مالیاتی کشور
براساس ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان 
امور مالیاتی کشور یک مؤسسه دولتی بوده و زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی 
ایجاد شده و کلیه اختیارات، وظایف، کارکنان، امکانات و تجهیزات موجود وزارت 
امور اقتصادی و دارایی که در معاونت امور مالیاتی و بخش ها و حوزه های مالیاتی 

به کار گرفته شده بود، به این سازمان منتقل شده است.

واحد مالیاتی
محدوده  براساس  که  است  مالیاتی  بخش  اداری  تقسیمات  جزء  کوچک ترین 
جغرافیایی، منابع مالیاتی، نوع مؤدیان یا حسب وظیفه مقرر در قانون مالیات های 

می شود. تعیین  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  طرف  از  مستقیم 

حوزه مالیاتی
مسئولیت  مستقیم  مالیات های  قانون  موجب  به  که  است  سازمانی  واحد  یک 
تشخیص و مطالبه مالیاتی را بر عهده دارد و گیرنده اظهارنامه های مالیاتی می باشد.

مؤدی
کسانی که مالیات به دولت می پردازند و طبق قانون به دولت مدیون هستند. به 
عبارت دیگر مؤدیان مالیاتی به اشخاصی اطالق می گردد که بدهی مالیاتی بابت 

هرگونه فعالیت یا معامالت انجام شده متوجه آنها است.

پست های سازمانی در اداره امورمالیاتی 
بر  مشتمل  قانون   2۱9 ماده  موضوع  وظایف  انجام  عهده دار  که  کارکنانی  کلیه 
شناسایی، تشخیص، مطالبه و وصول مالیات های موضوع قانون می باشند، مأموران 

می شوند. نامیده  مالیاتی 
کارشناس  مالیاتی،  کاردان  از  است  عبارت  مالیاتی  مأموران  شغلی  عناوین   1

مالیاتی. امور  رئیس  و  مالیاتی  گروه  رئیس  مالیاتی،  ارشد  کارشناس  مالیاتی، 
یا  دیپلم  تحصیلی  مدرک  دارای  سازمان  کارمندان  بین  از  مالیاتی  کاردان   2
فوق دیپلم انتخاب می شود و حداقل یکی از وظایف اصلی سازمان را عهده دار بوده 

انجام وظیفه می کند. مالیاتی  ارشد  نظر کارشناس  و تحت 
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3  کارشناس مالیاتی، از بین کارمندان با تحصیالت کارشناسی یا باالتر یا حداقل 
۳ سال سابقه خدمت در شغل کاردان مالیاتی انتخاب می شود و حداقل یکی از 
وظایف اصلی سازمان را بر عهده دارد و تحت نظر کارشناس ارشد مالیاتی انجام 

می کند. وظیفه 
4  کارشناس ارشد مالیاتی، از بین کارمندان سازمان با تحصیالت کارشناسی یا 
باالتر با حداقل ۳ سال سابقه خدمت در شغل کارشناس مالیاتی انتخاب می شود 
و سرپرستی واحد مالیاتی را عهده دار بوده و مسئولیت تهیه گزارشات و عملکرد 
افراد تحت سرپرستی به عهده وی می باشد و تحت نظر رئیس گروه مالیاتی انجام 

وظیفه می کند.
5 رئیس گروه مالیاتی، از بین کارمندان سازمان با تحصیالت کارشناسی یا باالتر 
با حداقل ۳ سال سابقه خدمت در شغل کارشناس ارشد مالیاتی انتخاب می شود و 
سرپرستی واحدهای مالیاتی را بر عهده دارد و تحت نظر رئیس امور مالیاتی انجام 

وظیفه می کند.
6  رئیس امور مالیاتی، از بین کارمندان سازمان با تحصیالت لیسانس یا باالتر با 
حداقل ۳ سال سابقه خدمت در شغل رئیس گروه مالیاتی انتخاب می شود و مسئولیت 

نظارت بر گروه های مالیاتی و نظارت بر حسن اجرای مقررات را بر عهده دارد.
7  تطبیق و انتخاب مأموران مالیاتی شاغل به عناوین شغلی مطروحه به ترتیب 

زیر می باشد:
الف( کمک ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی دیپلم و کاردانی )فوق دیپلم( به عنوان 

کاردان مالیاتی
ب( کمک ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی لیسانس به عنوان کارشناس مالیاتی

ج( ممیز مالیاتی به عنوان کارشناس ارشد مالیاتی )که به عنوان کارشناس حسابداری 
نیز مطرح است( که مسئول تشخیص درآمد )عملکرد سال( شما می باشد.

د( سرممیز مالیاتی به عنوان رئیس گروه مالیاتی )که به عنوان سرپرست حسابداری 
نیز مطرح است( که بر حوزه مالیاتی سرپرستی داشته باشد.

هـ( ممیز کل مالیاتی به عنوان رئیس امور مالیاتی )که به عنوان مدیر حسابرسی 
نیز مطرح است( که نظارت برکار چندین سر ممیز را دارا می باشد.

سال مالیاتی
سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از فروردین ماه هر سال شروع و 
به آخر اسفند ماه همان سال ختم می شود، لیکن در مورد اشخاص حقوق مشمول 
مالیات که سال مالی آنها به موجب اساس نامه با سال مالیاتی تطبیق نمی کند، سال 
مالی آنها، به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و موعد تسلیم 
اظهارنامه، ترازنامه، حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه 

شمسی پس از سال مالی می باشد.
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اظهارنامه مالیاتی
امور  سازمان  طرف  از  مقررات  طبق  بر  که  است  خاصی  فرم  مالیاتی  اظهارنامه 
مکلف  مؤدیان  و  می گیرد  قرار  مالیاتی  مؤدیان  اختیار  در  و  تهیه  کشور  مالیاتی 
درآمد  منبع تحصیل  یا  و سکونت  نشانی محل کسب  و  هستند مشخصات خود 
و نیز اطالعاتی درباره درآمد و حسب مورد دارایی ها و سود و زیان را که در فرم 
موصوف پیش بینی گردیده منعکس کرده و ظرف مهلت مقرر به اداره امور مالیاتی 
تسلیم نمایند. ضمناً مطابق تبصره ماده 226 قانون مالیات های مستقیم به مؤدیان 
مالیاتی اجازه داده می شود در صورتی که به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه 
یا حساب سود و زیان تسلیمی  از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائه مدارک 
الزم ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه 
اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصالحی را حسب مورد تسلیم 
اول  اظهارنامه  تسلیم  تاریخ  مؤدی  اظهارنامه  تسلیم  تاریخ  حال  هر  در  و  نماید 

می باشد.

برگ تشخیص مالیات
نظر مکتوبی است که مأموران مالیاتی پس از رسیدگی به درآمد و دارایی مؤدی 
اعالم می کنند و ضمن آن درآمد یا دارایی مشمول مالیات و مبلغ مالیات متعلق 

را مشخص می سازند.

برگ مالیات قطعی
یا  یا ممیز کل  با توافق مؤدی  از صدور مالیات مورد نظر در برگ تشخیص  بعد 
رأی کمیسیون حل اختالف نتیجه اش مشخص می گردد که برگ مالیات قطعی 

می گویند.

معافیت مالیاتی
قائل  معافیت هایی  غیره،  و  معامالت  و  اقالم  اشخاص،  برای  غالباً  مالیاتی  قوانین 
می شود که اگر چنین نبود آن موارد مشمول مالیات یا مأخذ محاسبه اقالم مشمول 
از  مالیات قرار می گرفتند. به طور کلی معافیت مالیاتی یعنی چشم پوشی دولت 

مالیاتی که متوجه شخص یا اشخاص معین شده است.

مفاصاحساب مالیاتی
عبارت است از سندی که مقامات مالیاتی به عنوان مؤدی صادر و طی آن گواهی 
مشمول  یا  و  است  پرداخته  را  خود  قطعی  مالیات های  کلیه  وی  که  می کنند 

نمی باشد. مالیاتی  هیچ گونه 
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کلمه توافق
مفهوم آن این است که ممیز و مؤدی بر رقم مالیاتی خود به توافق برسند.

هیئت حل اختالف مالیاتی
مقررات  که ضمن  مواردی  در  جز  مالیاتی  اختالف های  کلیه  به  رسیدگی  مرجع 
اختالف  حل  هیئت  شده،  پیش بینی  دیگری  مرجع  مستقیم  مالیات های  قانون 

است. مالیاتی 
ماده 109 قانون مالیات های مستقیم درآمد: مشمول مالیات در مورد مؤسسات 

بیمه ایرانی عبارت است از:
1  ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل.

2  حق بیمه دریافتی در معامالت بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی ها و تخفیف ها.
3 حق بیمه بیمه های اتکایی و وصولی پس از کسر برگشتی ها.

4  کارمزد و مشارکت در سود معامالت بیمه های اتکایی واگذاری.
5  بهره سپرده های بیمه بیمه گر اتکایی نزد بیمه گر واگذارکننده.

6  سهم بیمه گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه های غیر زندگی و بازخرید 
و سرمایه و مستمری های بیمه های زندگی.

7  سایر درآمدها.

پس از کسر:
1  هزینه تمبر قراردادهای بیمه.

2  هزینه های پزشکی بیمه های زندگی.
3  کارمزدهای پرداختی از بابت معامالت بیمه مستقیم.

4  حق بیمه های اتکایی واگذاری.
5  سهم صندوق تأمین خسارت های بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی 

دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث.
و  زندگی  بیمه  مستمری های  و  سرمایه  و  بازخرید  بابت  از  پرداختی  مبالغ    6

زندگی. غیر  بیمه های  بابت  از  پرداختی  خسارت 
7 سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع.

8  کارمزدها و سهم مشارکت بیمه گران در سود معامالت بیمه های اتکایی قبولی.
9  بهره متعلق به سپرده های بیمه های اتکایی واگذاری.

10  ذخایر فنی در آخر سال مالی.

11  سایر هزینه ها و استهالکات قابل قبول.

تبصره 1 : انواع ذخایر فنی مؤسسات بیمه ) اندوخته های فنی موضوع ماده )6۱( 
قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری( برای هر یک از  رشته های بیمه و 
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بیمه  طرف  از  که  بود  خواهد  آیین نامه ای  موجب  به  آنها  محاسبه  طرز  و  میزان 
امور  وزیر  به  تصویب  بیمه  عالی  شورای  موافقت  از  پس  و  تهیه  ایران  مرکزی 

رسید. خواهد  دارایی  و  اقتصادی 
تبصره 2 : انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشته های بیمه و 
میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومی  بیمه مرکزی ایران  تعیین خواهد 

شد.
 تبصره 3: در معامالت بیمه مستقیم، حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و 
سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع و نحوه احتساب آنها با رعایت  مقررات تعیین 
شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود. کلیه اقالم مزبور به استثنای کارمزد 

باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد.
واگذاری  یا  قبولی  از  اعم  اتکایی  بیمه های  معامالت  به  مربوط  اقالم   :4 تبصره 

بود. ذی ربط  خواهد  بیمه  مؤسسات  توافق های  یا  و  قراردادها  شرایط  براساس 
تبصره 5 : مؤسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از مؤسسات بیمه ایرانی 
تحصیل درآمد می نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد )2٪( حق بیمه دریافتی 
و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران می باشند. در صورتی که مؤسسات بیمه 
ایرانی در کشور متبوع مؤسسه بیمه گر اتکایی دارای  فعالیت بیمه بوده و از پرداخت 
مالیات بر معامالت اتکایی معاف باشند، مؤسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت 
ایران معاف خواهد شد. مؤسسات  بیمه ایرانی مکلف اند در موقع تخصیص حق بیمه 
به نام بیمه گر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره، دو درصد )٪2( 
آن را به عنوان مالیات بیمه گر اتکایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هر  ماه را 
تا پایان ماه بعد به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمه گر اتکایی و حق بیمه 
متعلق به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت 

