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جدول گروه بندی مشاغل براساس حجم فعالیت

تکالیفشرحگروه

اول

مجموع مبلغ درآمد فروش کاال و خدمات سال قبل یا ده 
برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده طبق آخرین برگ 
مالیات قطعی عملکرد سال 1391 و بعدکه تا تاریخ پایان 
دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابالغ شده باشد، هر 

کدام بیشتر از مبلغ سی میلیارد ریال باشد.
نگهداری دفاتر روزنامه و کل یا سایر دفاتر حسب مورد، دستی 

یا ماشینی متکی به اسناد و مدارک.
مؤدیان برای ثبت و پلمپ دفتر روزنامه و کل در سال اول باید 
حداکثر تا 30 روزپس از شروع فعالیت و در سنوات آتی باید 
و  ثبت شرکت ها  جامع  سامانه  به  مالیاتی  سال  شروع  از  قبل 
مؤسسات غیرتجاری مراجعه و درخواست خود جهت دریافت 
دفاتر را ثبت و مراحل الزم را براساس دستورالعمل موجود در 

سامانه مذکور طی نمایند.

تکالیف  انجام  لحاظ  از  فعالیت  ازحجم  فارغ  ذیل  اشخاص 
جزء مؤدیان گروه اول محسوب می شوند.

1 دارندگان کارت بازرگانی )واردکننده و صادرکننده(.
بهره برداران  و  تولیدی  واحدهای  و  کارخانه ها  صاحبان   2
معادن دارای جواز تأسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه های 

ذی ربط.
3 صاحب هتل های سه ستاره و باالتر.

4   صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها و کلینیک های تخصصی.
5 صاحبان مشاغل صرافی.

6  فروشگاه های زنجیره ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه های 
ذی ربط.

دوم

یا ده  مجموع مبلغ درآمد فروش کاال وخدمات سال قبل 
برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده طبق آخرین برگ 
مالیات قطعی عملکرد سال 1391 و بعد که تا تاریخ پایان 
باشد،  ابالغ شده  از شروع سال مالیاتی  دی ماه سال قبل 
هرکدام بیشتر از مبلغ ده میلیارد و کمتر از سی میلیارد 

ریال باشد.

درآمدی  اسناد  قبیل  از  معامالت  مدارک  و  اسناد  نگهداری 
فروش کاال یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کاال،

خدمات و دارایی و سایر اسناد هزینه های انجام شده به تفکیک 
و به ترتیب تاریخ وقوع هریک از رویدادهای مالی برای هر سال 
مالیاتی و تنظیم صورت درآمد و هزینه ماهیانه و ساالنه 

خود در چارچوب فرم های زیر:
صورت درآمد و هزینه ماهیانه مؤدیان گروه دوم و صورت درآمد 

و هزینه ساالنه مؤدیان گروه دوم.

مؤدیانی که درگروه های اول و دوم قرار نمی گیرند، جزء گروه سوم
سوم محسوب می شوند.

نگهداری اسناد و مدارک مربوط به معامالت خود از قبیل اسناد 
اسناد  و  درآمدها  و سایر  ارائه خدمات  یا  کاال  فروش  درآمدی 
هر  برای  شده  انجام  هزینه  اسناد  نیز  و  خدمات  و  کاال  خرید 
سال مالیاتی و تنظیم خالصه درآمد و هزینه در چارچوب فرم 

خالصه درآمد و هزینه ساالنه گروه سوم.
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نکات مهم:
1   در مواردی که مؤدی صرفاً به ارائه خدمات اشتغال دارد،50% مبالغ فوق الذکر مالک عمل است.

2   در مشارکت مدنی جمع مبلغ درآمد فروش کاال و خدمات و یا درآمد مشمول مالیات قطعی شده کلیه 
شرکا مالک عمل می باشد.

3   مجموع مبلغ درآمد فروش کاال و خدمات سال قبل براساس فعالیت مؤدی در سال قبل می باشد.
4   مؤدیان مالیاتی که در هر گروه قرار می گیرند تا سه سال بعد از نظر انجام تکالیف قانونی در طبقات 

پایین تر قرار نخواهند گرفت.
5   در دو سال اول شروع فعالیت صاحبان مشاغل به استثناء مؤدیانی که براساس نوع فعالیت در گروه اول 

قرار می گیرند، انتخاب گروه و انجام تکالیف قانونی مربوط به انتخاب مؤدی خواهد بود.
6   صاحبان مشاغلی که در گروه های دوم یا سوم قرار می گیرند می توانند در هر سال مالیاتی نسبت به انجام 

تکالیف گروه باالتر اقدام نمایند. در این صورت مکلف به رعایت مقررات مربوط خواهند بود.

نکته

کار عملی 6   

براساس قانون مالیات های مستقیم هریک از مشاغل جدول زیر از نظر حجم و نوع فعالیت در کدام گروه قرار 
می گیرند.

