پودمان 5

مالیاتتکلیفی

مالیات ابزار نیرومندی است که با کاربرد صحیح آن می توان تحوالت اساسی در شئون
مختلف زندگی اقتصادی و اجتماعی به وجود آورد .در واقع پیشرفت اقتصادی کشورها
وابستگی زیادی به برنامه مالیاتی آنها دارد .درآمدهای مالیاتی مطمئن ترین و سالم ترین
نوع درآمد برای دولت ها به حساب می آید .از نگاه دیگر وصول مالیات ازطرف دولت و
پرداخت آن از سوی مردم یک همیاری و همکاری متقابل و مشترک را به وجود آورده که
درتأمین هزینه های عمومی و نیازهای اجتماعی بسیار تأثیرگذار است.
درآمدهای مالیاتی در راستای تأمین هزینه های دولت ،شرایط نامطلوب اقتصادی جامعه را
بهبود می بخشد .سهم درآمدهای مالیاتی دولت ها ازتولید ناخالص داخلی کشورها معموالً
قابل توجه است .البته در اقتصاد ایران این سهم رقم بسیار ناچیزی است .نبود فاصله میان
دولت و مردم مهم ترین مسئله در پرداخت «بارغبت» مالیات است .زمانی که مردم بدانند
عدم پرداخت مالیات در نهایت به زیان خود آنهاست و مانع از اجرای برنامه های رفاهی
دولت خواهد شد ،پس مالیات را با رغبت پرداخت خواهند کرد.
«مالیات یک نوع هزینه اجتماعی است که افراد جامعه به تناسب استفاده از این هزینه
اجتماعی باید آن را متقبل و پرداخت نمایند».
صاحب نظران اقتصاد و توسعه معتقدندکه مناسب ترین نوع درآمد دولت ،مالیات است،که
باعث انتقال درآمد از گروه جامعه ثروتمند به اقشار کم درآمد می گردد.

ِن ل َ ُدن َ
ْک ُس ْل َطان ًا ن َِصی ًرا
اج َع ْل ل ِی م ْ
ب أَ ْدخِ ْلنِی ُم ْد َخ َل صِ ْد ٍق َوأَ ْخ ِر ْجنِی ُم ْخ َر َج صِ ْد ٍق َو ْ
َو ُق ْل َر ِّ
و بگو  :پروردگارا مرا (در هر کار) با صداقت وارد کن ،و با صداقت خارج ساز و از سوی خود ،حجتی یاری کننده
برایم قرار بده
(سورۀ االسراء ،آیۀ )80

مقدمه
آیا می دانید مالیات تکلیفی چیست؟
آیا می دانید مالیات های تکلیفی را چه کسانی پرداخت می کنند؟
اسناد و مدارک مشمول مالیات تکلیفی کدام هستند؟
نحوه محاسبه ،ثبت و پرداخت مالیات های تکلیفی به چه صورت است؟

استاندارد عملكرد کار
ثبت مالیات های تکلیفی طبق قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه ها و دستورالعمل های سازمان امور
مالیاتی براساس مستندات و اسناد حسابداری

شایستگی  هایی که در این فصل کسب می کنید
1
2
3
4
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کنترل اسناد و مدارک مشمول مالیات تکلیفی
محاسبه مالیات تکلیفی
ثبت مالیات تکلیفی پرداختنی
ثبت پرداخت مالیات تکلیفی

مالیات تکلیفی

طبق قانون مالیات های مستقیم برخی از مقررات مربوط به پرداخت مالیات  ها به صورت تکلیفی آمده است.
یعنی قبل از اینکه وجوه پرداخت شود شخص باید مالیات را متناسب با احکام مقرر در قانون محاسبه و به
حساب اداره مالیاتی واریز نماید .طبیعی است چنین مالیات هایی در قانون محدود است.
فعالیت 1

درمورد مالیات های تکلیفی تحقیق کنید.
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

مالیاتهای تکلیفی چیست؟
براساس مفهوم لغوی منظور از مالیات های تکلیفی انجام یک تکلیف است و مقصود فرایند پرداخت نوعی
مالیات است که انجام آن را قانون بر عهده اشخاصی معین به صورت تکلیف قرارداده است.
این اشخاص معین قبل از پرداخت هر وجهی به اشخاص ثالث مکلف هستند مبالغی را طبق قانون از وجوه
مزبور کسر و در موعد مقرر به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نموده و مابقی را به اشخاص ثالث پرداخت
نمایند.
به عنوان مثال مالیات بر درآمد حقوق ،یک مالیات تکلیفی است که با توجه به نرخ ضریب مالیات ،توسط
پرداخت کننده کسر شده و مابقی حقوق پرداخت می شود.
به عبارتی ساده تر مالیات تکلیفی قسمتی از مالیات بر درآمد اشخاص است که تکلیف کسر و پرداخت آن
طبق احکام قانونی به عهده پرداخت کنندگان وجوه می باشد.
بنابراین سه عنصر کارفرما (کسی که تکلیف بر عهده اوست) ،مالیات و اشخاص ثالث در این میان نقش دارند.
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کار عملی 1
براساس تبصره  1و  2ماده  86قانون مالیات های مستقیم و با توجه به جدول زیر ،میزان درصد کسر
مالیات تکلیفی به اشخاص حقیقی ،توسط تمامی مؤسسات آموزشی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه ها
را مشخص نمایید.
ردیف

اشخاص حقیقی

1

حق پژوهش

2

حق التحقیق

3

حق التدریس

4

قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی

درصد مالیات تکلیفی

تفاوت مالیات تکلیفی و مالیات بر درآمد یا عملکرد چیست؟
منظور از مالیات بر درآمد یا عملکرد ،مالیاتی است که مؤسسات پس از تنظیم صورت های مالی و تعیین سود
و زیان براساس ضرایب و مقدار تعیین شده در قانون ،ملزم به پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی می باشد.
ولی مالیات تکلیفی بخشی از مالیات بر درآمد افراد جامعه است که وظیفه پرداخت و کسر آن بر اساس قوانین
بر عهده افراد پرداخت کننده وجوه می باشد.

پرداخت مالیات یعنی توسعه و آبادانی کشور
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مالیات تکلیفی

انواع مالیات های تکلیفی:
مالیات های تکلیفی مقرر در قانون مالیات های
مستقیم به شرح جدول روبه رو است.

فعالیت 2

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

نوع مالیات تکلیفی

اجاره امالک
حقوق
مضاربه
حق الوکاله
اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج
مدیران تصفیه اشخاص حقوقی
مسئولیت آخرین مدیران شخص حقوقی و مدیران تصفیه و ضامن ها
مؤسسات بیمه
منافع بالعوض اموال
نقل و انتقال سهام

تکلیف دستگاه ها و مؤسسات دولتی و اشخاص حقوقی هنگام پرداخت اجاره در خصوص کسر مالیات
چیست؟
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

اسناد و مدارک تعیین مالیات تکلیفی:
مهم ترین اسناد و مدارک تعیین مالیات تکلیفی به شرح زیر است:
ردیف

مالیات تکلیفی

اسناد و مدارک تعیین مالیات تکلیفی

1

اجاره امالک

اجاره نامه رسمی ـ ارزیابی امالک مشابه

2

حقوق

لیست حقوق و دستمزد

3

مضاربه

کلیه اسناد و مدارک مربوط به خرید و فروش و موجودی کاالی موضوع
مضاربه

4

حق الوکاله

قرارداد حق الوکاله و الصاق و ابطال تمبر براساس نرخ تعیین شده

5

اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج

اسناد و مدارک مستند مربوط به فعالیت های خدمات و تجاری

6

مدیران تصفیه اشخاص حقوقی

اسناد و مدارک مالی شرکت منحل شده

7

مسئولیت آخرین مدیران شخص حقوقی و مدیران تصفیه
و ضامن ها

اطالعات مالی و اسناد انحالل شرکت

8

مؤسسات بیمه

قرارداد منعقده بابت بیمه نامه

9

منافع بالعوض اموال

اسناد و مدارک انتقال منافع مالی بالعوض

10

نقل و انتقال سهام

سهام و سهم الشرکه منتقل شده
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کار عملی 2
باتوجه به جدول زیرکدام یک ازفعالیت ها ،مالیات تکلیفی و کدام یک مالیات عملکرد است؟
ردیف
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شرح پرداخت