نمایند.
و  اظهارنامه  مکلف اند  اشخاص حقوقی  مالیات های مستقیم:  قانون  ماده 110 
ترازنامه وحساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا 
چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهام داران و حسب 
امور  ادارة  به  را  آنها  از  نشانی  هر یک  و  تعداد سهام  یا  میزان سهم الشرکه  مورد 
مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات 
فهرست  تسلیم  مزبور،  فهرست  اولین  تسلیم  از  پس  نمایند.  پرداخت  را  متعلق 
تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت  مالیات 
اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران  که در ایران دارای اقامتگاه 

یا نمایندگی نمی باشند تهران است .
نیز  معافیت  دوران  در  اشخاص حقوقی  و  کارخانه  داران  مورد  در  ماده  این  حکم 

بود. خواهد  جاری 
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تبصره: اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق  مقررات این قانون نحوة 
مالیاتی  اظهارنامة  تسلیم  به  است  مکلف  شده  مقرر  آن  تشخیص  برای  دیگری 

نیستند. است  شده  مربوط  پیش بینی  فصل های  در  که  جداگانه 
نرخ محاسبه مالیات براساس ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم
نرخ مالیات بر درآمد مشاغل )اشخاص حقیقی( به شرح زیر است:

تا میزان پانصد میلیون )5۰۰،۰۰۰،۰۰۰( ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه به نرخ پانزده درصد )٪۱5(

نسبت به مازاد پانصد میلیون )5۰۰،۰۰۰،۰۰۰( ریال تا میزان یک میلیارد )۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰( ریال درآمد مشمول 

مالیات ساالنه به نرخ بیست درصد )٪2۰(

نسبت به مازاد یک میلیارد )۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰( ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه به نرخ بیست و پنج درصد )٪25(

تبصره: به ازای هر ده درصد )۱۰٪( افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص 
آنها، یک  مالیات سال گذشته  ابرازی مشمول  درآمد  به  نسبت  ماده  این  موضوع 
واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود. شرط 
برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی 

مربوطه در مهلت اعالم شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

مهلت رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی
ماده 156 قانون مالیات های مستقیم: ادارة امور مالیاتی مکلف است اظهارنامة 
مؤدیان مالیات  بر درآمد را در مورد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است 
حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم  اظهارنامه رسیدگی 
نماید. در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ  تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا 
سه ماه پس از انقضای یک سال  فوق الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مؤدی 

ابالغ نکند اظهارنامة مؤدی قطعی تلقی می شود.
هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامة مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابالغ برگ 
تشخیص اعم از اینکه به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود مؤدی  درآمد 
مطالبه  نیز  آن  به  متعلق  مالیات  و  داشته  کتمان  شده ای  انتفاعی  فعالیت های  یا 
نشده باشد، فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت ها با رعایت مادة ۱57 این قانون قابل 
 مطالبه خواهد بود. در این حالت و همچنین در مواردی که اظهارنامة  مؤدی به علت 
عدم رسیدگی قطعی تلقی می گردد ادارة امور مالیاتی  بایستی یک نسخه از برگ 
تشخیص صادره به انضمام گزارش  توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدور 

جهت رسیدگی به  دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید.
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معافیت مالیاتی ساالنه مشاغل
مؤدیان  مالیات  مشمول  ساالنه  درآمد  مستقیم:  مالیات های  قانون   101 ماده 
موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد 
پرداخت  از  قانون  این  ماده )84(  معافیت موضوع  تا  میزان  تسلیم کرده اند  مقرر 
قانون مشمول  این   )۱۳۱( ماده  در  مذکور  نرخ های  به  آن  مازاد  و  معاف  مالیات 
مالیات خواهد بود.  شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به 

عملکرد سال ۱۳82 به بعد جاری است.
دو  از  شرکا حداکثر  قهری  و  اختیاری  از  اعم  مدنی  مشارکت های  در   :1 تبصره 
آنان تقسیم و  معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین 

بود. خواهد  مالیات  مشمول  جداگانه  شریک  هر  سهم   باقیمانده 
شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک 
شریک  تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می گردد. در صورت فوت احد از شرکا 
وراث وی به عنوان قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در  مشارکت به 
شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد 

سهم هر کدام کسر خواهد شد.
تبصره 2: در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، 
ماده  این  موضوع  معافیت  یک  فقط  با کسر  وی  واحدهای شغلی  درآمد  مجموع 

مشمول مالیات به نرخ های مذکور در ماده )۱۳۱( این قانون می شود.

انواع معافیت های مالیاتی
ماده 57 قانون مالیات های مستقیم: در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه 
درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده )84( این قانون 
از درآمد مشمول مالیات ساالنة مستغالت از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات 
این فصل مشمول مالیات می باشد. مشموالن این ماده  باید اظهارنامة مخصوصی 
ادارة  به  تهیه خواهد شد  مالیاتی کشور  امور  از طرف سازمان  نمونه ای که  طبق 
امور مالیاتی محل وقوع  ملک تسلیم و اعالم نمایند که هیچ گونه درآمد دیگری 
ندارند. ادارة  امور مالیاتی مربوط باید خالصة مندرجات اظهارنامة مؤدی را به ادارة 
امور مالیاتی محل سکونت مؤدی ارسال دارد و در صورتی که  ثابت  شود اظهارنامة 
مؤدی خالف واقع است مالیات متعلق به  اضافة یک برابر آن به عنوان جریمه وصول 

خواهد شد.
در اجرای حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفة دریافتی وجوایز و سود ناشی 

از سپرده های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.
باشند  پدر  فرزندان صغیری که تحت  والیت  مورد  در  ماده  این  1: حکم  تبصره 

بود. نخواهد  جاری 
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تبصره 2: در صورتی که سایر درآمدهای مشمول مالیات  ماهانة مؤدی کمتر از 
مبلغ مذکور در این ماده باشد، آن مقدار از درآمد مشمول مالیات اجارة امالک که 
با سایر درآمدهای مؤدی بالغ برمبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این 

فصل مشمول  مالیات خواهد بود.
درآمد ساالنه  بر  مالیات  معافیت  میزان  قانون مالیات های مستقیم:  ماده 84 
سنواتی  بودجه  قانون  در  هرساله  منبع،  چند  یا  یک  از  حقوق  مالیات  مشمول 

می شود. مشخص 
ماده 132 قانون مالیات های مستقیم: درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های  تولیدی و 
معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای 
این ماده از طرف  وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد 
بیمارستان ها،  خدماتی  درآمدهای  همچنین  و  می شود  منعقد  فروش  و  استخراج 
هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع 
قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود، از تاریخ شروع 
بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمترتوسعه یافته به 

مدت ده  سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد
الف( منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم 
اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود 
به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی کشور 
می باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول 
مالیات مودیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین 

درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود.
ب( مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این 
ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، 
هرسال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد )%5۰( 
تعداد  می شود.  اضافه  یک سال  کارکنان  افزایش  سال  هر  ازای  به  دهند،  افزایش 
نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین 
اجتماعی کارکنان محقق می شود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش 
مالیات  باشند،  کرده  استفاده  بند  این  مالیاتی  مشوق  از  که  بعد  سال  در  مذکور 
متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و 

مستعفی می شوند کاهش محسوب نمی گردد.
اقتصادی  واحدهای  برای  صفر  نرخ  با  مالیات  محاسبه  برخورداری  دوره  پ( 
به  اقتصادی  ویژه  مناطق  یا  صنعتی  درشهرک های  واقع  ماده  این  مذکورموضوع 
مدت دو سال و در صورت استقرار شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در 
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می یابد. افزایش  سه سال  مدت  به  کمترتوسعه یافته،  مناطق 
ت( شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی 
فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر 
و  ترازنامه و حساب سود  مالیاتی اشخاص حقوقی شامل  اظهارنامه  قانونی است. 

زیان طبق نمونه ای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می شود.
ث( به منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی در واحدهای موضوع این 
ماده عالوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه گذاری 

در مناطق کمترتوسعه یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می گیرد:

1  در مناطق کمترتوسعه یافته:
مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا 
زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده 
برسد، با نرخ صفر محاسبه می شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخ های مقرر در 

ماده )۱۰5 ( این قانون و تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود.

2  در سایر مناطق:
پنجاه درصد )5۰%( مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر 
ماده  در  مقرر  نرخ های  با  باقی مانده   )%5۰( پنجاه درصد  و  نرخ صفر  با  ماده  این 
دریافت می شود.  و  آن محاسبه  تبصره های  و  مالیات های مستقیم  قانون   ) ۱۰5(
تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و  این حکم 
پرداخت شده شود، ادامه می یابد و بعد از آن، صددرصد )۱۰۰%( مالیات متعلقه 
و دریافت  تبصره های آن محاسبه  و  قانون  این  ماده )۱۰5 (  نرخ های مقرر در  با 

می شود.
درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزءهای )۱( و )2( 
این بند برخوردار می باشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل 
از این اصالحیه تأسیس شده اند، درصورت سرمایه گذاری مجدد از مشوق این ماده 

می توانند استفاده کنند.
هرگونه سرمایه گذاری که با مجوز مراجع قانونی ذی ربط به  منظور تأسیس، توسعه، 
بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد دارایی های ثابت به استثنای زمین 

هزینه می شود، مشمول حکم این بند است.
اشخاص  سرمایه گذاری  مورد  در  )ت(،  بند  انتهای  در  مذکور  زمین  استثنای  ج( 
اقامتی  ومراکز  بیمارستان ها، هتل ها  واحدهای حمل و نقل،  در  غیردولتی  حقوقی 
مراجع  از  صادرشده  قانونی  درمجوزهای  تعیین شده  میزان  به  صرفاً  گردشگری 

نمی باشد. جاری  ذی صالح، 
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از  که  مذکور  اشخاص  پرداخت شده  و  ثبت  سرمایه  میزان  کاهش  درصورت  چ( 
مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و 

جریمه های آن مطالبه و وصول می شود.
ح( درصورتی که سرمایه گذاری انجام شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه گذاران 
انجام  ایران  اقتصادی و فنی  با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمک های  خارجی 
شده باشد به ازای هر پنج درصد )5%( مشارکت سرمایه گذاری خارجی به میزان ده  
درصد )۱۰%( به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر 

تا پنجاه درصد )5۰%( اضافه می شود.
در  داخلی  تولیدی  واحدهای  ظرفیت  از  استفاده  با  که  خارجی  شرکت های  خ( 
حداقل  درصورتی که  کنند  اقدام  معتبر  نشان  با  محصوالت  تولید  به  نسبت  ایران 
انعقاد قرارداد  تاریخ  از  از محصوالت تولیدی را صادر نمایند  بیست درصد )%2۰( 
همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی 
مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه درصد 
)5۰%( تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصوالت 

تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار می باشند.
د( نرخ صفر مالیاتی و مشوق های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی 
و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه 
کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان ها و شهرهای 
دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن 

نمی شود.
معاونت  و  ذی ربط  وزارتخانه های  تأیید  با  اطالعات  فناوری  تولیدی  واحدهای 
این ماده برخوردار می باشند.  امتیاز  از  فناوری رئیس جمهور در هر حال  علمی و 
همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی 
و شهرک های صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های مستقر در 
شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می شود و 

این ماده برخوردار می باشند. مالیاتی موضوع  از مشوق های 
در خصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی یا واحدهای تولیدی که در 
محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می گیرند، مالک تعیین محدوده به موجب 
آیین نامه ای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک 
وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیئت وزیران 

می رسد.
و دهستان  استان، شهرستان، بخش  توسعه یافته شامل  مناطق کمتر  فهرست  ذ( 
برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  توسط  ساله،  پنج  برنامه  هر  در  اول  ماهه  سه   در 
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کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخص های نرخ بیکاری 
تا  و سرمایه گذاری در تولید تهیه می شود و به  تصویب هیئت وزیران می رسد و 
فعالیت  شروع  تاریخ  می باشد.  معتبر  قبلی  برنامه  فهرست  جدید،  فهرست  ابالغ 
مناطق  مشوق های  احتساب  برای  اعتبار  مناط  ذی ربط،  قانونی  مراجع  تأیید  با 