گروه فروش ـ درآمد ساالنهزمینه فعالیتنوع شغلردیف

اول20،000،000،000خدماتیتعمیرگاه اتومبیل1
................50،000،000،000خدماتیکلینیک2
................9،000،000،000تولیدیتراشکاری3
................18،000،000،000تجاریمیوه فروشی4
................950،000،000خدماتیآرایشگاه5
................16،000،000،000خدماتیمشاورین امالک6
................32،000،000،000تجاریخواروبار فروشی و سوپرمارکت7
................18،000،000،000خدماتی ـ تجارینمایشگاه اتومبیل8
................1،000،000،000خدماتیهتل 4 ستاره9

................5،500،000،000خدماتی ـ تجاریموبایل فروشی و تعمیرات10
................3،000،000،000خدماتیمؤسسه حسابداری 11

ارائه نکردن دفاتر یا حساب سود و زیان و تسلیم نکردن ترازنامه موجب تعلق جریمه ای معادل %20 
مالیات برای هریک از موارد مذکور خواهد شد.
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نحوۀ تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان  

اظهارنامه  تسلیم  به  اشخاص حقیقی که مکلف  مالیات  درآمد مشمول  مالیات های مستقیم  قانون  براساس 
مالیاتی می باشند، به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط، تنظیم و ارائه شده و مورد 
پذیرش قرارگرفته باشد خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند، اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را 
بدون رسیدگی قبول کند و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخص های تعیین شده و یا به طور نمونه، 

انتخاب و برابر مقررات رسیدگی کند.

وظایف مؤدیان مالیات بر درآمد مشاغل
1  طبق قانون مالیات های مستقیم صاحبان مشاغل مکلف اند 
ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت، مراتب را کتباً به ادارة 
امور مالیاتی محل اعالم و نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند.
عدم انجام تکلیف فوق در مهلت مقرر، مشمول جریمه ای معادل 
ده درصد )10%( مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت از  کلیه 
تسهیالت و معافیت های مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط ادارة 

امور مالیاتی خواهد بود.
2  صاحبان مشاغل مکلف اند هرگونه تغییرات ازجمله انحالل، 
را  و...  نشانی  تغییر  شغل،  تغییر  نام،  تغییر  فعالیت،  تعطیلی 
حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ انجام یا وقوع تغییرات، به 

اداره امور مالیاتی اعالم کنند.

در خصوص هر یک از موارد زیر تحقیق کنید؟فعالیت
1  درصورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر خودداری کند.

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

........................................................................................................................................................................................
2  نحوة اعتراض مؤدی به مالیات تشخیصی چگونه است؟

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

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

3  براساس قانون مالیات های مستقیم مؤدیان 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 کنند و مالیات متعلق را به نرخ ماده )131( قانون پرداخت نمایند.
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ماده 131 قانون مالیات های مستقیم

نرخ پانزده درصد 
)%15(

نرخ بیست درصد 
)%20(

نرخ بیست و پنج درصد 
)%25(

مالیات  ریال درآمد مشمول  میلیون )000 ،000 ،500(  پانصد  میزان  تا 
ساالنه

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

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

نرخ محاسبه مالیات بر درآمد مشاغل )اشخاص حقیقی( به شرح زیر است:

مهلت رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی
براساس 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 نکنند 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.

معافیت مالیاتی چیست؟ 

معافیت مالیاتی، به    آن بخش از درآمدها گفته می شود که طبق قانون مالیات های مستقیم، از پرداخت مالیات 
معاف است.

فعالیت های معاف از مالیات را با کمک هنرآموز خود فهرست کنید.فعالیت
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
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معافیت مالیاتی ساالنه مشاغل
مالیاتی خود را طبق  اظهارنامه  مالیات مؤدیانی که  مالیات های مستقیم درآمد ساالنه مشمول  قانون  طبق 
مقررات در موعد مقرر تسلیم کرده اند، تا میزان معافیت موضوع ماده )84( این قانون از پرداخت مالیات معاف 

است و مازاد آن به نرخ های مذکور در ماده )131( مشمول مالیات خواهد بود.
شرط استفاده از معافیت فوق تسلیم اظهارنامه مالیاتی است.

ماده 84 قانون مالیات های مستقیم:
میزان معافیت مالیات بر درآمد ساالنه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه 

سنواتی مشخص می شود.

تبصره 1: در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و اجباری )قهری(، شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده 
خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم می شود و باقیمانده سهم هر شریک، جداگانه 

مشمول مالیات خواهد بود.
شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی می شوند و 

معافیت مقرر به زوج اعطا می گردد.
تبصره 2: در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای 
شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخ های مذکور در ماده )131( 

این قانون می شود.