1

مالیات فروشگاه های زنجیره ای

2

مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی

3

مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی

4

مالیات فروشگاه های عمده فروشی

5

مالیات درآمد خدمات کارکنان

6

مالیات بر اجاره امالک (مستأجر شخص حقوقی)

7

مالیات بر اجاره امالک (مستأجر شخص حقیقی)

8

مالیات وکالی دادگستری

9

مالیات واحدهای تجاری بازرگانی

10

مالیات واحدهای خدماتی

11

مالیات خدمات مؤسسات حسابداری

مالیات تکلیفی

مالیات عملکرد


مالیات تکلیفی

شایستگی غیر فنی
مالیات و اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی اصطالحی است که در پی مقاوم سازی و ترمیم برخی از ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد
اقتصادی مطرح می شودکه قطعاً باور مشارکت همگانی و اعمال مدیریت های عقالیی و مدبرانه ،پیش شرط
و الزام چنین موضوعی است .اقتصاد
مقاومتی کاهش وابستگی ها و تأکید
روی مزیت های تولید داخل و تالش
برای خوداتکایی است .یکی از مهم ترین
محورهای اجرای سیاست های ابالغی
اقتصاد مقاومتی تکیه مخارج دولتی بر
دریافت مالیات و کاهش وابستگی به
درآمدهای نفتی است.
از طرفی ،چالش مهم و اساسی در
اقتصاد مقاومتی ،تأمین درآمدها و منابع مالی است چرا که معموالً اولین مسئله ای که درشرایط تحریم هدف
قرار می گیرد ،منابع مالی است .کشورهای تحریم کننده با استفاده از ابزارها و روش های گوناگون سعی در
محدود کردن و قطع درآمدهای کشورهای تحریم شونده دارند ،تا آنها را دچار بحران های اقتصادی ،سیاسی و
اجتماعی کرده و وادار به پذیرش شرایط خود کنند .این محدودیت ها و تحریم ها در اقتصادهای تک محصولی
بیشتر نمود پیدا می کند .چرا که این گونه نظام های اقتصادی معموالً آسیب پذیر هستند و حتی درشرایط
عادی که تحریم یا فشار خارجی وجود ندارد ،ممکن است نوسانات قیمت و تحوالت بازارهای جهانی ،آنها
را دستخوش بحران کند .ازاین رو باید پایه های درآمدی دیگری در اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته و زمینه
آسیب پذیری را کاهش داد.
بی شک ،درآمدهای مالیاتی یکی از پایدارترین و درعین حال مطمئن ترین منابع درآمدی دولت ها جهت نیل
به اهداف اقتصادی و اجتماعی درجامعه به شمار می رود .کشورهای توسعه یافته به دلیل اتکا به همین منابع
مالیاتی در اقتصادشان از دهه های گذشته ،به صورت نظام مند و هدف مند از این ظرفیت بی پایان بهره می برند.
نظام مالیاتی پویا می تواند تمامی نیازهای یک اقتصاد مقاومتی را تأمین نماید ،زیرا دولت ها برای انجام وظایف
و اجرای تعهدات خود نیازمند منابع مالی هستند و مالیات به عنوان یک راهبرد می تواند اتکای درآمدهای
کشور را به درآمدهای نفتی کاهش دهد .چرا که تأمین مالی آن به وسیله خود افراد جامعه و مالیات های
پرداختی آنها است که موجب عدم نیاز مالی دولت به منابع دیگر می گردد و باعث استحکام پایه های آن
می شود .در واقع مالیات می تواند به عنوان کلیدی ترین منبع درآمدی دولت ،نقش به سزایی در شکوفایی
اقتصاد مقاومتی ایفا نماید.
از طرفی ،بایدپرداخت مالیات به یک باور و تکلیف اقتصادی نهادینه شده در مردم منجر شود ،اما از آنجا که
یکی از شروط اساسی ایجاد نظام مالیاتی مطلوب ،مقبولیت آن از سوی مردم و پرداخت داوطلبانه مالیات
است ،راهی به جز تقویت فرهنگ مالیاتی نیست چرا که با ایجاد زیرساخت ها و بسترهای فرهنگی مناسب
می توان انتظار ترغیب و مشارکت مردم به پرداخت مالیات را داشت.
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ارزشیابی
ردیف

شاخص های مورد ارزیابی

1

حضور به موقع در کالس درس و کارگاه آموزشی و رعایت نظم و انضباط

2

همراه داشتن وسایل آموزشی شخصی (کتاب ،دفتر ،ماشین حساب و)...

3

شرکت فعال در بحثهای گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری

4

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل دربارۀ آنها

5

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی

6

تعریف پرداخت های مشمول مالیات تکلیفی

7

ویژگی مالیات های تکلیفی و تفاوت آن با مالیات عملکرد

8

اسناد و مدارک تعیین مالیات تکلیفی

9

تفکیک مخارج مشمول مالیات تکلیفی از سایر پرداخت ها

10

انواع مالیات های تکلیفی
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خودارزیابی هنرجو
موفق

ناموفق

نظر هنرآموز
موفق

ناموفق

مالیات تکلیفی

محاسبات مربوط به مالیات تکلیفی
فعالیت 3

الف) تفاوت بین مالیات های مستقیم و غیرمستقیم چیست؟
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
ب) آیا هرنوع مالیات اجاره امالک تکلیفی محسوب می شود؟ بحث کنید.
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

مالیات اجاره امالک

براساس ماده  52قانون مالیات های مستقیم درآمد شخص
حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به
امالک واقع در ایران پس از کسر معافیت های مقرر در این
قانون مشمول مالیات بر درآمد امالک می باشد.

فعالیت 4

تفاوت مالکیت رهنی و مالکیت اجاره به شرط تملیک چیست؟
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

انواع مالیات بر درآمد اجاره (مستغالت)
الف) مالیات اجاره دست اول :مالیاتی است که به درآمد امالک و مستغالتی که از طرف مالک به اجاره
واگذار می شود تعلق می گیرد و در واقع موجر شخص مالک می باشد.
ب) مالیات اجاره دست دوم :هرگاه مستأجر محل مورد اجاره را به غیر واگذار نماید مشمول مالیات اجاره
دست دوم می باشد و در واقع موجر مالک نمی باشد.
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درآمد مشمول مالیات بر اجاره دست اول
طبق ماده  53قانون مالیات های مستقیم درآمد مشمول مالیات امالکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت
است از کل مال االجاره اعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر بیست و پنج درصد ( )%25بابت هزینه ها و
استهالکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.
درآمد × %75کل مال االجاره = درآمد مشمول مالیات اجاره

مثال 1

اجاره بهای ساالنه یک دستگاه ساختمان  300متری به مبلغ  150،000،000ریال می باشد ،درآمد
مشمول مالیات ساالنه و میزان معافیت ماده  53قانون مالیات های مستقیم را محاسبه کنید.
پاسخ:
درآمد مشمول مالیات اجاره
		
معافیت ماده  53ق.م.م

فعالیت 5

150،000،000 × %75 = 112،500،000
150، 000، 000 × %25 = 37، 500، 000

چه بخش از مالیات های اجاره امالک تکلیفی محسوب می شوند؟
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

کار عملی 3
شخصی یک واحد آپارتمان  200متری خود را از ابتدای سال  ۱۳۹7به مدت یک سال به مبلغ ماهیانه
 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ریال اجاره داده است.
مطلوب است:
محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره و معافیت ماده  53قانون مالیات های مستقیم
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مالیات تکلیفی

کار عملی 4
باتوجه به میزان محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره امالک  ،جدول زیر را کامل کنید.
ردیف
1
2
3
4

دریافتی اجاره امالک
ساالنه
600، 000، 000

دریافتی اجاره امالک
ماهیانه

درآمد مشمول مالیات
ساالنه

30، 000، 000
21، 500، 000
495، 000، 000
69، 000، 000

5
6
فعالیت 6

میزان معافیت ساالنه
ماده  53ق.م.م

360، 000، 000

تفاوت بین حق واگذاری (سرقفلی) و اجاره چیست؟
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
درآمد مشمول مالیات براجاره دست دوم
هرگاه موجر مالک نباشد درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی
بابت ملک مورد اجاره.