است. کمترتوسعه یافته 
پروانه  این ماده  اجرای  از  قبل  که  جهانگردی  و  ایرانگردی  تأسیسات  کلیه  ر( 
بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط اخذ کرده باشند تا مدت شش  سال پس از 
تاریخ الزم االجرا شدن این ماده از پرداخت پنجاه درصد )5۰%( مالیات بر درآمد 
ابرازی معاف می باشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به 

نیست. از کشور مجری  خارج 
ز( صددرصد )۱۰۰%( درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع 
قانونی ذی ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق 

و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می باشد.
ژ( مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای 
کتمان شده می باشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در 

این قانون و سایر قوانین مجری است.
س( معادل هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی 
در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذی ربط 
که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاه ها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای 
مجوز قطعی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی کـه در چهارچوب نقشه جامع علمـی کشور انجام مـی شود، مشروط بر 
اینکه گزارش پیشرفت ساالنه آن به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه ها و یا مراکز 
تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت های تولیدی و 
معدنی آنها کمتر از پنج  میلیارد )5،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰( ریال نباشد، حداکثر به 
میزان ده درصد )۱۰%( مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده می شود. 
قابل  به عنوان هزینه  مالیات اشخاص مذکور،  به حساب  معادل مبلغ منظورشده 

قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.
به تصویب  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  پیشنهاد  با  بند  این  یی  اجرا دستورالعمل 
وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری 

و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد.
تبصره 1: کلیه معافیت های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین 

موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال ۱۳95 اجرا می شود.
ماده 133 قانون مالیات های مستقیم :  صد درصد )۱۰۰%( درآمد صندوق حمایت 
از توسعه بخش کشاورزی،شرکت های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، 
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کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها از مالیات معاف است.
از سود  :  دولت مکلف است معادل مالیات بردرآمد متعلق به آن قسمت  تبصره 
ابرازی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران را که با تصویب مجمع عمومی برای 
از  پس  می شود،  داده  اختصاص  روستایی  تعاونی  شرکت های  در  سرمایه گذاری 
ردیف خاصی  اعتبار  از محل   درآمد عمومی کشور،  به حساب  آن  واریز  و  وصول 
که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور پیش  بینی می شود در وجه سازمان 

نماید. مسترد  مذکور 
ماده 134 قانون مالیات های مستقیم: درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس 
های  آموزشگاه  و حرفه ای،  فنی  متوسطه،  راهنمایی،  ابتدایی،  از  اعم  انتفاعی  غیر 
فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشوردانشگاه ها 
و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی و مهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته 
نگهداری  بابت  و حرکتی  معلولین ذهنی  نگهداری  مؤسسات  درآمد  و  روستاها  و 
هستند  ذی ربط   مراجع  از  فعالیت  پروانه  دارای  مورد  که حسب  مذکور  اشخاص 
همچنین درآمد باشگاه ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی 

حاصل از فعالیت های منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف  است.
ماده 136 قانون مالیات های مستقیم: وجوه پرداختی بابت انواع بیمه های عمر 
بیمه عاید  بیمه که به موجب قراردادهای منعقده  از طرف مؤسسات  و زندگی و 

ذی نفع می شود از پرداخت مالیات  معاف است.
ماده 137 قانون مالیات های مستقیم: هزینه های درمانی پرداختی هر مؤدی 
بابت معالجه خود یا همسر و اوالد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در 
یک سال مالیاتی  به شرط اینکه اگر دریافت  کننده مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم 
ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات الزم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته 
است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت  جمهوری اسالمی ایران 
در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، 
همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی  به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع 
بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر 

می گردد.
در مورد معلوالن و بیماران خاص و صعب العالج عالوه بر هزینه های مذکور هزینه 
مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات  معلول یا بیمار یا 

شخصی که تکفل او را عهده  دار است می باشد.
ماده 138 مکرر قانون مالیات های مستقیم : اشخاصی که آورده نقدی برای 
قالب  در  را  تولیدی  بنگاه های  گردش  در  سرمایه  و  طرح  ـ  پروژه  مالی  تأمین 
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مشارکتی  عقود  انتظار  مورد  سود  حداقل  معادل  نمایند،  فراهم  مشارکتی  عقود 
از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می شوند و برای  مصوب شورای پول و اعتبار 
پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی 

می شود. تلقی 
تا دو سال نمی تواند آورده  از معافیت موضوع این ماده  تبصره 1: استفاده کننده 
نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده  نقدی، به  میزان ارزش 

روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه می شود.
تبصره 2: تشخیص تحقق به کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح 

یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است
ماده 139 قانون مالیات های مستقیم

الف( موقوفات، نذورات، پذیره، کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان 
، ، آستانه حضرت معصومه   قدس رضوی، آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی 
امام  حضرت  مقدس  آستان  چراغ«،  » شاه  موسی   ابن  احمد  حضرت  آستان 
، مساجد، حسینیه ها، تکایا و سایر  بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف  خمینی 
است. تشخیص سایر بقاع متبرکه به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می باشد.

ب( کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی جمعیت هالل احمر جمهوری 
اسالمی ایران از پرداخت مالیات معاف است.

ج( کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی صندوق های پس انداز بازنشستگی 
و سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی 
سهم  بازنشستگی  حق  و  بیمه  حق  همچنین  و   عشایر  و  روستاییان  کشاورزان، 
مالیات  پرداخت  از  آنها  توسط  مربوط  دریافتی  و جریمه های  کارفرما  و  کارکنان 

معاف است.
 د( کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مدارس علوم اسالمی از پرداخت 
مالیات معاف است. تشخیص مدارس علوم اسالمی با شورای  مدیریت حوزه علمیه 

قم می باشد.
از  اسالمی  انقالب  نهادهای  غیرنقدی  و  نقدی  دریافتی  هدایای  و  کمک ها   هـ( 
هیئت  وزیران  با  اسالمی  انقالب  نهادهای  است.تشخیص  معاف  مالیات  پرداخت 

می باشد.
 و( آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات 

برسد از پرداخت مالیات معاف است.
ز( درآمد اشخاص از محل وجوه بریه ولی فقیه، خمس و زکات از پرداخت مالیات 

معاف است.
ح( آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از 
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قبیل تبلیغات اسالمی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اکتشافات، 
و  مصالها  و  مساجد  نگهداری  و  تعمیر  و  بنا  درمان،  و  بهداشت  تربیت،  و  تعلیم 
حوزه های علمیه و مدارس علوم اسالمی و  مدارس و دانشگاه های دولتی، مراسم 
تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی 
ناشی  حوادث  آسیب دیدگان  و  مستضعفان  به  دانشجویان، کمک  و  دانش آموزان 
بر  مشروط  برسد،  دیگر  غیرمترقبه  حوادث  و  جنگ  آتش سوزی،  زلزله،  سیل،  از 
رسیده  خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان  تأیید  به  مزبور  هزینه های  و   درآمد  اینکه 
نوجوانان  و  کودکان  نگهداری  مراکز  نگهداری  و  تعمیر  و همچنین ساخت،  باشد 
بی سرپرست و بدسرپرست در گروه های سنی و جنسی مختلف، مراکز نگهداری 
و مراقبت سالمندان، کارگاه های حرفه آموزی و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، 
معلوالن جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراکز 
کم  بینا،  نابینا،  کم  کودکان  و  ذهنی  معلوالن  حرفه آموزی  و  توانبخشی  آموزش، 
شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمان های 

مالیات معاف است. از پرداخت  قرار گیرند  بهزیستی کشور  حمایتی 
قانون   )۱4( ماده  موضوع  تحقیق  شعب  توسط  که  مفاصاحساب هایی   : تبصره 
 ۱۳6۳/۱۰/2 مصوب  خیریه  امور  و  اوقاف  و  حج  سازمان  اختیارات  و  تشکیالت 
صادر شده یا می شود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسلیم اظهارنامه به سازمان امور 
مالیاتی کشور ارائه شود، برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی مقرر در این 

قانون یا سایر قوانین، به منزله اظهارنامه مالیاتی مؤدی تلقی می شود.
همچنین در مورد سال های قبل از ابالغ این قانون، در صورتی که مفاصا حساب 
مربوط تا پایان سال ۱۳94 به سازمان امور مالیاتی ارائه شود، به منزله اظهارنامه 

مالیاتی خواهد بود.
ط( کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مؤسسات خیریه و عام المنفعه 
که به ثبت رسیده اند، مشروط بر آنکه به موجب اساسنامه آنها صرف  امور مذکور در 
بند )ح( این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت 

کند، از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره : کمک های نقدی و غیرنقدی که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد 

بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل می گردد.
ی( کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضای 
از  مجوز  دارای   که  دولتی  غیر  تشکل های  و  انجمن ها  و  احزاب  حرفه ای،  مجامع 
مراجع ذی ربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا 
حق الزحمه اعضای آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز  می شود، از پرداخت 

مالیات معاف است.
ک( موقوفات و کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی انجمن ها و هیئت های 
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مذهبی مربوط به اقلیت های دینی مذکور در قانون اساسی  جمهوری اسالمی ایران، 
مشروط بر اینکه رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور برسد، از پرداخت مالیات 

معاف است.
ل( فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی )دارای مجوز از وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و دستگاه های ذی ربط( ، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام می شوند، از پرداخت مالیات معاف است
و  اهداف  پیشبرد  منظور  به  و  انتفاعی  غیر  فعالیت های  از  که  وجوهی   :1 تبصره 
آموزشی،  سمینارها،  دوره های  برگزاری  راه  از  ماده  این  موضوع  اشخاص  وظایف 
نشر کتاب و نشریه های دوره ای و ... در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل می شود 
از پرداخت  آنها نظارت  می کند،  بر درآمد و هزینه  مالیاتی کشور  امور  و سازمان 

است. معاف  مالیات 
تبصره 2 : حکم تبصره )2( ماده )2( این قانون در مورد درآمد مشمول مالیات 

اشخاص موضوع این ماده جاری می باشد.
تبصره 3: آیین نامه اجرایی موضوع این ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور 
تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت  وزیران خواهد 

رسید.
یا  خمینی   امام  طرف حضرت  از  که  مواردی  در  ماده  این  مفاد   :  4 تبصره 
مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند براساس نظر مقام معظم رهبری  انجام 

می گیرد.
دریافتی  و هدایای  و کمک ها  موقوفات  از  عایدی حاصل  و  درآمدها   : تبصره 5 
از پرداخت مالیات معاف  نقدی و غیرنقدی اشخاص موضوع بندهای)ط( و )ک( 
نخواهد  اشخاص مذکور  زیرمجموعه  این حکم شامل درآمد شرکت های  می باشد. 