سایرمعافیت های مالیاتی مشاغل

تفاوت بین معافیت مالیاتی و مالیات با نرخ صفر چیست؟فعالیت
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

مالیات
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سایر معافیت های مالیاتی مشاغل به صورت خالصه براساس جدول زیر است.

ماده قانونیشرح معافیتردیف

وجوه پرداختی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و از طرف مؤسسات بیمه که به موجب 1
136قراردادهای منعقده بیمه عاید ذی نفع می شود از پرداخت مالیات معاف است.

2

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 
ایرانی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی در یک سال مالیاتی از درآمد 

مشمول مالیات مؤدی کسر می گردد.

137

3

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، با نرخ صفر محاسبه می شود.

بند)ی(139

4
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  از  مجوز  )دارای  قرآنی  و  مطبوعاتی  و  انتشاراتی  فعالیت های 
اسالمی و دستگاه های ذی ربط(، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی انجام می شوند، با نرخ صفر محاسبه می شود.
بند)ل( 139

اتحادیه های 5 و  تعاونی  درآمد کارگاه های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت های 
142تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است.

6

سودهای دریافتی زیر تحت هر عنوان از پرداخت مالیات معاف است.
و  کارمندان  پس انداز  و  بازنشستگی  کسور  به  مربوط  سپرده های  به  متعلق  سود    1

کارگران نزد بانک های ایرانی.
2  سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانک های 

ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز.
3  سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت.

145

1  شرایط استفاده از معافیت های مالیاتی و احتساب مالیات با نرخ صفر درصد چیست؟فعالیت
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

2  بین معافیت و بخشودگی مالیاتی چه تفاوتی وجود دارد؟
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
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کار عملی 7  

باتوجه به معافیت های قانونی مشاغل، جدول زیر را کامل کنید.

جمع میزان معافیت ساالنه ماده 84نحوۀ مشارکتتعداد نفراتنوع مشارکتردیف

2 برابر ساالنهاختیاری2پدر و فرزند1

.............................اختیاری3پدر و فرزندان2

.............................اختیاری4برادران و خواهران3

.............................اختیاری2زن و شوهر4

.............................اجباری3سایر افراد5

.............................اجباری10وراث صاحب مؤسسه6

درآمد مشمول مالیات فروشگاه لوازم خانگی »دلیجان« در سال 1397 معادل 950،000،000 ریال مثال
است.

مطلوب است: محاسبه مالیات صاحب فروشگاه.
پاسخ:

درآمد مشمول مالیات پس ازکسر معافیت سال 97     734،000،000=950،000،000-216،000،000

محاسبه براساس نرخ مالیات بر درآمد مشاغل ماده 131 ق م م:

مالیات تاسقف 500،000،000                                 75،000،000 = %15×500،000،000
مالیات مازاد   500،000،000                                  46،800،000 = %20 ×234،000،000
جمع کل مالیات                                        121،800،000=46،800،000 + 75،000،000
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کار عملی 8  

اطالعات زیر مربوط به تعدادی از مشاغل خدماتی است، با توجه به اطالعات داده شده جدول زیر را محاسبه 
و کامل کنید.

جمع درآمد مشمول نوع شغلردیف
مالیات

معافیت )ماده 84( 
سال جاری

جمع درآمد پس 
ازکسرمعافیت

مالیات براساس 
ماده 131ق.م.م

.......................................................................................750،000،000تعمیرگاه خودرو1

.......................................................................................480،000،000آرایشگاه مردانه2

.......................................................................................710،000،000آرایشگاه زنانه3

.......................................................................................1،300،000،000مشاور امالک4

.......................................................................................214،500،000باطری سازی5

کار عملی 9  

اطالعات زیر در پایان سال جاری از تعمیرگاه رادیو و تلویزیون »نادر« به دست آمده است.

765،000،000 ریال درآمد ساالنه 
95،000،000 ریال  هزینه های عمومی تعمیرگاه 
20،000،000 ریال هزینه استهالک قابل قبول 
14،000،000 ریال  هزینه های درمانی همسر صاحب تعمیرگاه 

مطلوب است: 
محاسبه مالیات عملکرد سال جاری درصورتی که کل هزینه ها مورد قبول اداره مالیاتی قرار گیرد.

کار عملی 10  

زیر  مبالغ  نشان دهنده  »ثنا«  آرایشی  بهداشتی  لوازم  فروشگاه  قانونی  دفاتر  از  آمده  به دست  مالی  اطالعات 
می باشد.

880،000،000 ریال سود ناخالص ساالنه 
105،000،000 ریال هزینه استهالک و سایر هزینه ها 

مطلوب است:
محاسبه مالیات عملکرد صاحب فروشگاه
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کار عملی 11 

»نیما« و»دینا« شرکای واحد صنفی لوازم خانگی »فراهان« هستند، سود خالص به دست آمده از دفاتر قانونی 
این فروشگاه در پایان سال جاری برای محاسبه مالیات 1،150،000،000 ریال است.