نکته

در مورد اجاره دست دوم چون موجر مالک نیست لذا در محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره  %25ذکر شده در
ماده  ۵۳قانون مالیاتهای مستقیم بابت هزینهها و استهالکات و تعهدات مالک از اجاره دریافتی کسر نمیشود.

نکته

حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر
قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.
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کار عملی 5
با توجه به اطالعات جدول زیر درآمد مشمول مالیات اجاره امالک را محاسبه کنید؟
پرداختی بابت اجاره
دست دوم ساالنه

میزان معافیت ساالنه
ماده 53ق.م.م

درآمد مشمول مالیات
ساالنه

پرداختی بابت اجاره دست
ردیف
اول ساالنه
1

350، 000، 000

0

87، 500، 000

262، 500، 000

2

0

380، 000، 000

3

750، 000، 000

260، 000، 000

4

500، 000، 000

40، 000، 000

5

0

750، 000، 000

6

150، 000، 000

0

7

70، 000، 000

35، 000، 000

کار عملی 6
مؤسسه ساوه در ابتدای سال  ۱۳۹7طی یک سند رسمی یک مجتمع  ۴واحدی آپارتمان را به مدت  ۳سال
از آقای آروین اجاره نمود .مبلغ اجاره بهای ساالنه طبق سند تنظیمی  ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ریال می باشد .مؤسسه
آروین مجتمع  ۴واحدی را به  ۴نفر اجاره داده و در سال  ۱۳۹7جمعاً مبلغ  ۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰ریال از
مستأجرین دریافت کرده است.
مطلوب است:
محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره مؤسسه مؤسسه « ساوه» در سال .1397
تفاوت بین رهن و اجاره چیست؟
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

فعالیت 7

نحوه محاسبه مالیات اجاره
1

اگر شخص حقیقی باشد

نرخ ماده  131قانون مالیاتهای مستقیم × درآمد مشمول مالیات اجاره = مالیات اجاره اشخاص حقیقی
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نرخ محاسبه مالیات براساس ماده  131قانون مالیات های مستقیم
نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای
است به شرح زیر است:
ماده  131قانون مالیات های مستقیم
تا میزان پانصد میلیون ( )500، 000، 000ریال درآمد مشمول مالیات

نرخ پانزده درصد
()%15

نسبت به مازاد پانصد میلیون ( )500، 000، 000ریال تا میزان یک
میلیارد ( )1، 000، 000، 000ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه

نرخ بیست درصد

ساالنه

نسبت به مازاد یک میلیارد ( )1، 000، 000، 000ریال درآمد مشمول
مالیات ساالنه

()%20
نرخ بیست و پنج درصد
()%25

 2اگر شخص حقوقی باشد
براساس ماده  105قانون مالیات های مستقیم 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 پس از وضع زیان های
حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ
جداگانه ای می باشد ،مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد ( )%25خواهند بود.
بنابراین نرخ مالیات بر درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی به صورت مقطوع  %25است.
 × %25درآمد مشمول مالیات اجاره=مالیات اجاره اشخاص حقوقی

مثال 2

درآمد مشمول مالیات اجاره ساالنه یک شخص حقیقی در سال  1/200/000/000ریال است مالیات
وی را براساس ضرایب ماده  131قانون مالیات های مستقیم محاسبه نمایید.
پاسخ:
جمع مالیات

500، 000، 000 × %15      =   75   ، 000، 000
500، 000، 000      × %20    = 100، 000، 000
200، 000، 000     × %25= 50، 000، 000
75، 000، 000 +100، 000، 000 +50، 000، 000=225، 000، 000
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مثال 3

درآمد مشمول مالیات اجاره یک شخص حقوقی ماهیانه به مبلغ  20، 000، 000ریال می باشد.
مالیات سالیانه این مؤسسه را حساب کنید.
پاسخ :
،
،
،
،
درآمد سالیانه
20 000 000×12=240 000 000
،
،
،
،
جمع مالیات 240 000 000×%25= 60 000 000

کار عملی 7
با توجه به اطالعات داده شده درجدول زیر میزان مالیات اجاره را برای هریک محاسبه کنید؟
ردیف

نام مؤسسه /مالک

نوع شخصیت

درآمد مشمول مالیات

1

شرکت سهامی نوبران

حقوقی

250، 000، 000

2

مؤسسه برنج فروشی نیما

حقیقی

175، 000، 000

3

اداره آموزش و پرورش

حقوقی

400، 000، 000

4

شرکت تعاونی کارگران

حقوقی

520، 000، 000

5

مؤسسه خدمات رایانه آشتیان

حقیقی

65 ، 000، 000

6

فروشگاه مواد غذایی زرندیه

حقیقی

1 ، 200، 000، 000

7

عمده فروشی فراهان

حقیقی

950، 000، 000

مالیات

کار عملی 8

آقای «  شکری» آپارتمان خود را در سال جاری ماهیانه به مبلغ  60، 000، 000ریال به اجاره واگذار نموده
است .درآمد مشمول مالیات ساالنه و مالیات وی را حساب کنید.

فعالیت 8

الف) تفاوت بین اجاره نامه رسمی و غیررسمی چیست؟
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
ب) مبنای محاسبه درآمد اجاره برای تشخیص مالیات چگونه انجام می شود؟
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
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کار عملی 9
مؤسسه محالت ساختمان مسکونی خود را به مدت یک سال به شخصی اجاره داده است .قرارداد در بنگاه
امالک رسمی تنظیم شده است .مبلغ اجاره ماهیانه 28، 000، 000ریال می باشدکه مورد قبول واقع نشد.
براساس دفترچه ارزش اداری هر متر عرصه  70، 000ریال و اعیانی  100، 000ریال است ،ضمناً زیر بنای
ملک  200متر و زمین آن  300متر مربع است.
مطلوب است :محاسبه مالیات ساالنه

کار عملی 10
بنگاه خمین کارگاهی را به مدت یک سال به تولیدی مهدی اجاره داده است .شروع قرارداد از ابتدای خردادماه
سال جاری است .مبلغ اجاره ماهیانه  6، 000، 000ریال است که مورد قبول اداره امورمالیاتی واقع نشد.
براساس دفترچه ارزش اجاری هر متر مربع مسکونی اعیانی  90، 000ریال و عرصه  60، 000ریال و هر متر
مربع تجاری اعیانی  140، 000ریال و عرصه  110، 000ریال است .زیر بنای ملک  250متر و عرصه آن
 400متر مربع است.
مطلوب است :محاسبه مالیات سال جاری
فعالیت 9

چه امالکی درایران مشمول مالیات بردرآمداجاره امالک نیستند؟
.....................................................................................................................................................................................

معافیتهای مالیاتی اجاره
 1محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک
اجاری تلقی نمی شود.
 2امالکی که مجاناً در اختیار سازمان ها قرار می گیرد غیر اجاری تلقی می شود.
 3از نظر مالیات بر درآمد اجاره امالک هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب می شود.
 4در مورد امالکی که با اثاثه یا ماشین آالت به اجاره واگذار می شود ،درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آالت
نیز جزء درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل می شود.
 5مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به
اعالم وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صد در صد ( )%100مالیات
بر درآمد امالک اجاری معاف می باشد ،در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای
مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع
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زیربنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره امالک معاف می باشد.
 6هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی ،آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت
خویش اجاره نماید یا از خانة سازمانی که کارفرما در اختیار او می گذارد استفاده کند در احتساب درآمد
مشمول مالیات این فصل میزان مال االجاره ای که به موجب سند رسمی یا قرارداد می پردازد یا توسط کارفرما
از حقوق وی کسر و یا برای محاسبة مالیات حقوق تقویم می گردد از کل مال االجارة دریافتی او کسر خواهد
شد.
 7در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده
( )84این قانون از درآمد مشمول مالیات ساالنة مستغالت از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل
مشمول مالیات می باشد.