بود.
از  حاصل  درآمد   )%۱۰۰( صددرصد  مستقیم:  مالیات های  قانون   139 ماده 
صادرات خدمات و کاالهای غیرنفتی و محصوالت بخش کشاورزی و بیست درصد 
)2۰%( درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می گردد. 
فهرست مواد خام و کاالهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی 
و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

به تصویب هیئت وزیران می رسد.
تبصره 1ـ درآمد حاصل از صادرات کاالهای مختلف که به  صورت عبوری )ترانزیت( 
به  ایران وارد می شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر 

می شوند مشمول مالیات با نرخ صفر می گردد.
تبصره 2ـ مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنج ساله پنجم 

ایران مصوب ۱۰/۱5/ ۱۳89 الزم االجراء می شود. توسعه جمهوری اسالمی 
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و  دستباف  فرش  کارگاه های  درآمد  مستقیم:  مالیات های  قانون  ماده142 
صنایع دستی و شرکت های تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات 

است. معاف 
ماده 143 قانون مالیات های مستقیم: معادل ده درصد )۱۰%( از مالیات بردرآمد 
حاصل از فروش کاالهایی که در بورس های کاالیی پذیرفته شده و به فروش می رسد 
معامله  برای  آنها  سهام  که  شرکت هایی  بردرآمد  مالیات  از   )%۱۰( درصد  ده  و 
مالیات  از   )%5( درصد  پنج  و  می شود  پذیرفته  خارجی  یا  داخلی  بورس های  در 
بورس داخلی  از  بازار خارج  برای معامله در  آنها  بر درآمد شرکت هایی که سهام 
فهرست شرکت های  از  که  تا سالی  پذیرش  از سال  پذیرفته می شود،  یا خارجی 
تأیید سازمان بخشوده  با  بازارها حذف نشده اند  یا  این بورس ها  پذیرفته شده در 
می شود. شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی یا 
بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود درصورتی که در پایان دوره 
مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد )2۰٪( سهام شناور آزاد داشته باشند 

معادل دو برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند.
تبصره 1: از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه 
شرکا در سایر شرکت ها مالیات مقطوعی به میزان چهاردرصد )4٪(  ارزش اسمی 
آنها وصول می شود. از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال 
فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام 
مکلف اند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز 

کنند.
ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلف اند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند 
انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط 

به ثبت یا انتقال کنند.
اندوخته صرف سهام  تبصره 2: در شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس 
مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد )۰/5٪( خواهد بود و به این درآمد مالیات 
دیگری تعلق نمی گیرد. شرکت ها مکلف اند تا پایان ماه بعد از تاریخ ثبت افزایش 

سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم: از هر نقل و انتقال سهام و حق 
تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس 
دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد )۰/5٪( ارزش فروش سهام و حق 
تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد 
فروش  و  افزوده خرید  ارزش  بر  مالیات  و  تقدم سهام  و حق  انتقال سهام  و  نقل 

مطالبه نخواهد شد.
کارگزاران بورس ها و بازارهای خارج از بورس مکلف اند مالیات یادشده را به هنگام 
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امور  از طرف سازمان  تعیین شده  به حساب  و  انتقال دهنده وصول  از  انتقال  هر 
مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه 
فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور 

مالیاتی محل ارسال کنند.
و  قانون  این  چهارچوب  در  سرمایه گذاری  صندوق  درآمدهای  تمامی   :1 تبصره 
تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند )24( ماده 
ایران مصوب ۱۳84 و درآمدهای  بهادار جمهوری اسالمی  اوراق  بازار  قانون   )۱(
آنها  ابطال  و  صدور  از  حاصل  درآمدهای  یا  اوراق  این  انتقال  و  نقل  از  حاصل 
بر  مالیات  قانون  موضوع  افزوده  ارزش  بر  مالیات  و  بردرآمد  مالیات  پرداخت  از 
ارزش افزوده مصوب ۱۳87/۳/2 معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور 

نخواهد شد. مالیاتی مطالبه  یاد شده  بهادار  اوراق  ابطال  و 
تبصره 2: سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره )۱( 
گواهی های  سود  و  شرکت ها  سهم الشرکه  و  سهام  سود  استثنای  به  ماده  این 
نزد سازمان جزء  یادشده  بهادار  اوراق  به ثبت  سرمایه گذاری صندوق ها، مشروط 
هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار 

می شود. محسوب 
ایران که سهام دار  مقیم  یا حقوقی  تبصره 3: درصورتی که هر شخص حقیقی 
شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در 
بورس ها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچ گونه مالیاتی 

در ایران دریافت نخواهد شد.
تبصره 4: صندوق سرمایه گذاری مجاز به هیچ گونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج 

از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی باشد.
تبصره 5: نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان 
نیم درصد  مقطوع  مالیات  پرداخت  از  فرابورس  و  بورس  در  بهادار  اوراق  و  بورس 

)۰/5٪( این ماده، معاف است.
از منقول  ماده 144 قانون مالیات های مستقیم: جهیزیه منقول و مهریه اعم 
بابت   بورس های تحصیلی و همچنین درآمدی که  و غیرمنقول و جوایز علمی و 
حق اختراع یا حق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین می گردد به طور کلی و نیز 
درآمد ناشی از فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی  مراکزی که دارای پروانة تحقیق 
از وزارت خانه های ذی صالح می باشند به مدت ده سال از تاریخ اجرای این اصالحیه 
طبق ضوابط مقرر درآیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت خانه های فرهنگ و آموزش 
عالی، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت 

وزیران خواهد رسید، از پرداخت مالیات معاف  می باشد.
ماده 145 قانون مالیات های مستقیم: سود دریافتی به هرعنوان در موارد زیر 

از پرداخت مالیات معاف است:
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1  سود متعلق به سپرده های مربوط به کسور بازنشستگی و پس انداز کارمندان و 

کارگران نزد بانک های ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه.
2  سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانک های 

ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز.
این معافیت شامل سپرده هایی که بانک ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز نزد 

هم می گذارند نخواهدبود.
3  جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.

4  سود پرداختی بانک های ایرانی به بانک های خارج از ایران بابت اضافه برداشت 

) اوردرافت( و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.
5 سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت.

اشاره می شود،  بانک ها  به  مالیات های مستقیم  قانون  در  مواردی که  در  تبصره: 
غیر  مؤسسات اعتباری  شامل  ذکرشده  تکالیف  و  ترجیحات  تسهیالت،  امتیازات، 
بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تأسیس 
شده اند یا می شوند، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت 
سرمایه گذاری  بیمه  و  دریایی  صنایع  الکترونیک،  صنایع  توسعه  و  تحقیقات  از 
فعالیت های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی 

نیز خواهد شد.
ماده 146 قانون مالیات های مستقیم: کلیه معافیت های مدت دار که به موجب 
قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضاء 

مدت به قوت  خود باقی است.
تبصره: مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصالحات ارضی کماکان بخشوده 

بود. خواهد 
ماده 280 قانون مالیات های مستقیم: دولت می تواند معادل یک درصد )۱٪( از 
کل درآمدهای حاصل از مالیات های مستقیم موضوع این قانون را که به خزانه داری 
کل کشور واریز می شود، در قالب ردیف مشخصی در قوانین بودجه ساالنه در اختیار 
وزارت کشور قرار دهد تا پس از مبادله موافقت نامه، به نسبت شاخص جمعیت به 
دهیاری ها و شهرداری های شهرهای زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت پرداخت 

شود. 
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جدول معافیت های مالیاتی
معافیت های مالیاتی به شرح جدول ذیل می باشد:

ماده قانونیشرح معافیتردیف

اشخاص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارند تامیزان درآمد ماده 84 ازمالیات معاف ۱
57هستند.

درآمد ساالنه مشمول مالیات مؤدیان تا  میزان معافیت موضوع ماده )84( این قانون از 2
۱۰۱پرداخت مالیات معاف هستند.

در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده ۳
تبصره ۱ماده ۱۰۱خواهند کرد.

4

در  غیردولتی  حقوقی  اشخاص  معدنی  و  فعالیت های  تولیدی  از  ناشی  ابرازی  درآمد 
و  هتل ها  بیمارستان ها،  خدماتی  درآمدهای  همچنین  و  معدنی  یا  تولیدی  واحدهای 
مراکز اقامتی گردشگری که دارای مجوز قانونی می باشند به مدت پنج سال و در مناطق 

با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد. کمترتوسعه یافته به مدت ده  سال 

۱۳2

5
درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز 
استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان ها 

و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت مشمول مالیات بانرخ صفر می باشند.
بند)د(ماده ۱۳2

6
صددرصد )۱۰۰٪( درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی 
ذی ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه 

تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می باشد.
بند )ز(۱۳2

7

هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی 
و صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذی ربط که در قالب قرارداد منعقده 
با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه های علوم، 
تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که درآمد ناخالص ابرازی آنها 
ده درصد  میزان  به  حداکثر  نباشد،  ریال   )5،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰( پنج  میلیارد  ز  ا کمتر 

)۱۰٪( مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده می شود.

بند )س(۱۳2

8
 صد درصد )۱۰۰٪( درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی،شرکت های تعاونی 
روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و 

اتحادیه های آنها بانرخ صفر محاسبه می شود.
۱۳۳
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9

درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، 
فنی و حرفه ای، آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و 
حرفه ای کشور،دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی و مهدهای کودک در مناطق 
کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت 
نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذی ربط  هستند 
همچنین درآمد باشگاه ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل 

از فعالیت های منحصراً ورزشی بانرخ صفر محاسبه می شود.

۱۳4

وجوه پرداختی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و از طرف مؤسسات بیمه که به موجب ۱۰
۱۳6قراردادهای منعقده بیمه عاید ذی نفع می شود از پرداخت مالیات  معاف است.

۱۱

هزینه های درمانی پرداختی بابت معالجه خود یا همسر و اوالد و پدر و مادر و برادر و 
خواهر تحت تکفل، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی  به مؤسسات بیمه 
از  مالیاتی   بیمه های درمانی در یک سال  و  زندگی  و  بیمه های عمر  انواع  بابت  ایرانی 

درآمد مشمول مالیات مودی کسر می گردد.

۱۳7

۱2

اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاه های 
تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود 
بر درآمد معاف می شوند و  مالیات  از پرداخت  اعتبار  و  مشارکتی مصوب شورای پول 
برای پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی 

تلقی می شود.

۱۳8 مکرر

۱۳

موقوفات، نذورات، پذیره، کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان قدس 
آستان   ، معصومه  آستانه حضرت   ، الحسنی  عبدالعظیم  حضرت  آستان  رضوی، 
 ، امام خمینی  آستان مقدس حضرت  » شاه چراغ«،  ابن موسی   احمد  حضرت 

از پرداخت مالیات معاف است. مساجد، حسینیه ها، تکایا و سایر  بقاع متبرکه 

بند )الف( ۱۳9

اسالمی ۱4 احمر جمهوری  غیرنقدی جمعیت هالل  و  نقدی  دریافتی  و هدایای  کمک ها 
مالیات معاف است. پرداخت  از  بند )ب( ۱۳9ایران 

۱5

و  بازنشستگی  انداز  پس  صندوق های  غیرنقدی  و  نقدی  دریافتی  هدایای  و  کمک ها 
اجتماعی  بیمه  صندوق  و  اجتماعی  تأمین  سازمان  و  درمانی  خدمات  بیمه  سازمان 
کشاورزان، روستاییان و عشایر و  همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان و 

می شود. محاسبه  بانرخ صفر  آنها  توسط  مربوط  دریافتی  و جریمه های  کارفرما 

بند )ج( ۱۳9

کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مدارس علوم اسالمی بانرخ صفر محاسبه ۱6
بند )د( ۱۳9می شود.

صفر ۱7 بانرخ  اسالمی  انقالب  نهادهای  غیرنقدی  و  نقدی  دریافتی  هدایای  و  کمک ها 
می شود. بند )ه( ۱۳9محاسبه 

آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد ۱8
بند )و( ۱۳9بانرخ صفر محاسبه می شود.
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درآمد اشخاص از محل وجوه بریه ولی فقیه، خمس و زکات از پرداخت مالیات معاف ۱9
بند )ز( ۱۳9است.

2۰

درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسالمی، 
بهداشت  تربیت،  و  تعلیم  اکتشافات،  فنی، اختراعات،  دینی،  علمی،  فرهنگی،  تحقیقات 
و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصالها و حوزه های علمیه و مدارس علوم 
اسالمی و  مدارس و دانشگاه های دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور 
عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان، کمک به مستضعفان 
و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه 
نوجوانان  و  کودکان  نگهداری  مراکز  نگهداری  و  تعمیر  برسد، همچنین ساخت،  دیگر 
و  نگهداری  مراکز  مختلف،  جنسی  و  سنی  گروه های  در  بدسرپرست  و  بی سرپرست 
مراقبت سالمندان، کارگاه های حرفه آموزی و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلوالن 
آموزش،  مراکز  خودسرپرست،  دختران  و  خانوار  سرپرست  زنان  حرکتی،  و  جسمی 
توانبخشی و حرفه آموزی معلوالن ذهنی و کودکان نابینا،  کم بینا، کم شنوا و ناشنوا و 
سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمان های حمایتی بهزیستی 

کشور قرار گیرند بانرخ صفر محاسبه می شود.

بند )ح( ۱۳9

2۱

کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مؤسسات خیریه و عام المنفعه که به ثبت 
رسیده اند، مشروط بر آنکه به موجب اساسنامه آنها صرف  امور مذکور در بند )ح( این 
ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت کند بانرخ صفر 

محاسبه می شود.