مطلوب است :
محاسبه مالیات عملکرد هریک از شرکا در صورتی که به نسبت مساوی در سود و زیان شریک باشند.

کار عملی 12 

گالری مبل »مهاباد« اظهارنامه، عملکرد سال جاری خود را در مهلت قانونی با اعالم مبلغ 880،000،000 
ریال سود خالص به اداره امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نموده است، از سود ابرازی فوق مبلغ 480،000،000 

ریال آن سود حاصل از فروش و حق واگذاری ملک است.
مطلوب است :

محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات سال جاری صاحب گالری

کار عملی 13 

فروشگاه کاشی و سرامیک »یزد« با تسلیم اظهارنامه، عملکرد سال جاری در مهلت قانونی مبلغ 650،000،000 
ریال سود ابراز کرده است و دفاتر فروشگاه مورد قبول مأمور مالیاتی قرار گرفته است. این فروشگاه در عملکرد 

سال گذشته مبلغ 260،000،000 ریال زیان احراز شده از طریق رسیدگی به دفاتر داشته است.
مطلوب است: 

محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات صاحب فروشگاه
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ارزشیابی  

شاخص های مورد ارزشیابی ردیف
نظر هنرآموزخودارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در کالس درس و کارگاه آموزشی و رعایت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسایل آموزشی شخصی )کتاب، دفتر، ماشین حساب و...(2

شرکت فعال در بحث های گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری3

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل آن4

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی5

تعریف مالیات بر درآمد مشاغل6

تعریف انواع معافیت های مالیاتی7

توانایی تعیین میزان معافیت های مالیاتی8

توانایی تعیین میزان مالیات مشاغل9

توانایی محاسبه مالیات بر درآمد مشاغل10
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مالیات پرداختنی   

درپایان سال مالی، در صورتی که نتیجه عملیات مالی نشان دهنده سود باشد باید اقدام به محاسبه مالیات بر 
درآمد نمود.

در هنگام محاسبه مالیات بر درآمد، آن بخش از درآمد هایی که معاف از مالیات بوده و یا مالیات آنها قباًل 
به طور مقطوع پرداخت شده، از سود ابرازی کنار گذاشته می شود.

بعد از انجام تعدیالت، در صورت وجود سود و درآمد مشمول مالیات، با اعمال نرخ های مربوطه طبق قوانین 
مالیاتی، مالیات بر درآمد محاسبه می شود.

محاسبه مالیات پرداختنی
پس از محاسبه درآمد مشمول مالیات، براساس نرخ های قانونی، میزان مالیات محاسبه می شود.

کار عملی 14  

با توجه به جدول زیر درآمد مشمول مالیات و مالیات پرداختنی را محاسبه کنید.

مالیات پرداختنینرخ مالیاتدرآمد مشمول مالیات ابرازیدرآمد های معافسود )زیان( ابرازیردیف
12،000،000،000250،000،0001،750،000،000%25437،500،000
2130،000،000،00040،000،000.............................%20.............................
3420،000،0000.............................%15.............................
457،000،00057،000،000.............................%25.............................
5370،000،00022،000،000.............................%0.............................
666،000،00030،000،000.............................%5.............................
7)720،000،000(25،000،000.............................%25.............................

تفاوت بین مالیات تشخیصی و مالیات ابرازی عملکرد چیست؟فعالیت
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

مالیات پرداختنی
در پایان دوره مالی، بخشی از سود مشمول مالیات را بر مبنای قوانین مالیاتی تحت عنوان مالیات بر 

درآمد، محاسبه می کنند و در حسابی به نام »مالیات پرداختنی« منظور می کنند.
این حساب بیانگر بدهی مؤسسه به دولت بوده که در گروه بدهی های جاری طبقه بندی می شود.
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ت 
رداخ

 و پ
لیاتی

ه ما
رنام

ارسال اظها

الیات
م

ثبت های مربوط به مالیات پرداختنی   

1   شناسایی و برآورد مالیات بر درآمد در پایان سال

شماره صفحه دفتر روزنامه: شماره سند:                                                     مؤسسه ... 
تعداد ضمائم: سند حسابداری  تاریخ سند: 1/12/29× 

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

××خالصه سود و زیان

××                       مالیات پرداختنی

××××جمع: 

شرح سند: محاسبه و برآورد مالیات 

تنظیم کننده:                                                 تأیید کننده:                                      تصویب کننده:

مرحله اول

ه دوم
مرحله سوممرحل

هارم
مرحله چ

چرخه مالیات
 بر درآمد 

در یک دوره مالی

برآورد مالیات در پایان سال
ه مالی

دور
الیات 

ب م
تسویه حسا

دریافت برگ تشخیص و یا برگ 

قطعی مالیات
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2  پرداخت مالیات طبق اظهارنامه

شماره صفحه دفتر روزنامه: شماره سند:                                                     مؤسسه ... 
تعداد ضمائم: سند حسابداری  تاریخ سند: 2/3/30× 

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

××مالیات پرداختنی

××                                       موجودی نقد

××××جمع: 

شرح سند: پرداخت مالیات طبق اظهارنامه

تنظیم کننده:                                                 تأیید کننده:                                      تصویب کننده:

3  دریافت برگ مالیات
دریافت برگه مالیات ممکن است به یکی از دو حالت زیر باشد:

3ـ1ـ برگ تشخیص مالیات: در صورتی که اظهارنامه ارسالی مورد تأیید امور مالیاتی قرار نگیرد برگ تشخیص 
مالیات صادر می شود که براساس قانون قابل اعتراض و تجدید نظر خواهد بود.