مثال 4

آقای بدیعی کارگاهی را به همراه ماشین آالت داخل آن را از ابتدای سال جاری به مدت یک سال طی
سند رسمی به اجاره واگذار نموده است .بر اساس قرارداد اجاره ماهیانه ساختمان کارگاه ۳،۰۰۰،۰۰۰
ریال و ارزش اجاری ماشین آالت  ۲،۰۰۰،۰۰۰ریال تعیین گردیده است.
مطلوب است :محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره سال جاری و تعیین مالیات
پاسخ:
،
،
،
،
،
،
جمع درآمد اجاره ماهانه
3 000 000+2 000 000 = 5 000 000
،
،
،
،
50 000 000×12 = 60 000 000
جمع درآمد اجاره ساالنه
معافیت موضوع ماده 53
60، 000، 000×%25 = 15، 000، 000
،
،
،
،
،
،
60 000 000-15 000 000 = 45 000 000
درآمد مشمول مالیات اجاره سال جاری
،
،
،
،
مالیات پرداختی براساس ضرایب ماده 131
45 000 000 × %15 = 6 750 000

مثال 5

آقای آزادی یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت  240متر در اراک دارد که اجاره ماهیانه آن
 30، 000، 000ریال می باشد.
مطلوب است :محاسبه مالیات ماهیانه وساالنه
پاسخ:
30، 000، 000×12 = 360، 000، 000
جمع درآمد اجاره ساالنه
،
،
،
،
360 000 000 ÷ 240 = 1 500 000
اجاره هرمترمربع ساالنه
240-200=40
مقدار متراژ مشمول مالیات
،
،
،
،
درآمد مشمول مالیات اجاره
40×1 500 000×%75=45 000 000
مالیات ساالنه براساس ضرایب ماده 131
45، 000، 000 × %15 = 6، 750، 000
،
،
،
6 750 000 ÷ 12 =562 500
مالیات ماهیانه
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فعالیت10

الف) آیا حقوق بازنشستگی و وظیفة دریافتی و جوایز و سود ناشی از سپرده های بانکی برای اشخاص
حقیقی درآمد تلقی می شود؟
.....................................................................................................................................................................................
ب) وظایف اشخاص حقیقی مشمول طبق قانون جهت استفاده از معافیت ساالنه مستغالت چگونه
است؟
.....................................................................................................................................................................................

مثال 6

آقای امانی در ابتدای سال جاری ملک خود را با تنظیم قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی به مدت یک
سال اجاره داد .مبلغ اجاره ماهیانه  30، 000، 000ریال می باشد.آقای امانی به جز درآمد این ملک
عایدی دیگری ندارد.
مطلوب است:
،
،
محاسبه مالیات سال جاری (معافیت سال  1397مبلغ  216 000 000ریال است)
پاسخ:
درآمد مشمول مالیات قبل از کسر مالیات
30، 000، 000×12×%75=270، 000، 000
،
،
،
،
،
،
درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت 216 000 000=54 000 000ـ270 000 000
محاسبه براساس نرخ مالیات بردرآمد ماده 131ق م م:
،
،
،
،
مالیات آقای امانی
54 000 000×%15=8 100 000

کار عملی 11
مشمول و غیرمشمول بودن موارد زیر را از نظر مالیات بر درآمد اجاره امالک مشخص نمایید.
ردیف

شرح

1

آپارتمان 180متری در اراک

2

محل سکونت فرزند واجداد

3

اجاره ساختمان به صورت رایگان به بهزیستی

4

ساختمان  205متری دراراک

5

مغازه  30متری تجاری

6

واحد  120متری اداری

7

آپارتمان  165متری درتهران

مشمول مالیات اجاره

عدم مشمول مالیات اجاره
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کار عملی 12
آقای امیری کارمند بازنشسته آموزش و پرورش میباشد و غیر از حقوق بازنشستگی درآمد دیگری ندارد .ایشان
در فروردین ماه سال جاری یک واحد آپارتمان  300متری خود را در تهران با اجاره ماهیانه  45، 000، 000ریال
در اختیار مستأجر گذاشت.
مطلوب است :محاسبه مالیات ساالنه

نحوه پرداخت مالیات بر درآمد اجاره امالک
فعالیت 11

اظهارنامه مالیاتی چیست؟
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
طبق ماده  80قانون مالیات های مستقیم مالک یا مالکین مکلف هستند اظهارنامه مالیاتى هر سال درآمد
اجاره خود را تا پایان تیرماه سال بعد به حوزۀ مالیاتى مربوطه تسلیم و مالیات متعلقه را نیز پرداخت کنند.
همچنین براساس تبصره  9ماده  53قانون مالیات های مستقیم در صورتى که مستأجر اشخاص حقوقى (اعم از
دولتى یا خصوصى و یا نهادهاى عمومى غیردولتی) باشند هنگام پرداخت اجاره بهاء مکلف هستند مالیات
متعلقه را براساس قانون محاسبه ،کسر و ظرف مدت ده روز پس از کسر ،مالیات مربوطه را به اداره امور
اقتصادى و دارایى محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به مؤجر تسلیم نماید.

فعالیت 12

منظور از مالیات نقل و انتقال امالک چیست؟
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

مشمولین مالیات بر درآمد امالك
كلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از اینكه مالك عین ملك و یا مستأجر دارای حق واگذاری محل بابت
هرگونه واگذاری سرقفلی محل كسب خود یا انتقال حقوق مربوط به حق تصرف و یا حقوق ناشی از موقعیت
تجاری مشمول مالیات می باشند.
فعالیت 13
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چه عواملی در محاسبه ارزش معادالتی امالک تأثیر گذار هستند؟
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

مالیات تکلیفی

مالیات نقل و انتقال امالک
الف) مالیات انتقال امالک
براساس ماده  59قانون مالیات های مستقیم نقل و انتقال قطعی امالک به
مأخذ ارزش معامالتی و به نرخ پنج درصد ( )%5در تاریخ انتقال از طرف
مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می باشد.
تبصره :چنانچه برای مورد معامله ارزش معامالتی تعیین نشده باشد ،ارزش
معامالتی نزدیک ترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد بود.
مثال 7

اطالعات زیر مربوط به انتقال یک واحد مسکونی می باشد.
،
،
مساحت مفید آپارتمان  125متر مربع با ارزش معامالتی
 450 896 250ریال
 12، 000، 000ریال
میزان سهم از عرصه  66مترمربع با ارزش معامالتی
،
،
    48 721 700ریال
پارکینگ و مشاعات  28متر مربع با ارزش معامالتی
،
،
 92 210 450ریال
آسانسور با ارزش معامالتی
،
،
 711 828 400ریال
مجموع ارزش معامالتی آپارتمان مورد انتقال
مطلوب است :محاسبه مالیات نقل و انتقال واحد مسکونی
پاسخ:
،
،
،
،
  
711 828 400 × %5 = 35 591 420
ب) مالیات انتقال حق واگذاری امالک (حقوق صنفی و سرقفلی)
براساس ماده  59قانون مالیات های مستقیم انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب
حق و به نرخ دو درصد ( )%2در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می باشد.
تبصره :حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق
ناشی از موقعیت تجاری محل.

مثال 8

فروشگاه تفرش حق واگذاری مغازه خود را با دریافت مبلغ  650، 000، 000ریال به مؤسسه آشتیان
واگذار نموده است .در صورتی که ارزش معامالتی حق واگذاری این واحد تجاری 500، 000، 000
ریال باشد.
مطلوب است :محاسبه مالیات حق واگذاری مغازه
پاسخ:
مالیات حق واگذاری مغازه
650، 000، 000 × %2 = 13، 000، 000
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جدول نرخ مالیات نقل و انتقال امالک
انواع نقل و انتقال امالک

نرخ مالیات

توضیحات

مالیات نقل و انتقال امالک براساس ارزش معامالتی

پنج درصد()%5

در تاریخ انتقال از طرف صاحب یا صاحبان

انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی صاحب حق

دودرصد()%2

در تاریخ واگذاری از طرف صاحب یا صاحبان

کار عملی 13
مؤسسه « خمین» ملکی را به مبلغ  750، 000، 000ریال براساس اطالعات زیربه فروش رسانده است.
 1این ملک شامل  3واحد آپارتمان مسكونی و یك باب واحد صنفی تجاری است.
 2عرصه ملك  300متر مربع و اعیان آن  200متر مربع می باشد.
 3ارزش معامالتی عرصه هر متر مربعی 900، 000ریال.
 4ارزش معامالتی اعیان هر متر مربع  550، 000ریال است.
 5حق واگذاری (سرقفلی) محل كسب  260، 000، 000ریال.
مطلوب است :محاسبه مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری قطعی ملك.