بند )ط( ۱۳9

22

کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضای مجامع 
حرفه ای، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیردولتی که دارای  مجوز از مراجع ذی ربط 
باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضای آنها 

کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می شود، بانرخ صفر محاسبه می شود.

بند )ی( ۱۳9

2۳
موقوفات و کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی انجمن ها و هیئت های مذهبی 
مربوط به اقلیت های دینی مذکور در قانون اساسی  جمهوری اسالمی ایران، مشروط بر 

اینکه رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور برسد، بانرخ صفر محاسبه می شود.
بند )ک( ۱۳9

24
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  از  مجوز  قرآنی)دارای  و  مطبوعاتی  و  انتشاراتی  فعالیت های 
اسالمی و دستگاه های ذی ربط( ، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و 

بانرخ صفر محاسبه می شود. انجام می شوند،  ارشاد اسالمی 
بند )ل( ۱۳9

25
صددرصد)۱۰۰٪( درآمد حاصل از صادرات خدمات و کاالهای غیرنفتی و محصوالت 
بخش کشاورزی و بیست درصد)2۰٪( درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات 

با نرخ صفر می گردد.
۱4۱

26
درآمد حاصل از صادرات کاالهای مختلف که به صورت عبوری )ترانزیت( به  ایران وارد 
می شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می شوند مشمول 

مالیات با نرخ صفر می گردد.
تبصره )۱ـ ۱4۱
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و 27 تعاونی  شرکت های  و  دستی  صنایع  و  دستباف  فرش  کارگاه های  درآمد  ۱42ـ 
است. معاف  مالیات  پرداخت  از  مربوطه  تولیدی  ۱42اتحادیه های 

28

معادل ده درصد )۱۰٪( از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کاالهایی که در بورس های 
بردرآمد  مالیات  از   )٪۱۰( درصد  ده  و  می رسد  فروش  به  و  شده  پذیرفته  کاالیی 
شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته می شود 
و پنج درصد )5٪( از مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بازار 
خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست 
سازمان  تأیید  با  نشده اند  حذف  بازارها  یا  بورس ها  این  در  شده  پذیرفته  شرکت های 
بخشوده می شود. شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی 
یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود درصورتی که در پایان دوره 
مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد )2۰٪( سهام شناور آزاد داشته باشند معادل 

دو برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند.

۱4۳

29

جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول و غیرمنقول و جوایز علمی و بورس های تحصیلی 
و همچنین درآمدی که بابت  حق اختراع یا حق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین 
می گردد به طور کلی و نیز درآمد ناشی از فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی  مراکزی که 
دارای پروانة تحقیق از وزارت خانه های ذی صالح می باشند به مدت ده سال از پرداخت 

مالیات معاف می باشد.

۱44

۳۰

سود دریافتی زیر به هرعنوان در موارد از پرداخت مالیات معاف است.
و  کارمندان  پس انداز  و  بازنشستگی  کسور  به  مربوط  سپرده های  به  متعلق  سود  ۱ـ 

ایرانی بانک های  نزد  کارگران 
بانک های  نزد  و سپرده های مختلف  به حساب های پس انداز  متعلق  یا جوایز  2ـ سود 

مجاز. غیربانکی  اعتباری  مؤسسات  یا  ایرانی 
۳ـ جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.

برداشت  اضافه  بابت  ایران  از  خارج  بانک های  به  ایرانی  بانک های  پرداختی  سود  4ـ 
متقابل. معامله  شرط  به  ثابت  سپرده  و  ) اوردرافت( 

5 ـ سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت.

۱45

۳۱
انجام  برای  قانون  موجب  به  که  شهرداری ها  به  وابسته  مؤسسات  و  سازمان ها  مالیات 
وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و صددرصد )٪۱۰۰( 

سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است با نرخ صفر می باشد
28۰

فهرست معامالت )ماده 169 قانون مالیات های مستقیم(  

اشخاص مشمول ارائه فهرست معامالت
فعالیت  یا حجم  و  نوع  الف( کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که حسب 
جزء گروه اول موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات های مستقیم 

می شوند. محسوب 
ب( صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده.
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توجه: اشخاص مشمول ارسال فهرست معامالت مکلف اند فهرست معامالت را در 
مقاطع سه ماهه )فصلی( تهیه و تا یک ماه ونیم پس از پایان هر فصل، به صورت 
الکترونیکی از طریق درگاه اینترنتی سازمان برای سامانه معامالت ارسال نمایند.

)ماده ۱69 قانون مالیات های مستقیم(

اشخاص مشمول ارائه فهرست معامالت
الف( کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که حسب نوع و یا حجم فعالیت 
جزء گروه اول موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات های مستقیم 

محسوب می شوند
ب( صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده.

توجه: اشخاص مشمول ارسال فهرست معامالت مکلف اند فهرست معامالت را در 
مقاطع سه ماهه )فصلی( تهیه و تا یک ماه ونیم پس از پایان هر فصل، به صورت 
الکترونیکی از طریق درگاه اینترنتی سازمان برای سامانه معامالت ارسال نمایند.

موارد عدم شمول ارسال فهرست معامالت
 خرید و فروش و سود و کارمزد اوراق بهادار

 خرید و فروش سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام یا سهم الشرکه
 سود و کارمزد و جریمه های بانک ها، صندوق تعاون، صندوق های حمایت از توسعه 

بخش کشاورزی،  مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و صندوق های قرض الحسنه
 سود سهام و سهم الشرکه

 حق عضویت اعضاء مجامع حرفه ای احزاب و انجمن ها و تشکل های غیر دولتی 
دارای مجوز از مراجع ذی صالح

 کمک ها، جوایز و هدایای بالعوض
انواع عوارض و مالیات، حق ثبت،   مبالغی که تحت عناوین جریمه یا خسارت 
حق تمبر، حقوق گمرکی و موارد مشابه به دستگاه های اجرایی پرداخت می گردد.

 حقوق و دستمزد پرداختی
 وجوه پرداختی بابت حق نگهداری ساختمان محل فعالیت و آبونمان های پرداختی

نکاتی در رابطه با نحوه ارسال اطالعات معامالت
و  کاال  فروش  برای  مکلف اند  قانون  موضوع  مشاغل  صاحبان  و  حقوقی  اشخاص 
عرضه خدمات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی خود و خریدار را بر 

نمایند. درج  مشابه  اسناد  سایر  و  قراردادها  روی صورت حساب ها، 
چنانچه خریدار کاال، خدمت و یا دارایی مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی نباشد و 
یا از جمله اشخاص حقیقی مصرف کننده نهایی و یا اشخاص حقیقی موضوع ماده 
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8۱ قانون )فعالیت های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل 
و پرورش طیور، صیادی و ماهی گیری، نوغانداری، احیای مراتع و جنگل ها، باغات 
درصورت  خریدار  اقتصادی  شماره  درج  به  الزامی  نخیالت(  و  قبیل  هر  از  اشجار 

حساب صادره نخواهد بود.
مشمولین ارسال فهرست معامالت در موارد خرید کاال، خدمت و یا دارایی از اشخاص 
حقیقی موضوع ماده 8۱ قانون )فعالیت های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش 
ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهی گیری، نوغانداری، احیای مراتع 
و جنگل ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیالت(، یا از اشخاصی که مکلف به ثبت 
نام در نظام مالیاتی نیستند، الزامی به درج شماره اقتصادی فروشنده در فهرست 
معامالتی نخواهند داشت و می توانند این گونه خریدها را به صورت مجموع اعالم 

نمایند.
با درج شماره کوتاژ  ارسال اطالعات واردات و صادرات کاال و خدمات می بایست 
اظهارنامه گمرکی و کد گمرک ترخیص کننده و شماره اختصاصی اشخاص خارجی 

حسب مورد صورت پذیرد.
درهرصورت حساب خرید از اشخاص حقیقی تا میزان 5٪ مبلغ حد نصاب معامالت 
کوچک موضوع تبصره یک ماده )۳( قانون برگزاری مناقصات، الزامی به درج شماره 
خریدهای  اطالعات  خریداران،  نمی باشد.  خرید  فهرست  در  فروشنده  اقتصادی 
از 5٪ حدنصاب«  »معامالت کمتر  با عنوان  مذکور را در فهرست معامالت خرید 

درج و ارسال نمایند.
فصل های  از  یکی  خالل  در  حقوقی  اشخاص  مالی  سال  انتهای  صورتی که  در 
سال شمسی باشد برای فصل شمسی مذکور دو فهرست معامله تنظیم و ارسال 
می نمایند، به گونه ای که از ابتدای فصل شمسی تا پایان سال مالی یک فهرست و 
همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه 

می نمایند. تسلیم 
مؤدیان می بایست مبالغ را در سامانه سیستم اطالعات مؤدیان بدون جداکننده، 
مبالغ  در خصوص  نمایند.  وارد  ارقام  بین  دیگری  هرگونه عالمت  و  اعشار  ممیز، 

نمی باشد. منفی  وارد کردن عالمت  به  نیازی  برگشتی 
و  عنوان شده  موارد  از  غیر  که  روش هایی  به  مذکور  اطالعات  ارائه  است  بدیهی 
اطالعات  ارسال  به منزله عدم  و  بوده  اعتبار  فاقد  اعالم گردیده  قالب  از  یا خارج 

می گردد. فهرست  ارسال  عدم   ٪۱ جریمه  مشمول  و  می باشد 

روش ثبت وارسال اطالعات معامالت فصلی
دو روش برای ثبت و ارسال اطالعات معامالت در سامانه پیش بینی شده است

1 روش برخط online: این روش برای آن دسته مؤدیانی می باشد که در سامانه 
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الکترونیکی ثبت نام مؤدیان حداقل مرحله پیش ثبت نام و اعتبار سنجی مربوطه را 
پشت سر گذاشته و کد کاربری و کلمه عبور مرحله دوم را از طرق پست مخصوص 
مربوطه دریافت نموده اند پس از تکمیل اطالعات هر فرد با استفاده از ثبت نهایی 

اطالعات در سیستم ثبت و امکان هیچ گونه تغییر یا ورود مجدد نیست.
و  خرید  رایانه ای  سیستم های  از  که  مؤدیانی   :)offline( برخط  غیر  روش   2
فروش استفاده می نمایند می توانند در سامانه اینترنتی سازمان امور مالیاتی قالب 
موردنظر این سازمان را با هماهنگی متخصصین مربوط به تولیدکنندگان اینگونه 
نرم افزارها به طور مستقیم از سیستم کامپیوتری خود دریافت و در قالب مذکور 
وارد )import( نمایند و با استفاده از نرم افزار کنترلی و ارسال اطالعات  با اتصال 
به شبکه اینترنت مبادرت به ارسال اطالعات به طور یک جا نموده و رسید دریافت 

نمایند.

نکته فرآیند ارسال و دریافت اطالعات معامالتی که محرمانه می باشد متناسب با 
وضعیت ارسال کننده و ماهیت اطالعات با هماهنگی دستگاه اجرایی ذی ربط 

و موافقت سازمان امور مالیاتی تعیین خواهد شد.

جرائم عدم انجام تکالیف مقرر در ماده 169

ارائه  یا  کاال  فروش  صورت حساب  صدور  عدم 
2% مبلغ مورد معاملهخدمات

2% مبلغ مورد معاملهعدم درج شماره اقتصادی خود

2% مبلغ مورد معاملهعدم درج شماره اقتصادی طرف معامله

معامالت  برای  اقتصادی خود  از شماره  استفاده 
2 % مبلغ مورد معاملهدیگران

استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معامالت 
2 % مبلغ مورد معاملهخود

عدم ارائه فهرست معامالت انجام شده به سازمان 
طبق روش های تعیین شده

۱% مبلغ معامالتی که فهرست آنها ارائه نشده 
است.

در صورت انجام تخلفات موضوع ردیف های یک الی سه جدول فوق الذکر در هر 
معامله جریمه قابل محاسبه و مطالبه حداکثر معادل 2٪ مبلغ همان معامله خواهد 

بود



۱۳2

سامانه فروشگاهی صندوق فروش  

صاحبان مشاغل بر اساس اولویت از ابتدای سال ۱۳92 ملزم به نصب و راه اندازی 
و استفاده از سامانه های صندوق فروش گردیده اند.