3ـ2ـ برگ قطعی مالیات: در صورت تأیید اظهارنامه و یا پس از اعتراض به مالیات تشخیصی و رسیدگی 
مجدد، برگ قطعی مالیات صادر می شود.

مبلغ پرداختی به اداره امور مالیاتی چون برآورد شده می باشد لذا تعیین مقدار دقیق آن پس از رسیدگی 
کارشناس مالیاتی مشخص و طی برگ قطعی مالیات به مؤسسه ابالغ می شود که ممکن است با مبلغ پرداختی 

مغایرت داشته باشد.
الف( اضافه مالیات پرداختی نسبت به برگ قطعی مالیات

درصورتی که مبلغ مالیات پرداختی طبق اظهارنامه بیشتر از مالیات قطعی باشد، مبلغ اضافه پرداختی به عنوان 
طلب از اداره امور مالیاتی شناسایی می گردد و به صورت زیر ثبت می شود.

شماره صفحه دفتر روزنامه: شماره سند:                                                     مؤسسه ... 
تعداد ضمائم: سند حسابداری  تاریخ سند:  

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

××سایرحساب های دریافتنی ـ اداره امور مالیاتی

××                                     خالصه سود و زیان

××××جمع:

شرح سند: شناسایی طلب از اداره امور مالیاتی 

تنظیم کننده:                                                 تأیید کننده:                                      تصویب کننده:
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ب( کسرمالیات پرداختی نسبت به برگ قطعی مالیات
پرداخت  کسری،  مبلغ  باشد،  قطعی  مالیات  از  کمتر  اظهارنامه  طبق  پرداختی  مالیات  مبلغ  در صورتی که 

می گردد و به صورت زیر ثبت می شود.

شماره صفحه دفتر روزنامه: شماره سند:                                                     مؤسسه ... 
تعداد ضمائم: سند حسابداری  تاریخ سند: 

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

××خالصه سود و زیان

××                                 موجودی نقد

××××جمع:

شرح سند: پرداخت کسری مالیات

تنظیم کننده:                                                 تأیید کننده:                                      تصویب کننده:

ج( برابری مالیات پرداختی نسبت به برگ قطعی مالیات

چنانچه برگ تشخیص و برگ قطعی بیان گر پذیرفته شدن مالیات ابرازی مؤسسه باشد، ثبتی انجام نمی شود.

مثال :
1  درآمد مشمول مالیات فروشگاه »محالت« پس از کسر معافیت در سال 1396 بالغ بر 500،000،000   ریال 

است.
مبلغ مالیات را محاسبه و ثبت کنید.

نرخ مادة 131 و مالیات سال 1396 75،000،000 = %15 × 500،000،000

شماره صفحه دفتر روزنامه: شماره سند:                                               فروشگاه محالت 
تعداد ضمائم: سند حسابداری  تاریخ سند: 1396/12/29 

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

75،000،000خالصه سود و زیان

75،000،000                               مالیات پرداختنی

75،000،00075،000،000جمع: هفتاد وپنج میلیون ریال

شرح سند: محاسبه و برآورد مالیات سال1396

تنظیم کننده:                                                 تأیید کننده:                                      تصویب کننده:
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2 درتاریخ 1397/3/30 مبلغ فوق همراه اظهارنامه مالیاتی پرداخت شد.

شماره صفحه دفتر روزنامه: شماره سند:                                               فروشگاه محالت 
تعداد ضمائم: سند حسابداری  تاریخ سند: 1397/3/30 

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

75،000،000مالیات پرداختنی

75،000،000                              موجودی نقد

75،000،00075،000،000جمع: هفتاد و پنج میلیون ریال

شرح سند: پرداخت مالیات سال 1396 طبق اظهارنامه 

تنظیم کننده:                                                 تأیید کننده:                                      تصویب کننده:

مالیات   1397/11/20 تاریخ  در  مالیاتی،  امور  اداره  توسط  صادره  مالیات  تشخیص  برگ  براساس    3
عملکرد سال 1396 به مبلغ 82،000،000 ریال تعیین گردید که مورد قبول واقع شد.