کار عملی 14
بنگاه « کمیجان»  4باب واحد تجاری خود را در سال جاری به مؤسسه « فراهان» واگذار نمود .در تاریخ انتقال
ارزش معامالتی ملک  589، 000، 000ریال و ارزش معامالتی حق واگذاری  885، 000، 000ریال است.
در صورتی که بنگاه « کمیجان» مبلغ  995، 000، 000ریال دریافت کرده باشد.
مطلوب است :محاسبه مالیات نقل و انتقال وحق واگذاری.
ج) مالیات بر درآمد حاصل از ساخت و فروش
براساس ماده  77قانون مالیات های مستقیم درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع
ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد خواهد بود.
تبصره   :1اولین نقل و انتقال ساختمان های مذکور عالوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده ( )59این
قانون مشمول مالیات علی الحساب به نرخ ده درصد( )%10به مأخذ ارزش معامالتی ملک مورد انتقال است.
مالیات قطعی مؤدیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می شود.
تبصره   :2شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن
است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.
تبصره   :3شهرداری ها موظف اند هم زمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب
را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی ربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی
کشور تعیین می گردد گزارش کنند.
تبصره      :4شهرهای زیر یک صد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است.
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مالیات تکلیفی
مثال 9

آقای «  ایلیاد» یك دستگاه ساختمان نوساز واقع در اراک ،كه گواهی پایان كار آن در یک سال پیش
صادر گردیده بود به مبلغ  4، 500، 000، 000ریال به فروش رساند .در صورتی که ارزش معامالتی
عرصه  550، 000، 000ریال و ارزش معامالتی اعیانی آن  950، 000، 000ریال باشد.
مطلوب است :محاسبه مالیات نقل و انتقال ملك مزبور
پاسخ   :
،
،
،
،
،
،
،
جمع ارزش معامالتی عرصه و اعیانی550 000 000 + 950 000 000 = 1 500 000 000
مالیات نقل و انتقال
1، 500، 000، 000 × %5 = 75، 000، 000
،
،
،
،
مالیات ساخت وفروش
950 000 000 × %10 = 95 000 000
،
،
،
،
،
،
جمع مالیات نقل و انتقال وساخت وفروش 75 000 000 + 95 000 000 = 170 000 000

کار عملی 15
آقای «  امینی» یک دستگاه ساختمان خود را در تاریخ  1397/12/1به قیمت  35، 000، 000، 000ریال به
فروش رسانید .متراژ این ساختمان شامل 150متر عرصه و 250متر اعیانی است .همچنین تاریخ پایان کار
این ساختمان  1395/10/20است.
مطلوب است :محاسبه مالیات نقل و انتقال و ساخت و فروش در صورتی که ارزش معامالتی هر متر عرصه
 250، 000ریال و ارزش معامالتی هر متر اعیانی 340، 000ریال باشد.

مالیات تکلیفی حقوق
فعالیت 14

الف) میزان بخشودگی مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته چقدراست؟
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
ب) نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی در سال جاری چگونه می باشد؟
ردیف

شرح

میزان درصد

1

تا مبلغ معافیت قانونی

؟

2

تا  3برابر مبلغ معافیت قانونی

؟

3

از  3تا  4برابر مبلغ معافیت قانونی

؟

4

از  4تا  6برابر مبلغ معافیت قانونی

؟

5

بیشتر از  6برابر مبلغ معافیت قانونی

؟
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تعریف مالیات حقوق
براساس ماده  82قانون مالیات های مستقیم درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر اعم از
حقیقی یا حقوقی در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور
نقد یا غیر نقد تحصیل می کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.
همچنین درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور از طرف دولت جمهوری اسالمی ایران یا اشخاص
مقیم ایران از منابع ایرانی عاید شخص می شود مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.
فعالیت 15

در مورد نحوه ارسال لیست مالیات حقوق تحقیق کنید.
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

انواع درآمد حقوق
الف) حقوق ثابت (اصل حقوق)
ب) مزایای مربوط به شغل که به دو دسته مزایای مستمر و مزایای غیرمستمر تفکیک می شود.
مالیات تکلیفی ماده  86ق.م.م
مثال
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تبصره 1

تبصره 2

پرداخت کننده
غیر اصلی

پرداخت توسط
دانشگاه ها ،مراکز و
مؤسسات آموزش
عالی ،پژوهشی و
فناوری

هنگام هر پرداخت
به اشخاص حقیقی

پرداخت به
کارکنان خود و غیر
کارکنان خود

مالیات متعلق با
رعایتمعافیتهای
قانونیبهغیرازماده84

حق التدریس
حق التحقیق
حق پژوهش
قراردادهای پژوهشی

به نرخ مقطوع %10

به نرخ مقطوع %10

به نرخ مقطوع %5

حقوق مستمر مهر ماه  1397کارگری در یک مؤسسه  26، 000، 000ریال میباشد همچنین نامبرده
در طی همین ماه مبلغ  18، 000، 000ریال بهعنوان حقپژوهش نیز از دانشگاه دریافت نموده است.
مطلوب است :محاسبه مالیات حقوق و حق پژوهش مهرماه ( 1397معافیت سالیانه )276، 000، 000
پاسخ:
،
،
،
،
،
،
23 000 000=3 000 000ـ26 000 000
حقوق مستمر ماهانه مشمول مالیات
،
،
،
مالیات حقوق مهرماه
3 000 000×%10=300 000
،
،
،
مالیات تکلیفی حق پژوهش
18 000 000×%5=900 000
300، 000+900، 000=1، 200، 000
جمع کل مالیات مهرماه

مالیات تکلیفی

مقررات ناظر بر اجرای تکالیف قانونی
فعالیت 16

مؤدیان مالیاتی چه کسانی هستند؟
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
همان طور که طبق قانون مالیات های مستقیم اجرای مسئولیت ها متناسب با اختیارات مراجع مالیاتی لحاظ
شده است درخصوص عدم اجرای تکالیف قانونی از طرف مؤدیان مالیاتی و یا اشخاص ثالث نیز جرایم نقدی
و مجازات حبس تأدیبی پیش بینی شده است و لذا براساس حکم کلی ماده  ۱۸۲قانون مالیات های مستقیم
کسانی که مطابق مقررات قانون مذکور مکلف به پرداخت مالیات دیگران می باشند و همچنین هرکسی که
پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر
مشمول جریمه ای شناخته شده اند ،در حکم مؤدی محسوب می شوند و از نظر وصول بدهی طبق مقررات
قانونی اجرای وصول مالیات ها با آنان رفتار خواهد شد.

فعالیت 17

جرایم مالیاتی طبق قانون چگونه می باشد؟
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
جرایم مالیاتی چیست؟
جرایم مالیاتی مواردی هستند که به دلیل عدم انجام تکالیف مالیاتی و یا انجام تکالیف مالیاتی بعد از مهلت
قانونی به مؤدیان تعلق می گیرند و بر اساس نوع تخلف صورت گرفته ،انواع و نرخ های متفاوتی دارند.
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برخی از جرایم و میزان آن در قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر است:
الف) جرایم مالیات بر درآمد امالک
ماده قانونی

نرخ جریمه

مأخذ

موضوع جریمه
تسلیم اظهارنامه خالف واقع

57

یک برابر

مالیات

پرداخت مالیات پس از آن موعد مقرر (تأخیر در پرداخت
مالیات)

190

 2/5درصد به ازای هرماه

مالیات

عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقیقی

192

 10درصد

مالیات

عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی

192

 30درصد

مالیات

عدم کسر و وایصال مالیات یا عدم پرداخت مالیات تکلیفی

199

 10درصد

مالیات
پرداخت نشده

 2/5درصد به ازای هرماه

مالیات

ب) جرایم مالیات بر درآمد حقوق
موضوع جریمه

ماده قانونی

نرخ جریمه

مأخذ

تسلیم خالف واقع یا عدم تسلیم لیست حقوق

197

 2درصد

حقوق پرداختنی

عدم کسر و وایصال مالیات حقوق

199

 10درصد

مالیات پرداخت نشده

 2/5درصد به ازای هرماه

مالیات پرداخت نشده

ج)جرایم سایر مالیات های تکلیفی

234

موضوع جریمه

ماده قانونی

نرخ جریمه

مأخذ

تسلیم خالف واقع یا عدم تسلیم قرارداد

197

 1درصد

مبلغ قرارداد

عدم کسر ووایصال مالیات مؤدیان

199

 10درصد

مالیات پرداخت نشده

 2/5درصد به ازای هرماه

مالیات پرداخت نشده

مالیات تکلیفی
فعالیت 18

 1در مواردی که به موجب قانون مکلف به پرداخت مالیات براساس اظهارنامه مالیاتی باشیم و در
موعد مقرر اقدام نکنیم ،میزان جریمه ساالنه چقدر می باشد؟
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
 2تفاوت بین برگ تشخیص و برگ قطعی مالیات بر درآمد چیست؟
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