سامانه  از  استفاده  اولویت های  از  آگاهی  برای  می توانند  مالیاتی  محترم  مؤدیان 
فروشگاهی و نحوه ارسال اطالعات به سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی 

نمایند. مراجعه   www.tax.gov.ir

مشمولین سامانه فروشگاهی صندوق فروش

گروه اول مشمولین در سال 1392
1 سازندگان و فروشندگان طال و جواهر

2  فروشندگان آهن آالت

3  فروشندگان لوازم صوتی و تصویری

4  فروشندگان انواع رایانه و قطعات سخت افزاری

5  فروشندگان ماشین های اداری و لوازم و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها

6  فروشندگان لوازم خانگی ) برقی،گازی، نفتی(

7  هتل و هتل آپارتمان

8  تاالر پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی و اغذیه فروشی

9  مشاوران امالک و مستغالت

گروه دوم مشمولین در سال 1393
1  فروشندگان لوازم یدکی خودروهای سبک و سنگین و ماشین آالت راه سازی، 

کشاورزی و ساختمانی )نمایندگی، عمده و خرده فروشی(
2 صاحبان تعمیرگاه های مجاز خودرو و انواع وسائط نقلیه سنگین و ماشین آالت 

راه سازی، کشاورزی، ساختمانی
سیسات حرارتی و برودتی شوفاژ و تهویه مطبوع و  3  فروشندگان تجهیزات و تأ

لوازم مربوط )نمایندگی، عمده و خرده فروشی(
4 فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان )نمایندگی، عمده و خرده فروشی(

دیواری،  پرده، کاغذ  انواع  )موکت، کف پوش،  تزئینات ساختمان  فروشندگان    5
شومینه(

6  فروشندگان انواع تلفن همراه و تجهیزات جانبی)نمایندگی، عمده و خرده فروشی(
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7 تولیدکنندگان و فروشندگان مبل مصنوعات چوبی و فلزی و غیر فلزی اعم از 
اداری و خانگی

8  فروشندگان فرش ماشینی، تابلو فرش، موکت و قالیچه ماشینی )نمایندگی، 
عمده و خرده فروشی(

9  فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی )نمایندگی، عمده و خرده فروشی(
و  دندانسازی  و  دندانپزشکی  آزمایشگاه،  بیمارستان،  لوازم طبی  فروشندگان    10

)نمایندگی، عمده و خرده فروشی( لوازم و تجهیزات پزشکی  انواع 

گروه سوم مشمولین در سال 1394:
1  فروشندگان الستیک )نمایندگی، عمده و خرده فروشی(

راه سازی  ماشین آالت  مسافربری،  باری،  )سواری،  اتومبیل  نمایشگاه های   2
صنعتی( و  کشاورزی 

3  فروشندگان مصالح ساختمانی )نمایندگی عمده و خرده فروشی(

و  عمده  )نمایندگی،  ساختمان  مکانیکی  الکترونیکی،  تأسیسات  فروشندگان    4
فروشی( خرده 

و  عمده  )نمایندگی،  اتومبیل  و  صنعتی  ساختمان  رنگ  انواع  فروشندگان    5
خرده فروشی(

6  فروشندگان مواد شیمیایی )نمایندگی، عمده و خرده فروشی(

7  نمایندگی فروش شرکت های توزیع کاالهای داخلی و وارداتی )غیر اشخاص 
حقوقی(

8  نمایندگی های فروش شرکت ها و مؤسسات تجاری و صنعتی اعم از داخلی و 
خارجی )غیر اشخاص حقوقی(

9  فروشندگان یخچال های صنعتی و ویترینی )نمایندگی، عمده و خرده فروش(
10  بارفروشان و فروشندگان میوه و تره بار و میدان داران

مالیات تشخیصی
مالیاتی است که با رسیدگی، توسط مأموران مالیاتی تعیین و طبق برگ تشخیص 

مالیات ابالغ می شود.

مالیات ابرازی عملکرد
تعلق  مالیاتی  اظهارنامه  در  مندرج  مالیات  مشمول  درآمد  به  که  است  مالیاتی 

می گردد. ابراز  مؤدیان  توسط  و  می گیرد 
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شماره اقتصادی و اخالق اقتصادی  

شماره اقتصادی که بر اساس قانون باید در تمامی تعامالت و تبادالت اقتصادی و 
تجاری درج شود، راهکار بسیار مناسبی است که می تواند به مناقشات بین بنگاه ها 
و مراکز دولتی بر سر صحت اطالعات مالی پایان دهد. این راهکار اقتصادی باعث 
آن  که  داشت  خواهد  ممتاز  بسیار  نتیجه ای  و  شده  اقتصادی  عدالت  و  شفافیت 
رعایت اصول اخالقی در تعامالت اقتصادی و تجاری و یا به تعبیری خوش اخالقی 
اقتصادی است. از آنجا که بر اساس قانون، فعاالن بخش های مختلف اقتصادی و 
بر روی صورت حساب ها در مبادالت  اقتصادی خود  تجاری ملزم به درج شماره 
بر  عالوه  تجارت  حجم  دقیق  اظهار  و  ابراز  و  می باشند  خود  اقتصادی  و  تجاری 
بر  عدالت  توسعه  زمینه های  تا  باعث می شود  زمینه های مختلف  در  شفاف سازی 
اساس اصل شفافیت در جامعه نهادینه شده ورعایت اصول اخالقی در معامالت و 
ابراز صحیح و عدم کتمان  فعالیت های اقتصادی و در نهایت فرهنگ اقتصادی و 

به عنوان یک سنت و فرهنگ غالب در جامعه مورد توجه قرار گیرد.

مراحل ثبت نام الکترونیکی برای دریافت کد اقتصادی
1 پیش ثبت نام الکترونیک

 نقطه شروع فرایند ثبت نام الکترونیک جهت دریافت شماره اقتصادی مرحله پیش 
ثبت نام می باشد. در این مرحله اطالعات پایه ای دریافت می شود. شماره تلفن همراه 
شما تأیید شده و الزم است شما تأییدیه پستی مرتبط با کدپستی محل فعالیت را 
در سیستم بارگزاری نمایید. در نهایت پس از تکمیل اطالعات درخواستی و فشردن 
کلید تأیید نهایی وارد مرحله بعدی خواهید شد. چنانچه تا هفت روز اطالعات خود را 

تأیید ننمایید پرونده ایجاد شده به صورت خودکار حذف خواهد شد.

2  صحت سنجی اطالعات
منابع  از  نام  ثبت  پیش  مرحله  در  ثبت شده  اطالعات  از  بخشی  مرحله  این  در   
مختلف سازمانی استعالم و بررسی شده و صحت آن مورد آزمون قرار خواهد گرفت. 
چنانچه به هر دلیل در اطالعات مغایرتی یافت شود، موضوع با پیامک اطالع داده 

شده و مجدد باید وارد سامانه پیش ثبت شده و مرحله یک را تکرار نمایید.

3 تولید و ارسال اطالعات کاربری
چنانچه اطالعات اولیه پیش ثبت نام مورد تأیید سازمان قرار گیرد، یک نام کاربری 
تلفن  پیامک روی شماره  به صورت  اطالعات  این  ایجاد خواهد شد.  و کلمه عبور 
همراه ثبتی ارسال خواهد شد. باید دقت داشت اطالعات کاربری محرمانه می باشد.
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4  ثبت نام الکترونیک 
پس از دریافت اطالعات کاربری باید وارد سامانه ثبت نام شوید. پس از ورود باید 
اطالعات تکمیلی درخصوص بنگاه اقتصادی خود را در فرم های این سامانه تکمیل 
نمایید. همچنین می توانید اطالعات پایه که در مرحله اول ثبت کرده اید، ویرایش 
نمایید. در نهایت پس از تکمیل همة اطالعات خواسته شده کلید تأیید نهایی را 

فشار دهید.

5  اعتبارسنجی ستادی و میدانی اطالعات و رسیدن به مرحله نهایی 45
واردشده در مرحله ثبت نام در واحدهای ستادی  تمامی اطالعات  این مرحله  در 
و  بررسی شده  مالیاتی در حوزه  فیزیکی  پرونده  واحدهای میدانی و همچنین  و 
درصورت وجود مغایرت پیامکی جهت اصالح اشکاالت ارسال خواهد شد. در نهایت 
چنانچه اطالعات ثبت  نام مورد تأیید سازمان قرار گیرد به مرحله نهایی 45 رسیده 
و امکان ارسال اظهارنامه الکترونیک و همچنین استفاده از سایر خدمات سازمان 

را خواهید داشت.

تکالیف دارندگان کد اقتصادی
1  اشخاص حقوقی و حقیقی مشمول مکلف هستند در صورت حساب های صادره، 
شماره اقتصادی خود را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نمایند. درج شماره 
اقتصادی فروشنده با استفاده از سیستم های نرم افزاری یا صندوق های فروش در 

صورت حساب فروش صادره به منزله چاپ تلقی می شود.
2  اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلف اند هنگام خرید کاال و یا خدمات، 
شماره اقتصادی خود را جهت درج در صورت حساب به فروشنده ارائه و در مواردی 
اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده، مشخصات  ارائه شماره  از  که خریدار 
معامله  انجام  زمان  از  ه  ما یک  مهلت  ظرف  را  معامله  مورد  موضوع  و  خریدار 
مشمول  امتناع(،  )گزارش  نماید  اعالم  مالیاتی  امور  اداره  به  مربوطه  درفرم های 
جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود، در غیر این صورت طرفین معامله متضامناً 

بود. خواهند  مسئول 
3  درج شماره اقتصادی در قراردادها، اسناد و مدارک فروش، هنگام فروش کاال یا 
خدمات و صدور صورت حساب از سوی فروشنده صورت خواهد گرفت و در صورت 
اقتصادی خریدار، در اجرای ماده ۱69 مکرر قانون مالیات های  عدم درج شماره 

مستقیم و تبصره 2 آن، متضامناً مشمول خواهند بود.
4  کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول اعم از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، 
اشخاص  سایر  و  و شهرداری ها  دولت  به  وابسته  مؤسسات  بانک ها، شهرداری ها، 
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حقیقی و حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی مکلف اند در کلیه قراردادها، اوراق 
و فرم های مورد استفاده جهت انجام معامالت خود و اعطای تسهیالت بانکی اعم 
از ارزی و ریالی و بیمه نامه و غیره نسبت به درج شماره اقتصادی طرفین معامله 

اقدام نمایند.
تبصره: درج شماره اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران اقامت 

و فعالیت اقتصادی ندارند، بر روی صورت حساب صادره الزامی نمی باشد.

تکالیف اشخاص ثالث
1 گمرک ایران مکلف به درج شماره اقتصادی کلیه واردکنندگان، صادرکنندگان، 

حق العمل کاران در اظهارنامه های گمرکی می باشد.
پرداخت  صورت  و  معامالت  فهرست  مکلف اند  اجرایی  دستگاه های  کلیه   2
و  پایان هر فصل  از  ماه پس  تا یک  نمونه مربوطه  فرم  را طبق  قراردادهای خود 
به صورت  معامله،  انجام  تاریخ  از  ماه  یک  تا  را  نمونه  فرم  مورد  همچنین حسب 
الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم افزار 

نمایند. تحویل  ذی ربط  مالیاتی  امور  اداره  به  مربوطه 
مسئول حسن اجرای این بند باالترین مقام دستگاه و نیز باتوجه به ماده ۱4 قانون 

ارتقاء سالمت نظام اداری ذی حساب مربوطه خواهد بود.
یا  تسهیالت  مبلغ  اعالم  ضمن  مکلف اند  اعتباری  مؤسسات  سایر  و  بانک ها    3
قانون   ۱86 ماده   ۱ تبصره  موضوع  گواهی  صدور  درخواست  زمان  در  تعهدات 
این  موضوع  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  اقتصادی  شماره  مستقیم،  مالیات های 
دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیالت، ایجاد تعهدات یا هر نوع معامالت 

نمایند. درج  ریالی  یا  ارزی  از  اعم  بانکی 
4  وزارت بازرگانی مکلف است در فرم های مربوط به ثبت سفارش اشخاص حقیقی 

و حقوقی موضوع این دستورالعمل، شماره اقتصادی آنها را درج نمایند.