کسری مالیات پرداختی سال1396 7،000،000 = 82،000،000-75،000،000

شماره صفحه دفتر روزنامه: شماره سند:                                               فروشگاه محالت 
تعداد ضمائم: سند حسابداری  تاریخ سند: 1397/11/20 

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

7،000،000خالصه سود و زیان

7،000،000                              مالیات پرداختنی

7،000،0007،000،000جمع: هفت میلیون ریال

شرح سند: ثبت کسری مابه التفاوت مالیات سال 1396

تنظیم کننده:                                                 تأیید کننده:                                      تصویب کننده:
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4  درتاریخ 1397/12/29 درآمد مشمول مالیات فروشگاه »محالت« پس از کسر معافیت براساس دفاتر 
مبلغ 400،000،000 ریال می باشد.

نرخ ماده 131 و مالیات سال 1397 60،000،000 = %15 × 400،000،000

شماره صفحه دفتر روزنامه: شماره سند:                                               فروشگاه محالت 
تعداد ضمائم: سند حسابداری  تاریخ سند: 1397/12/29 

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

60،000،000خالصه سود و زیان

60،000،000                              مالیات پرداختنی

60،000،00060،000،000جمع: هفت میلیون ریال

شرح سند: محاسبه و برآورد مالیات سال 1396

تنظیم کننده:                                                 تأیید کننده:                                      تصویب کننده:

کار عملی 15  

بنگاه عمده فروشی پوشاک »ساوه« در ابتدای سال 1396 تأسیس گردید. با توجه به اطالعات استخراج شده 
از دفاتر این بنگاه محاسبات و ثبت های الزم را انجام دهید.

در تاریخ 96/12/29 سود مشمول مالیات این عمده فروشی قبل ازکسر معافیت، مبلغ 486،000،000 ریال 
است که 180،000،000 ریال آن معافیت سال مربوط لحاظ شود.

شماره صفحه دفتر روزنامه: شماره سند:                                          بنگاه عمده فروشی ساوه 
تعداد ضمائم: سند حسابداری  تاریخ سند: 

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:

شرح سند:

تنظیم کننده:                                                 تأیید کننده:                                      تصویب کننده:
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در تاریخ 1397/3/31 ارسال اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات تعیین شده.

شماره صفحه دفتر روزنامه: شماره سند:                                          بنگاه عمده فروشی ساوه 
تعداد ضمائم: سند حسابداری  تاریخ سند: 

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:

شرح سند:

تنظیم کننده:                                                 تأیید کننده:                                      تصویب کننده:

در تاریخ 1397/7/20 برگ تشخیص مالیات ارسالی از اداره امور مالیاتی بالغ بر 56،500،000 ریال است 
و مقرر گردید در موعد مقرر نسبت به برگه تشخیص اعتراض صورت بگیرد ولی مابه التفاوت در همین تاریخ 

پرداخت شود.

شماره صفحه دفتر روزنامه: شماره سند:                                          بنگاه عمده فروشی ساوه 
تعداد ضمائم: سند حسابداری  تاریخ سند: 

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:

شرح سند:

تنظیم کننده:                                                 تأیید کننده:                                      تصویب کننده:
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در تاریخ 1397/11/25 پیرو اعتراض به برگ تشخیص مالیات، مبلغ اعالم شده در اظهارنامه پذیرفته شد همچنین معادل 
2% کل مالیات نیز بابت جایزه خوش حسابی منظور گردید.

شماره صفحه دفتر روزنامه: شماره سند:                                          بنگاه عمده فروشی ساوه 
تعداد ضمائم: سند حسابداری  تاریخ سند: 

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:

شرح سند:

تنظیم کننده:                                                 تأیید کننده:                                      تصویب کننده:

در تاریخ 1397/12/29 درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت براساس دفاتر بنگاه عمده فروشی »ساوه« 560،000،000 
ریال است که 216،000،000 ریال آن معافیت سال مربوطه لحاظ شود.

شماره صفحه دفتر روزنامه: شماره سند:                                          بنگاه عمده فروشی ساوه 
تعداد ضمائم: سند حسابداری  تاریخ سند: 

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:

شرح سند:

تنظیم کننده:                                                 تأیید کننده:                                      تصویب کننده:
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در تاریخ 1398/3/31 ارسال اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات تعیین شده پس از کسر مطالبات از اداره امور مالیاتی.