پیگیری جرایم مالیاتی:
پیگیری جرایم مالیاتی بر اساس تبصره های  1و  2ماده
 190قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر است:
تبصره  :1مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به
تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان
و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه
یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارائه به
موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نموده اند ،در موارد
مذکور در مادة ( )239این قانون  ،هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با ادارة امور مالیاتی توافق
نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند از هشتاد درصد ()%80
جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود .همچنین ،در صورتی که این گونه مؤدیان ظرف یک ماه از تاریخ
ابالغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد ()%40
جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود.
تبصره  :2چنانچه فاصلة تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن
مالیات از یک سال تجاوز نماید جریمه دو و نیم درصد ( )%2/5در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت
زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابالغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مؤدی نخواهد بود .سازمان
امورمالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نکنند که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداکثر تا
یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد.
فعالیت 19

جرایم مالیاتی درچه صورتی قابل بخشودگی است؟
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
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شایستگی غیر فنی
تأثیر و نقش پرداخت مالیات در توسعه زیرساخت های
شهری
بهره گیری ازیک نظام مالیاتی جامع و متناسب با شرایط
اقتصادی کشور ،موجب توزیع عادالنه تر درآمدها ،دستیابی به
رشد اقتصادی باالتر ،توجه بیشتر به بخش خصوصی ،حساسیت
بیشتر دولت در زمینه هزینه کردن اعتبارات و در نتیجه اثربخشی
باالتر خواهد شد ،بنابراین همکاری و همراهی مردم با نظام
مالیاتی می تواند مهم ترین عامل رشد و توسعه جامعه ،تحقق
رفاه اجتماعی ،افزایش خدمات و عمران وآبادانی کشور شود.
از آنجا که مالیات نقش مؤثر و مستقیمی در تأمین منابع مالی
کشورها برعهده داشته و انجام پروژه های عمرانی و توسعه
زیرساخت ها ،ارتباط مستقیمی با میزان مالیات های وصول شده
دارد ،مالیات و توسعه عمرانی ،ارتباط معناداری پیدا خواهد
نمود .طرح های عمرانی همچون بزرگراه ها ،خیابان ها ،جاده ها و
پل ها ،حمل و نقل عمومی ،فرودگاه ها و خطوط هوایی ،منابع آبی ،مدیریت شهری ،تولید جریان برق و مخابرات،
ارتباطات ،مدیریت سالمت جامعه ،توسعه زیرساخت های آموزشی وگسترش خدمات درمناطق محروم ،نیازمند
بودجه قابل توجهی است که بخشی از آنها از محل درآمدهای مالیاتی تأمین خواهد شد .مالیات وپرداخت به
موقع آن ضامن بسترسازی و رفع نیازهای اولیه برای توسعه زیرساخت های کشوری و پیشبرد صحیح و بهینه
امور کشور است .مردم با پرداخت مالیات به موقع کمک شایان توجهی به تأمین بخش عظیمی از بودجه
کشور می کنند و به عبارتی دولت را برای تأمین منابع مالی برای اجرای این امر یاری می نمایند .مسئوالن و
مردم در شرایط کنونی به خوبی معایب اقتصاد تک محصولی یعنی وابستگی شدید اقتصاد به درآمدهای نفتی را
درک می کنند ،اقتصادی که به راحتی با تحریم یاکاهش قیمت جهانی نفت دچار مشکالت عدیده ای می شود،
نمی تواند قابل اتکا باشد .در این راستا با آگاه کردن مردم از نقش مالیات درتوسعه و ارتقا زیرساخت های کشور
می توان به افزایش سطح مشارکت مردم در پرداخت مالیات کمک نمود .بهره گیری از یک نظام مالیاتی جامع
و متناسب با شرایط اقتصادی کشور ،موجب توزیع عادالنه تر درآمدها ،دستیابی به رشد اقتصادی باالتر ،توجه
بیشتر به بخش خصوصی ،حساسیت بیشتر دولت در زمینه هزینه کردن اعتبارات و در نتیجه اثربخشی باالتر
خواهد شد ،بنابراین همکاری و همراهی مردم با نظام مالیاتی می تواند مهم ترین عامل رشدوتوسعه جامعه،
تحقق رفاه اجتماعی ،افزایش خدمات وعمران و آبادانی کشور شود.
امروزه اهمیت مالیات باعث شده است که این مقوله در رأس برنامه های اقتصادی دولت ها قرار گرفته و در این
میان مسئولین نظام مالیاتی نیز کوشیده اند با شفاف سازی و تبیین نقش مالیات در گرداندن چرخ اقتصادی
کشور ،راه کارهایی را ارائه نمایدکه موجب افزایش اعتماد عمومی و نیز مشارکت مردم درپرداخت مالیات شود.
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مالیات تکلیفی

ارزشیابی
ردیف

شاخص های مورد ارزیابی

1

حضور به موقع در کالس درس و کارگاه آموزشی و رعایت نظم و انضباط

2

همراه داشتن وسایل آموزشی شخصی ( کتاب ،دفتر ،ماشین حساب و)...

3

شرکت فعال در بحثهای گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری

4

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل دربارۀ آنها

5

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی

6

تعریف مالیات اجاره و توانایی محاسبه مالیات اجاره

7

تعریف مالیات نقل و انتقال و توانایی محاسبه مالیات آن

8

تعریف مالیات حقوق و محاسبه آن

9

تعریف جرایم مالیاتی

10

توانایی پیگیری جرایم مالیاتی و کنترل مالیات پرداختی

خودارزیابی هنرجو
موفق

ناموفق

نظر هنرآموز
موفق

ناموفق
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تعریف مالیات تکلیفی پرداختنی
فعالیت 20

تفاوت بین مالیات های «تکلیفی» و مالیات « برعملکرد» چیست؟
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
«مالیات تکلیفی» مالیاتی است که توسط پرداخت کننده براساس قوانین کسر می شود و به حساب سازمان
امورمالیاتی پرداخت می گردد.

ثبتهای مالیات تکلیفی
 1ثبت هزینه و درآمد اجاره
در ارتباط با شناخت درآمد و هزینه در دفاتر موجر و مستأجر در صورتی که مکلف به ثبت رویدادهای مالی در
دفاتر قانونی باشند ثبت های زیر اعمال می گردد:

دفاتر مستأجر:

« ثبت پرداخت اجاره بها»

شمارۀ سند:
تاریخ سند:

شرکت...
سند حسابداری
شرح

ردیف کد حساب
هزینه اجاره

شمارۀ صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)
××
×

سایرحساب های پرداختنی ـ مالیات پرداختنی
موجودی نقد
جمع:

×
××

شرح سند :پرداخت اجاره ماه......
تنظیم کننده:
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تأیید کننده:

تصویب کننده:

××

مالیات تکلیفی

دفاتر موجر:

«  ثبت دریافت اجاره از مستأجر»

شمارۀ سند:
تاریخ سند:

شرکت...
سند حسابداری
شرح

ردیف کد حساب

شمارۀ صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)

موجودی نقد

×

سایرحساب های دریافتنی ـ مطالبات فیش مالیاتی

×
××

درآمد اجاره
××

جمع:

××

شرح سند :پرداخت اجاره ماه......
تنظیم کننده:

تصویب کننده:

تأیید کننده:

2

ثبت هزینه « حقوق و دستمزد» « ،حق التدریس» « ،حق التحقیق»« ،حق پژوهش»:

شمارۀ سند:
تاریخ سند:

شرکت...
سند حسابداری
شرح

ردیف کد حساب

شمارۀ صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

هزینه حقوق ودستمزد

بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)
××

سایرحساب های پرداختنی ـ مالیات پرداختنی

×

موجودی نقد
جمع:

×
××

××

شرح سند :ثبت کسر مالیات حقوق ،حق التدریس ،حق التحقیق ،حق پژوهش ماه......
تنظیم کننده:

تأیید کننده:

تصویب کننده:
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ثبت پرداخت مالیات تکلیفی:
هنگام پرداخت مالیات های تکلیفی به اداره امور مالیاتی ثبت های زیر صورت می گیرد
مالیات تکلیفی اجاره
1

دفاتر مستأجر

شمارۀ سند:
تاریخ سند:

شرکت...
سند حسابداری
شرح

ردیف کد حساب

شمارۀ صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)

مبلغ جزء

سایرحساب های پرداختنی ـ مالیات پرداختنی

××
××

موجودی نقد
××

جمع:

××

شرح سند :پرداخت مالیات به اداره امور مالیاتی
تأیید کننده:

تنظیم کننده:

2

تصویب کننده:

دفاتر موجر

موجر در زمان دریافت فیش مالیاتی ثبت زیر را در دفاتر اعمال می کند.
شمارۀ سند:
تاریخ سند:

شرکت...
سند حسابداری
شرح

ردیف کد حساب
پیش پرداخت مالیات

شمارۀ صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)
×

سایرحساب های دریافتنی ـ مطالبات فیش مالیاتی
جمع:

×
×

شرح سند :دریافت فیش مالیاتی اجاره ماه.....
تنظیم کننده:
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تأیید کننده:

تصویب کننده:

×

مالیات تکلیفی

نکته

مهلت پرداخت مالیات اجاره امالک
در صورتی که مستأجر شخص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی باشد هنگام پرداخت اجاره بهاء مکلف
است مالیات آن را طبق قانون کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و
رسید آن را به موجر تسلیم نماید.
3

پرداخت مالیات « ،حقوق و دستمزد»«،حق التدریس»«،حق التحقیق»« ،حق پژوهش»

شماره سند:
تاریخ سند:

شرکت...
سند حسابداری

ردیف کد حساب

شرح
سایرحساب های پرداختنی ـ مالیات پرداختنی

شماره صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)
××

موجودی نقد
جمع:

××
××

××

شرح سند :پرداخت مالیات به اداره امور مالیاتی
تنظیم کننده:

مثال 11

تأیید کننده:

تصویب کننده:

آقای قریشی حقوق بگیر اصلی شرکت خنداب است که در فروردین ماه سال جاری مبلغ 35، 000، 000
ریال حقوق از این شرکت دریافت نموده است .همچنین ایشان در همین ماه بابت حق پژوهش و
تحقیق از مؤسسه آموزشی « سینا» مبلغ  13، 000، 000ریال دریافت کرد.
مطلوب است:
(معافیت مالیاتی سال  1397اعمال شود و صر نظر از سایر معافیت ها)
الف) محاسبه و ثبت سند حقوق و مالیات در دفاتر شرکت « خنداب»
ب) ثبت پرداخت سند مالیات در دفاتر شرکت « خنداب»
ج) محاسبه و ثبت سند حق پژوهش و مالیات متعلقه در دفاتر مؤسسه آموزشی « سینا»
د) ثبت پرداخت سند مالیات در دفاتر مؤسسه آموزشی « سینا»
پاسخ:
،
،
،
،
،
،
35 000 000-23 000 000=12 000 000
مشمول مالیات
،
،
،
،
مالیات حقوق مربوط به شرکت خنداب
12 000 000×%10=12 000 000

241

الف) ثبت حقوق و مالیات
شمارۀ سند:
تاریخ سند1397/1/31 :

شرکت خنداب
سند حسابداری
شرح

ردیف کد حساب

شمارۀ صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)
35، 000، 000

هزینه حقوق ودستمزد
سایرحساب های پرداختنی ـ مالیات پرداختنی

1، 200، 000

موجودی نقد

33، 800، 000
35، 000، 000

جمع :سی وپنج میلیون ریال

35، 000، 000

شرح سند :ثبت حقوق وکسر مالیات فروردین ماه
تأیید کننده:

تنظیم کننده:

تصویب کننده:

ب)پرداخت مالیات
شمارۀ سند:
تاریخ سند1397/1/31 :
ردیف کد حساب

شرکت خنداب
سند حسابداری
شرح

سایرحساب های پرداختنی ـمالیات پرداختنی

     شمارۀ صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)
1، 200، 000
1، 200، 000

موجودی نقد
1، 200، 000

جمع :یک میلیون و دویست هزار ریال
شرح سند :پرداخت مالیات به اداره امور مالیاتی
تنظیم کننده:
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تأیید کننده:

تصویب کننده:

1، 200، 000

مالیات تکلیفی

		
مالیات حق پژوهش وتحقیق مربوط به مؤسسه آموزشی سینا

13، 000، 000×%5 = 650، 000

ج) ثبت حق پژوهش و تحقیق
شمارۀ سند:
تاریخ سند1397/1/31 :

مؤسسه آموزشی سینا
سند حسابداری

ردیف کد حساب

شرح

شمارۀ صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)
13، 000، 000

هزینه حقوق ودستمزد

650، 000

سایرحساب های پرداختنی ـ مالیات پرداختنی

12، 350، 000

موجودی نقد
13، 000، 000

جمع :سیزده میلیون ریال

13، 000، 000

شرح سند :ثبت حق پژوهش و تحقیق و کسر مالیات در فروردین ماه
تأیید کننده:

تنظیم کننده:

تصویب کننده:

د)پرداخت مالیات
شمارۀ سند:
تاریخ سند1397/1/31 :

مؤسسه آموزشی سینا
سند حسابداری

ردیف کد حساب

شرح

      شمارۀ صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

سایرحساب های پرداختنی ـ مالیات پرداختنی

بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)
650/000

موجودی نقد
جمع :ششصد وپنجاه هزار ریال

650/000
650/000

650/000

شرح سند :پرداخت مالیات به اداره امور مالیاتی
تنظیم کننده:

تأیید کننده:

تصویب کننده:
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کار عملی 16
در ابتدای سال  1397یک مؤسسه دولتی آپارتمانی را به مبلغ ماهیانه  60، 000، 000ریال اجاره کرده است
و طبق قرارداد اجاره بها را در پایان هر ماه پرداخت می نماید.
الف) وظیفه مؤسسه مزبور پس از کسر مالیات چیست؟
ب) نحوه محاسبه وثبت اجاره و مالیات را برای پایان فروردین ماه محاسبه کنید.
ج) ثبت پرداخت مالیات درتاریخ 1397/2/15
پاسخ الف............................................................................................................................................................................ :
پاسخ ب:
شمارۀ سند:
تاریخ سند1397/1/31 :
ردیف کد حساب

شرکت
سند حسابداری
شرح

شمارۀ صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)

جمع:
شرح سند :پرداخت ا جاره فروردین ماه
تأیید کننده:

تنظیم کننده:

تصویب کننده:

پاسخ ج:
شمارۀ سند:
تاریخ سند1397/2/15 :
ردیف کد حساب

شرکت
سند حسابداری
شرح

شمارۀ صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)

جمع:
شرح سند :پرداخت مالیات به اداره امور مالیاتی
تنظیم کننده:
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تأیید کننده:

تصویب کننده:

مالیات تکلیفی

کار عملی 17
یک «  بانک خصوصی» درابتدای تیرماه سال جاری ملکی را از آقای « رضایی» با عقد قرارداد یک ساله به مبلغ
ماهیانه  50، 000، 000ریال اجاره کرد و مقرر گردید در پایان هر ماه مبلغ مذکور را پس از کسر مالیات
تکلیفی پرداخت نماید.
مطلوب است :محاسبه و ثبت رویداد فوق در دفاتر «  بانک» و آقای «  رضایی» به تاریخ  31تیرماه
دفاتر بانک
1

پرداخت اجاره

شماره سند:
تاریخ سند/4/31 :
ردیف کد حساب

بانک
سند حسابداری
شرح

شماره صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)

جمع:
شرح سند :پرداخت ا جاره تیرماه
تأیید کننده:

تنظیم کننده:
2

تصویب کننده:

پرداخت مالیات به اداره امورمالیاتی

شماره سند:
تاریخ سند/4/31 :
ردیف کد حساب

بانک
سند حسابداری
شرح

شماره صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)

جمع:
شرح سند :پرداخت مالیات به اداره امور مالیاتی
تنظیم کننده:

تأیید کننده:

تصویب کننده:
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دفاتر آقای رضایی
1

دریافت اجاره از مستأجر

شماره سند:
تاریخ سند/4/31 :

رضایی
سند حسابداری
شرح

ردیف کد حساب

شماره صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)

جمع:
شرح سند :دریافت اجاره تیرماه
تأیید کننده:

تنظیم کننده:

2

تصویب کننده:

دریافت فیش مالیاتی

شماره سند:
تاریخ سند/4/31 :
ردیف کد حساب

رضایی
سند حسابداری
شرح

شماره صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)

جمع:
شرح سند :دریافت فیش مالیات تیرماه
تنظیم کننده:
246

تأیید کننده:

تصویب کننده:

مالیات تکلیفی

کار عملی 18

مؤسسه حسابداری «امین» در پایان بهمنماه سال جاری مبلغ  130، 000، 000ریال بهعنوان حقالتدریس به
مدرسین مؤسسه آموزشی خود که همگی شاغل در آموزش و پرورش میباشند پرداخت نمود.
مطلوب است :محاسبه وثبت حق التدریس وپرداخت مالیات

ثبت حق التدریس و مالیات
شماره سند:
تاریخ سند/11/30 :
ردیف کد حساب

مؤسسه امین
سند حسابداری
شرح

شماره صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)

جمع:
شرح سند :ثبت حق التدریس و کسر مالیات در بهمن ماه
تأیید کننده:

تنظیم کننده:

تصویب کننده:

ب)پرداخت مالیات
شماره سند:
تاریخ سند/11/30 :
ردیف کد حساب

مؤسسه امین
سند حسابداری
شرح

شماره صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)

جمع:
شرح سند :پرداخت مالیات به اداره امور مالیاتی
تنظیم کننده:

تأیید کننده:

تصویب کننده:
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شایستگی غیر فنی
فرار مالیاتی
فرار مالیاتی انجام اقدامات غیرقانونی از قبیل حساب سازی ،عدم ارائه دفاتر رسمی ،انجام فعالیت های اقتصادی
زیرزمینی و ...به منظور فرار از پرداخت مالیات است .در این راستا و برای رسیدن به این هدف ،درآمدی که
مشمول پرداخت مالیات می شود ،سودی که به آن مالیات تعلق می گیرد ،میزان یا منبع درآمدها ،مخفی
می گردد و یا اقداماتی که سبب تخفیف مالیاتی می گردند ،به طور کلی باالتر از میزان واقعی بیان می شوند.

علل مهم درفرارمالیاتی
دالیل فرارمالیاتی را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد.
 1عوامل نهادی
هنجارها و کنش های اجتماعی ،عدالت مالیاتی ،فساد ماموران مالیاتی ،عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در
جامعه ،عدم مبادله اطالعات کامل ،نبود سیستم نظارت و پیگیری در اخذ مالیات ،عدم استقبال ازتسلیم
اظهارنامه های مالیاتی و ضعیف بودن ضمانت های اجرایی دراین مورد ،تأخیردر وصول مالیات ،مشكالت
مربوط به تشخیص علی الراس مالیات ،قوانین پیچیده و متعدد ،عدم شناسایی مؤدیان و مستند نبودن میزان
درآمد آنها ،وجود معافیت های وسیع و متنوع و. ...
 2عوامل اقتصادی
نرخ و بار مالیاتی،درآمد مالیات دهندگان ،نرخ های تورم و بیكاری ،آزادسازی تجاری ،اندازه دولت و . ...
آثار فرار مالیاتی
فرار مالیاتی آثار سویی بر اقتصاد می گذاردکه
می توان به تأثیر آن بر رشد اقتصادی،
توزیع درآمد ،پس انداز بخش خصوصی،
سرمایه گذاری بخش دولتی و ...اشاره کرد.

248

مالیات تکلیفی

ارزشیابی
ردیف

شاخص های مورد ارزیابی

1

حضور به موقع در کالس درس و کارگاه آموزشی و رعایت نظم و انضباط

2

همراه داشتن وسایل آموزشی شخصی ( کتاب ،دفتر ،ماشین حساب و)...

3

شرکت فعال در بحثهای گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری

4

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل دربارۀ آنها

5

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی

6

تعریف مالیات های تکلیفی

7

توانایی محاسبه مالیات های تکلیفی

8

توانایی ثبت مالیات تکلیفی اجاره

9

توانایی ثبت مالیات تکلیفی حق التدریس ،حق التحقیق و...

10

توانایی ثبت پرداخت مالیات های تکلیفی

خودارزیابی هنرجو
موفق

ناموفق

نظر هنرآموز
موفق

ناموفق
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ارزشیابی شایستگی مالیات تکلیفی
شرح کار:

كنترل مستندات مبنی بر مشمول بودن یا نبودن مالیات تکلیفی (هزینه و دارایی)
کنترل و اعمال ضرایب مالیات تکلیفی براساس قوانین و مقررات
محاسبه مالیات تکلیفی
محاسبه مالیات اجاره
ثبت مالیات تکلیفی پرداختی
ثبت پرداخت مالیات تکلیفی
اخذ اعالم وصول چک و فرم های تحویلی به سازمان امور مالیاتی

1
2
3
4
5
6
7

استاندارد عملکرد  :ثبت مالیات های تکلیفی طبق قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه ها و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی
براساس مستندات و اسناد حسابداری
شاخص ها:

 1كنترل اسناد و مدارک مشمول مالیات تکلیفی
 3ثبت مالیات تکلیفی پرداختی

 2محاسبه مالیات تکلیفی
 4ثبت پرداخت مالیات تکلیفی

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط :میز و صندلی ـ ماشین حساب ـ نرم افزارکامپیوترـ پرینترـ نرم افزار وزارت دارایی ـ قانون مالیات های مستقیم ـ نرم افزار
ادارات مالیات مبنی برثبت مالیات های مکسوره
حداقل محاسبه مالیاتی تکلیفی  5مورد ـ حداکثر  25دقیقه در شرایط مختلف
ابزارو تجهیزات :میز و صندلی اداری ـ ملزومات اداری ـ ماشین حساب ـ کامپیوترـ پرینترـ نرم افزار مرتبط به وزارت دارایی ـ
قانون مالیات های مستقیم ـ نرم افزار حسابداری و مالی
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف
1

کنترل اسناد و مدارک مشمول مالیات تکلیفی

1

2

محاسبه مالیات تکلیفی

2

3

ثبت مالیات تکلیفی پرداختنی

١

4

ثبت پرداخت مالیات تکلیفی

١

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش
میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.
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حداقل نمره قبولی از  3نمره هنرجو

2
*
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فهرست منابع
 1حسابداری صنعتی با تأکید برمسائل مدیریتی ـ جلد اول ـ چارلز تی .هورن گرن ـ جورج فاسترـ سریکانت ام
.داتارـ ترجمه دکتر علی پارسائیان ـ انتشارات ترمه ـ چاپ دوم1393
 2حسابداری صنعتی مقدماتی ـ ابوالقاسم عشقی و دیگران ـ سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ـ وزارت
آموزش و پرورش
 3حسابداری خرید و فروش کاال ـ هیوا بلکامه و دیگران ـ سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ـ وزارت آموزش
و پرورش
 4حسابداری مدیریت ـ جلد اول ـ چاپ 22ـ تألیف دکتر رضا شباهنگ ـ مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و
حسابرسی سازمان حسابرسی ـ نشریه شماره 131
 5حسابداری صنعتی(برنامه ریزی و کنترل) ـ جلداول ـ چاپ هشتم ـ مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و
حسابرسی سازمان حسابرسی ـ نشریه شماره 36
 6حسابداری صنعتی (برنامه ریزی و کنترل) ـ جلددوم ـ چاپ هفتم ـ مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و
حسابرسی سازمان حسابرسی ـ نشریه شماره 48
 7حسابداری صنعتی ـ جلد اول ـ تألیف دکتر محمدقسیم عثمانی و علی قاسم زاده ـ چاپ پنجم ـ انتشارات ترمه
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