نکات مهم در ثبت نام شماره اقتصادی صاحبان مشاغل
1  صاحبان مشاغل می بایست برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، جداگانه در 

نظام مالیاتی ثبت نام نمایند.
2  چنانچه صاحبان مشاغل بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی صالح، بیش از 
یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محل ها فقط یک 
ثبت نام صورت خواهد گرفت و بنا بر اعالم مؤدی یکی از این محل ها، به عنوان محل 
اصلی فعالیت مشخص و سایر محل ها به عنوان شعبه منظور خواهد شد. در صورت 
بود.  به تشخیص سازمان خواهد  فعالیت  اصلی  تعیین محل  مؤدی،  انتخاب  عدم 
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3 چنانچه صاحبان مشاغل در یک محل بیش از یک فعالیت شغلی داشته باشند، 
مکلف به یک ثبت نام برای کلیه فعالیت های شغلی محل مذکور می باشند.

4  در مورد کارگاه ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه 
در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید، مؤدی می تواند برای کلیه محل های مذکور 
یک ثبت نام به نشانی که به عنوان محل اصلی فعالیت اعالم می نماید، انجام و یک 
فقره اظهارنامه برای کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت های خود تسلیم نماید. در این 
صورت برای مؤدی مزبور یک پرونده به نشانی که اعالم می نماید، تشکیل می شود.

5  مشاغلی که به صورت مشارکت مدنی اعم از قهری یا اختیاری اداره می شوند، 
به عنوان یک مؤدی در نظام مالیاتی ثبت نام خواهند شد. صاحبان مشاغل مذکور 
مکلف اند در زمان ثبت نام، اطالعات موردنیاز کلیه شرکا و نسبت سهم هر شریک 

را اعالم نمایند.
6  مشمولین ثبت نام مکلف اند هرگونه تغییرات ازجمله، انحالل، تعطیلی فعالیت 
به صورت دائم یا موقت، تغییر نام، تغییر شغل، تغییر نشانی، تبدیل فعالیت انفرادی 
را  موارد  سایر  یا  و  قهری(  یا  )اختیاری  شرکا  تغییر  بالعکس،  یا  و  مشارکتی  به 
حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ انجام یا وقوع تغییرات به سازمان اعالم نمایند.

گواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم
اعطای تسهیالت بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف 

بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی های  ذیل خواهد بود:
1  گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.

2  گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه ای از صورت های مالی 
ارائه شده به بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری.

مرکزی  بانک  و  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  توسط  تبصره  این  اجرایی  ضوابط 
شد. خواهد  ابالغ  و  تعیین  ایران  اسالمی  جمهوری 

اظهارنامه مالیاتی چیست؟  

اظهارنامه مالیاتی فرمی است به منظور اظهار درآمدها، هزینه ها، دارایی ها، بدهی ها، 
هویتی  اطالعات  همچنین  و  مالیات  مالیات،  مشمول  درآمد  معافیت ها،  سرمایه، 
و مکانی حسب مورد که برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع قانون 
مالیات های مستقیم، برحسب نوع و حجم فعالیت اشخاص مذکور مطابق نمونه هایی 
که ازسوی سازمان ارائه شده، تهیه و اعالم می گردد. در سال های اخیر و در راستای 
همچنین  و  هزینه ها  و  وقت  در  جویی  صرفه  به منظور  و  مالیاتی  مؤدیان  تکریم 
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از هر  الکترونیکی  ارائه اظهارنامه مالیاتی به صورت  امور مالیاتی،  انجام  تسریع در 
مکان و در هر زمانی امکان پذیر گردیده است
اظهارنامه مالیاتی شامل چه کسانی می شود؟

همه افراد دارای کسب و کار و صاحبان مشاغل و بنگاه های اقتصادی موظف هستند 
که در سال مالیاتی اقدام به تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی نموده و آن را ارسال 
شرکت  ثبت  شماره  دارای  که  هم  مشاغلی  صاحبان  و  حقوقی  اشخاص  نمایند. 
می باشند باید ترازنامه و حساب سود وزیان خود را تهیه نموده و بر اساس سال 
ارسال  به سازمان مربوطه  اساس نامه شرکت  مالی ذکرشده در  یا سال  و  مالیاتی 

کنند.
یا شرکت  الرأس شدن فرد  از علی  اینکه  بر  اسناد عالوه  به موقع و دقیق  ارسال 
جلوگیری می کند می تواند برخی معافیت ها و تخفیف های مالیاتی هم برای شخص 

یا شرکت به همراه داشته باشد

انواع اظهارنامه مالیاتی و مواعد قانونی تسلیم آنها

ماده قانونیموعد تسلیمشرح

ماده ۱۰۰ ق.م.متا آخرخردادماه سال بعدمالیات بردرآمد مشاغل

ماده ۱۱۰ ق.م.مچهارماه پس ازپایان سال مالیمالیات بردرآمد اشخاص حقوقی

ماده 8۰ ق.م.متا سی روز پس ازانجام معاملهمالیات حق سرقفلی 

فوت مالیات برارث  ازتاریخ  سال  یک  مدت  ظرف 
ماده 26 ق.م.ممتوفی

ظرف مدت سه ماه ازتاریخ عقد یافوت مالیات:وقف،حبس، نذر یا وصیت
ماده ۳9 ق.م.مموصی

ماده 8۰ ق.م.متا آخرتیرماه سال بعدمالیات بردرآمد اجاره امالک

دریافت کنندگان حقوق ازاشخاص مقیم 
ماده 88 ق.م.متا آخرتیرماه سال بعدخارج ازایران

ماده۱۱4 ق.م.متا قبل ازتشکیل مجمعاشخاص حقوق درحال انحالل

ماده ۱۱6 ق.م.مظرف مدت شش ماه ازتاریخ انحاللمدیرتصفیه شرکت منحله

ظرف مدت پانزده روزازتاریخ انقضای مالیات ارزش افزوده 
هردوره

ماده 2۱ ارزش 
افزوده

مالیات بردرآمد اتفاقی
ماده ۱26 ق.م.متا آخراردیبهشت ماه سال بعددرمورد منافع مالی

تا پایان ماه بعد ازتاریخ تحصیل درآمد درسایرموارد
ماده ۱26 ق.م.میاتعلق منافع
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اطالعات موردنیاز جهت تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیات
طریق  از  بایستی  مستقیم  مالیات های  قانون  ماده95  اول  گروه  مشمولین  الف( 

نمایند: تکمیل  را  خود  اظهارنامه  زیر  مدارک 
1  ترازنامه سال مالی 

2  صورت حساب سود و زیان جاری و انباشته

3  درآمد مشمول مالیات، بخشودگی های مالیاتی، معافیت قانونی و مالیات متعلق

4  گزارش مصرف مواد و بهای تمام شده کاالی ساخته شده و فروش رفته برای 
مؤسسات تولیدی 

5  صورت قراردادها در مؤسساتی که به صورت پیمان کاری فعالیت می کنند

6 شماره ثبت دفاتر قانونی و کد رهگیری پیش ثبت نام شماره اقتصادی  

7  لیست مالیات های پرداختی 

8  اسناد و مدارک مربوط به مالکیت محل کسب وکار

9  درصد تغییرات میزان فروش و خدمات نسبت به سال قبل 
10 واردات و صادرات کاال و خدمات 

11 موجودی مواد و کاال در اول و پایان دوره

ب( مشمولین گروه دوم ماده95 قانون مالیات های مستقیم بایستی ازطریق مدارک 
زیر اظهارنامه خود راتکمیل نمایند

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

2  اطالعات اموال ودارایی های مربوط به فعالیت شغلی 

3  درآمد مشمول مالیات، بخشودگی های مالیاتی، معافیت قانونی و مالیات متعلق.

4  کد رهگیری پیش ثبت نام شماره اقتصادی  

5  لیست مالیات های پرداختی 

6  اسناد ومدارک مربوط به مالکیت محل کسب وکار

7  درصد تغییرات میزان فروش و خدمات نسبت به سال قبل 

8  موجودی مواد و کاال دراول وپایان دوره

ازطریق  بایستی  مستقیم  مالیات های  قانون   95 ماده  سوم  گروه  مشمولین  ج( 
نمایند راتکمیل  خود  اظهارنامه  زیر  مدارک 

1 خالصه درآمد و هزینه )اطالعات خرید وفروش کاال و خدمات و هزینه های مربوط(

2  درآمد مشمول مالیات، بخشودگی های مالیاتی، معافیت قانونی و مالیات متعلق.

3  کد رهگیری پیش ثبت نام شماره اقتصادی  
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4  لیست مالیات های پرداختی 

5  اسناد و مدارک مربوط به مالکیت محل کسب وکار

6  درصد تغییرات میزان فروش و خدمات نسبت به سال قبل 

موارد رد دفاترقانونی 
تخلف ازتکالیف زیر موجب رددفاتر قانونی می شود:

1 درصورتی که دفاتر ارائه شده نزد مراجع ذی ربط به ثبت نرسیده باشد یا فاقد 
یک یا چند برگ باشد

2  عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی دردفاتر به شرط احراز

3  تأخیر تحریر دفاتر روزنامه بیش از ۱5 روز و تأخیر دفاتر کل زاید برحد مجاز 
مندرج در آیین نامه

4 عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکزی طبق مقررات

5 درمواردی که دفاتر مزبور به ادعای مؤدی از دسترس وی خارج شده باشد و 
امورمالیاتی ذی ربط  اداره  باالترین مسئول  تأیید  بودن موضوع مورد  غیراختیاری 

قرارنگیرد.
6  عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانونی با اطالعات موجود درسیستم های ماشینی 
ـ   الکترونیکی(، درمورد اشخاصی که ازسیستم های مذکور استفاده می نمایند. )مکانیزه 

7 جای سفید گذاشتن بیش ازحد معمول دردفترروزنامه

8  عدم ارائه یک یا چند جلد ازدفاتر ثبت شده اعم ازتحریر شده ونانویس

9  تغییر نرم افزار حسابداری مورد استفاده درطی سال مالیاتی بدون اطالع قبلی 
اداره امورمالیاتی ذی ربط

10  تغییر روش نگهداری دفاتر، اسناد حسابداری ازماشینی )مکانیزه ـ الکترونیکی( 

به دستی وبالعکس طی سال مالیاتی یا دوره مالی 
11  تحریر دفاتر به غیر ازپول رایج کشور وزبان فارسی

12  حذف برخی ازعملیات دردفاتر الکترونیکی

مالیات علی الرأس چیست؟  

رأس مالیاتی است که مبنای محاسبه آن به جای اسناد و مدارک  ال مالیات علی 
مالیاتی می باشد.  قراین و ضرایب  مؤدی، 

تجاری  واحدهای  درآمد  ابزار تشخیص  مهم ترین  مؤدی  توسط  ارسالی  اظهارنامه 
اظهارنامه  دریافت  از  پس  می باشد.  امورمالیاتی  اداره  توسط  ات  مالی محاسبه  و 
توسط واحد مالیاتی و در اجرای بند 2 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم پرونده 
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واحد تجاری توسط کارشناس ارشد مالیاتی یا کارشناس مالیاتی )ممیز مالیاتی( 
به شرح زیر است: به صورت مختصر  رسیدگی می شود. مراحل رسیدگی 

و  اسناد  درخواست  »برگ  نام  به  که  برگه ای  طی  مالیاتی  ممیز  امر  ابتدای  در 
مدارک« می باشد از مؤدی درخواست می نماید که کلیه اسناد و مدارک خویش را 

جهت رسیدگی در اختیار وی قرار دهد.
مالیاتی مکلف  ارشد  و مدارک«، کارشناس  اسناد  ابالغ »برگ درخواست  از  پس 
است ظرف یک هفته تا پانزده روز پس از ابالغ درخواست فوق به محل کار مؤدی 

مراجعه نموده و دفاتر و اسناد و مدارک را مورد رسیدگی قرار دهد.
پس از انجام رسیدگی، یکی از سه حالت زیر اتفاق می افتد:

به  مربوط  آیین نامه  و  قانونی  موازین  طبق  بر  اسناد  و  دفاتر  که  درصورتی  الف( 
روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک تنظیم شده باشد درآمد مشمول مالیات 
برگ  طی  و  مشخص  مالیات  مبلغ  و  تعیین  دفتر  به  رسیدگی  طریق  از  مؤدی 
تشخیص صادر و به مؤدی ابالغ می شود. به این روش، رسیدگی از طریق قبول 

می شود. گفته  دفاتر 
ب( درصورتی که دفاتر و اسناد مودی مطابق موازین قانونی و آیین نامه مربوط به 
روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک تنظیم نشده باشد و یا در مدارک ارائه شده 
جهت رسیدگی نقص وجود داشته باشد، دفاتر مورد قبول واقع نمی شود و تشخیص 
مالیاتی شناسایی و  قوانین  بر اساس معیارها و  مالیات واحد های تجاری  درآمد و 

مطالبه می شود. به این روش، رسیدگی از طریق علی الرأس گفته می شود.
درآمد مشمول  محاسبه  برای  ابرازی  مدارک  و  اسناد  و  دفاتر  که  در صورتی  ج( 
مالیات به نظر اداره امورمالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص داده شود و یا به علت 
عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود در این صورت 
مراتب باید با ذکر دالیل کافی کتباً به مؤدی ابالغ و پرونده برای رسیدگی به هیئت 

سه نفره احاله گردد.