شماره صفحه دفتر روزنامه: شماره سند:                                          بنگاه عمده فروشی ساوه 
تعداد ضمائم: سند حسابداری  تاریخ سند: 

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:

شرح سند:

تنظیم کننده:                                                 تأیید کننده:                                      تصویب کننده:
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ارزشیابی  

شاخص های مورد ارزشیابی ردیف
نظر هنرآموزخودارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در کالس درس و کارگاه آموزشی و رعایت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسایل آموزشی شخصی )کتاب، دفتر، ماشین حساب و...(2

شرکت فعال در بحث های گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری3

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل آن4

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی5

تعریف مالیات پرداختنی 6

تعریف اضافه و کسر مالیات پرداختی7

توانایی محاسبه و ثبت مالیات پرداختنی8

توانایی ثبت پرداخت مالیات بر درآمد با اظهارنامه9

توانایی ثبت اضافه و کسر مالیات پرداختی نسبت به برگ قطعی مالیات10
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شماره اقتصادی و ثبت نام الکترونیکی در نظام مالیاتی   

شماره اقتصادی یک کد منحصر به فرد و معرف شخصیت و هویت اقتصادی است که حسب مورد به فعاالن 
اقتصادی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی سازمان امور مالیاتی داده می شود.

شماره اقتصادی در اصطالح با نام »کد اقتصادی« شناخته می شود که پس از طی مراحلی توسط سازمان 
امور مالیاتی برای اشخاص صادر می گردد.

اشخاص مکلف به ثبت نام و اخذ شماره اقتصادی
تولیدی،  و کارهای خدماتی،  نوع کاال  توزیع هر  امر  به  اشخاص حقوقی که  اشخاص حقوقی و حقیقی: 
مونتاژ و واردات و صادرات اشتغال دارند، همچنین کلیة اشخاص حقیقی که در امور فوق الذکر فعالیت دارند 
و دارای مجوز کسب و کار از مراجع مربوط، یا دارای محلی برای فعالیت تجاری هستند، صالحیت دریافت 

کد اقتصادی را دارند.
اشخاص حقیقی که از لحاظ مالیاتی واحدهای شغلی متعدد و مستقلی دارند، طبق مقررات مکلف اند برای 

هر محل شغلی، شماره اقتصادی جداگانه دریافت کنند.
همچنین برای مشاغل مشارکتی نیز یک شماره اقتصادی صادر می شود.

آیا همه فعاالن اقتصادی دارای شماره اقتصادی هستند؟فعالیت
........................................................................................................................................................................................

چه کسانی مشمول دریافت شماره اقتصادی نیستند؟فعالیت
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
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نحوه ثبت نام و درخواست کد اقتصادی
1  اشخاص حقیقی و حقوقی مکلّف هستند با مراجعه به سامانه ثبت نام مؤدیان و تخصیص شمارة اقتصادی 

به نشانی »www.tax.gov.ir« مراجعه و نسبت به ثبت نام و درخواست شماره اقتصادی اقدام نمایند.

1پیش ثبت نام

2

3

4

5

صحت  سنجی

تولید و ارسال نام کاربری

ثبت نام

صحت سنجی میدانی

با مراجعه به سایت سازمان امور مالیاتی کشور در مورد هریک از مراحل ثبت نام الکترونیکی تحقیق کنید.فعالیت

با مراجعه به کتاب همراه هنرجو خالصه ای از تکالیف دارندگان کد اقتصادی را بیان کنید.فعالیت
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

تکالیف دارندگان کد اقتصادی 

مراحل ثبت نام الکترونیکی برای 
دریافت کد اقتصادی
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کار عملی 16  

با مراجعه به سایت »سازمان امور مالیاتی« کشور به نشانی »www.tax.gov.ir«مراحل ثبت نام الکترونیکی 
دریافت شماره اقتصادی را به صورت عملی تجربه کنید.

مراحل انجام ثبت نام الکترونیکی مؤدیان حقیقی در سامانه الکترونیکی جهت اخذ شمارۀ اقتصادی

شروع

گام اول: فرایند پیش ثبت نام

اجرا توسط مؤدیان

گام دوم: کنترل و اعتبارسنجی اطالعات 
نام  برگه  ارسال  و  مؤدی  ثبت نام  پیش 
به  پست  طریق  از  عبور  رمز  و  کاربری 

نشانی ارائه شده توسط مؤدی
اجرا توسط سازمان امور مالیاتی کشور

گام سوم: اجرای فرایند ثبت نام با استفاده 
از نام کاربری و رمز عبور دریافتی

اجرا توسط مؤدیان

گام چهارم: کنترل و اعتبار سنجی اطالعات 
اقتصادی  کارت  ارسال  و  صدور  و  ثبت نام 

جدید
اجرا توسط سازمان امور مالیاتی کشور

پایان
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موارد ابطال شماره اقتصادی
1  فوت اشخاص حقیقی.

2  اعالم اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی.
3  انحالل اشخاص حقوقی ثبت شده و لغو مجوز فعالیت.

4  صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال شماره اقتصادی.

جرائم
انجام ندادن هریک از تکالیف مرتبط با شمارة اقتصادی و درج نشدن در صورت  حساب ها طبق قانون، مشمول 

جریمه هایی به شرح زیر است. 