دالیل علی الرأس شدن محاسبه مالیات
الرأس شدن  باعث علی  زیر  موارد  مالیات های مستقیم  قانون  ماده 97  اساس  بر 

می شود: دفاتر 
1 درصورتی که تا موعد مقرر ترازنامه یا حساب سود و زیان واحد تجاری ارائه 

باشد. نشده 
2 درصورتی که مؤدی به درخواست کتبی اداره امورمالیاتی مربوط از ارائه دفاتر 
و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید.در خصوص این بند هرگاه 
مؤدی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید موارد زیر روی می د هد:

3 چنانچه مدارک ارائه نشده مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه های 
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قابل قبول خودداری می شود و درصورتی که مربوط به درآمد باشد، درآمد مشمول 
مالیات این قسمت از طریق علی الرأس تعیین خواهد شد

4 درصورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات 
به نظر اداره امورمالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص داده شود و یا به علت عدم 

رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود.

مالیات علی الرأس چگونه محاسبه می شود؟
را  تجاری  واحد  اسناد  و  دفاتر  فوق  موارد  دلیل  به  مالیاتی  ممیز  که  درصورتی 
با تحقیقات و بررسی های الزم و کسب اطالعات  ابتدا  علی الرأس تشخیص دهد، 
موردنیاز از مراجع مختلف اعم از دولتی یا غیردولتی، ابتدا قرینه و یا قرائن مرتبط 
بابت محاسبه مالیات علی الرأس را که در قانون و متناسب با وضعیت و موضوع 
فعالیت مؤدی می باشد را انتخاب نموده و سپس با اعمال ضریب یا ضرایب مقرر 
از روی دفترچه ضرایب مالیاتی در قرینه یا قرائن انتخابی، درآمد مشمول مالیات 

مؤدی را محاسبه و مالیات وی را تعیین و ابالغ می نماید.
مالیات های  و  درآمد  تعیین  به  مربوط  لیست  مالیاتی  ضرایب  دفترچه  توضیح: 
علی الرأس می باشد که در آن درصدهای مربوط به تشخیص درآمد و مالیات هر 
نوع از فعالیت ها اعالم شده است. این ضرایب به صورت ساالنه به ادارات مالیاتی 

می شود اعالم 
شرط استفاده از جایزه 5٪ خوش حسابی اظهارنامه مالیاتی چگونه می باشد؟

و  اسناد  تمام  با  را  خود  مالیاتی  اظهارنامه  هم  سر  پشت  سال  سه  که  مؤدیانی 
مدارک و در زمان مقرر ارسال کنند و هیچ گونه ایرادی به اظهارنامه آنها وارد نشود 
بهره مند شوند که  مالیات  پرداخت  پنج درصد جایزه خوش حسابی  از  می توانند 
البته برای بسیاری از اشخاص و شرکت ها و بنگاه های اقتصادی می تواند مبلغ قابل 

باشد. توجهی 

اصالح اظهارنامه مالیاتی
ایراداتی  که  متوجه شوند  مالیاتی  اظهارنامه  تسلیم  از  مؤدیان پس  درصورتی که 
درآن وجود دارد و باید حتماً اصالح شوند می توانند تا یک ماه بعد از تاریخ تحویل 
آن اقدام به اصالح کرده و ایرادات را رفع نمایند برای همین بهتر است مؤدیان قبل 
از تاریخ تعیین شده برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی کارهای مربوط به آن را انجام 

داده تا درصورت نیاز به اصالح وقت کافی برای آن داشته باشند.
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اظهارنامه الکترونیکی عملکرد اشخاص حقیقی
خود  جهت  الکترونیکی  خدمات  توسعه  راستای  در  کشور،  مالیاتی  امور  سازمان 
اظهاری مؤدیان مالیاتی، مؤدیان محترم مالیاتی، پس از ثبت نام در سامانه ثبت 
نام الکترونیکی می بایست نرم افزار اظهارنامه مالیاتی را ازسایت سازمان امورمالیاتی 
کشور به آدرس )www.tax.gov.ir( دانلود و پس از تکمیل اقدام به ارسال نمایند.

اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی در دو قالب اظهارنامه انفرادی و مشارکتی قابل 
تسلیم می باشد که بسته به شرایط واحد کسبی می بایست اطالعات الزم در سامانه 
ثبت نام وارد شود. با وارد نمودن اقالم خواسته شده در نرم افزار، اطالعات هویتی 
و واحد کسبی شخص حقیقی از سامانه ثبت نام دریافت و در اظهارنامه نمایش 

داده می شود.
بنابراین  می باشد  امکان پذیر  نام  ثبت  اطالعات  از  استفاده  با  اظهارنامه  تسلیم 
ضروری است مؤدیان نسبت به تکمیل ثبت نام، رفع ایرادات احتمالی این مرحله 
از طریق سامانه ثبت نام اقدام نمایند. اطالعاتی که از این سامانه دریافت می شوند، 
غیرقابل ویرایش است به همین خاطر می بایست پس از ویرایش اطالعات و تأیید 
دریافت  گزینه  از  مالیاتی  اظهارنامه  سامانه  در  اطالعات  بروزرسانی  جهت  آن 

نمایید. استفاده  اطالعات هویتی 
در خصوص واحدهای مشارکتی تنها تکمیل یک اظهارنامه کافی است و نیازی به 
ارائه اظهارنامه انفرادی به تفکیک شرکاء نمی باشد. اطالعات شرکاء در واحدهای 
بارگزاری خواهد شد لذا درصورت عدم  الکترونیکی  نام  از سامانه ثبت  مشارکتی 
ثبت اطالعات الزم )از جمله اطالعات شرکاء...( می بایست شریک اصلی نسبت به 

تکمیل اطالعات در سامانه ثبت نام اقدام نماید.
قبل از ارسال، نسخه پیش نویس تکمیل شده را از سیستم دریافت و به دقت بررسی 
فرمایید. در ادامه اقدام به ارسال، که نهایی و قطعی تلقی می گردد نمایید. ارسال 
الکترونیکی اظهارنامه به منزله تسلیم قانونی اظهارنامه تلقی خواهد گردید و نیازی 

به ارائه اظهارنامه چاپ شده به اداره امور مالیاتی ذی ربط نخواهد بود.
ارسال می نمایند، درصورتی  الکترونیکی  امضای  با  را  اظهارنامه خود  مؤدیانی که 
که پیغام خطا دریافت می نمایند می بایست اطمینان حاصل نمایند که وکالت نامه 
مالیاتی آنها در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده و همچنین گواهی الکترونیک آنها 

اعتبار تاریخی دارد.
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مراحل ثبت و ارسال اظهارنامه های مالیاتی الکترونیکی به شرح زیر می باشد:

1 حصول اطمینان کاربر از اتصال رایانه به اینترنت

2  مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان )www.tax.gov.ir( و دانلود 
مربوطه اظهارنامه 

3  نصب نسخه نرم افزار اظهارنامه مالیاتی

4  ورود اطالعات درخواستی در نرم افزار اظهارنامه مربوطه

5 دریافت اطالعات هویتی مؤدی از سامانه ثبت نام الکترونیکی

6 تکمیل جداول اطالعاتی و مالی توسط مؤدیان 

7 چاپ و بررسی نسخه پیش نویس

8 ارسال اطالعات به سازمان امورمالیاتی کشور

9 دریافت کدرهگیری
10 صدور الکترونیکی قبض مالیاتی

11 امکان پرداخت الکترونیکی قبض مالیاتی
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شرح کار:
۱ کنترل مستندات سود و زیان و محاسبه درآمد مشمول مالیات

2  محاسبه مالیات بر درآمد مشاغل و معافیت های قانونی
۳  تعیین و توانایی ثبت مالیات پرداختنی

4  تهیه شماره اقتصادی و تکمیل اظهارنامه مالیاتی

استاندارد عملکرد :  ثبت مالیات پرداختنی براساس قوانین مالیاتی و قانون مالیات های مستقیم با استفاده از مدارک و اسناد 

مثبته و محاسبه مالیات بر درآمد مشاغل و اظهارنامه مالیاتی

شاخص ها:
۱  کنترل مستندات

2  محاسبه مالیات بر درآمد مشاغل
۳ محاسبه و ثبت مالیات پرداختنی

4  شماره اقتصادی و اظهارنامه مالیاتی

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط:  میز و صندلی ـ ماشین حساب ـ نرم افزار ـ کامپیوتر ـ پرینتر ـ نرم افزار وزارت دارایی ـ قانون مالیات های مستقیم ـ 

نرم افزار ادارات مالیات مبنی بر ثبت مالیات های مکسوره
حداقل محاسبه مالیات مشاغل 5 مورد حداکثر ۳۰ دقیقه در شرایط مختلف

ابزار و تجهیزات:  میز و صندلی اداری ـ ملزومات اداری ـ ماشین حساب ـ کامپیوتر ـ پرینتر ـ نرم افزار مرتبط به وزارت دارایی 
ـ قانون مالیات های مستقیم ـ نرم افزار حسابداری و مالی ـ اینترنت

معیار شایستگی: 
نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

۱کنترل مستندات سود و زیان و تعیین درآمد مشمول مالیات۱

2محاسبه مالیات بر درآمد و تعیین معافیت های قانونی 2

۱محاسبه و ثبت مالیات پرداختنی۳

۱تهیه شماره اقتصادی و تکمیل اظهارنامه مالیاتی4
2شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.

ارزشیابی شایستگی مالیات برعملکرد
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1 حسابداری صنعتی مقدماتی ـ ابوالقاسم عشقی و دیگران ـ سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی ـ وزارت آموزش و پرورش

و  پژوهش  سازمان  ـ  دیگران  و  بلکامه  هیوا  ـ  کاال  فروش  و  خرید  حسابداری   2
برنامه ریزی آموزشی ـ وزارت آموزش و پرورش

ـ  چاپ هشتم ـ مرکز تحقیقات  3  حسابداری صنعتی)برنامه ریزی و کنترل(  ـ جلداول 
تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی ـ نشریه شماره ۳6

مرکز  ـ  هفتم  چاپ  ـ  جلددوم  ـ  صنعتی)برنامه ریزی  و   کنترل(  حسابداری    4
تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی ـ نشریه شماره 48

5 حسابداری صنعتیـ  جلد اول ـ     تألیف دکتر محمدقسیم عثمانی و علی قاسم زاده- 
چاپ پنجم ـ انتشارات ترمه

6 حسابداری موجودی مواد و کاالـ چاپ پنجم ـ ترجمه و تألیف رضانظری ـ مرکز 
تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی ـ نشریه شماره 8۰
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