مأخذ محاسبه جریمهنرخ جریمهشرح تخلفردیف

مبلغ مورد معامله2%عدم صدور صورت حساب فروش کاال یا ارائه خدمات1

مبلغ مورد معامله2%عدم درج شماره اقتصادی خود2

مبلغ مورد معامله2%عدم درج شماره اقتصادی طرف معامله3

مبلغ مورد معامله2%استفاده از شماره اقتصادی خود برای معامالت دیگران4

مبلغ مورد معامله2%استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معامالت خود5

عدم ارائه فهرست معامالت انجام شده به سازمان طبق 6
مبلغ معامالتی که فهرست 1%روش های تعیین شده

آنها ارائه نشده است.

در صورت انجام تخلفات موضوع ردیف های یک الی سه جدول فوق الذکر در هر معامله، جریمة قابل محاسبه 
و مطالبه حداکثر معادل 2% مبلغ همان معامله خواهد بود.

در صورتی که اشخاص، کد رهگیری ثبت نام الکترونیکی، شماره اقتصادی یا نام کاربری و یا کلمه عبور فعالیت
ثبت نام خود را فراموش کنند چه مراحلی را باید انجام دهند؟

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

نام کاربری و کلمه عبور ویژه ثبت نام شماره اقتصادی کاماًل محرمانه است.نکته

نام کاربری و کلمه عبور ویژه ثبت نام شماره اقتصادی کاماًل محرمانه است و مؤدی نباید آن را در اختیار 
دیگران قرار دهد.

در غیر این صورت هرگونه مسئولیت و عواقب احتمالی ناشی از سوء استفاده از آن به عهده شخص مؤدی است.



240

اظهارنامه  مالیاتی  

دلیل پلمپ دفاتر قانونی را بیان کنید.فعالیت
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

اظهارنامه مالیاتی 
معافیت ها، درآمد مشمول  بدهی ها، سرمایه،  دارایی ها،  اظهار درآمدها، هزینه ها،  به منظور  فرمی است که 
مالیات، بخشودگی مالیاتی و همچنین اطالعات هویتی و مکانی، مطابق نمونه هایی که توسط سازمان امور 

مالیاتی ارائه می گردد، تنظیم می شود.

سال مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی چگونه است؟فعالیت
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

اظهارنامۀ مالیاتی شامل چه کسانی می شود؟
همة 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 به سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند.

چه اشخاصی مشمول ارائة اظهارنامة مالیاتی هستند؟فعالیت
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
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ارسال به موقع و دقیق اسناد، عالوه بر اینکه از علی الرأس شدن مالیات فرد جلوگیری می کند، می تواند برخی 
معافیت ها و تخفیف های مالیاتی هم برای شخص به همراه داشته باشد.

مالیات علی الرأس چیست؟فعالیت
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

روش ارسال اظهارنامه
از طریق درگاه های  قانونی  برای هر سال مالیاتی در موعد مقرر  مؤدیان مالیاتی مکلف اند اظهارنامه خود را 

الکترونیکی سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند.
سازمان امور مالیاتی می تواند در مواردی که مقتضی بداند تسلیم اظهارنامه های غیر الکترونیکی را بپذیرد.

تسلیم اظهارنامه به صورت غیر الکترونیکی در چه صورتی قابل قبول است؟فعالیت
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

انواع اظهارنامه مالیاتی و مواعد قانونی تسلیم آنها

جدول زیر را کامل کنید.فعالیت

ماده قانونیموعد تسلیم اظهارنامهشرحردیف

ماده 100 ق.م.متا آخر خرداد ماه سال بعدمالیات بر درآمد مشاغل1

ماده 110 ق.م.مچهارماه پس از پایان سال مالیمالیات بر درآمد اشخاص حقوقی2

مالیات سرقفلی3

مالیات بر ارث 4

مالیات بر درآمد اجاره امالک5

مالیات ارزش افزوده 6
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1  عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص حقیقی چه عواقبی خواهد داشت؟فعالیت
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

2  نقش دفاتر قانونی در تسلیم اظهارنامه مالیاتی چیست؟
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

اظهارنامۀ الکترونیکی عملکرد اشخاص حقیقی
اظهاری  خود  جهت  الکترونیکی  خدمات  توسعه  راستای  در 
مؤدیان مالیاتی، پس از ثبت نام الکترونیکی در سامانه شماره 
سایت  از  را  مالیاتی  اظهارنامة  نرم افزار  می بایست  اقتصادی، 
 »www.tax.gov.ir« آدرس  به  کشور  مالیاتی  امور  سازمان 

دانلود و پس از تکمیل اقدام به ارسال نمایند.

کار عملی  17 

با مراجعه به سایت سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی »www.tax.gov.ir« مراحل ثبت و ارسال اظهارنامة 
الکترونیکی اشخاص حقیقی گروه اول و دوم و سوم مشمولین مادة 95 قانون مالیات های مستقیم را به صورت 

عملی تجربه کنید.

صدور قبض مالیاتی مؤدیان
مؤدیان حقیقی می توانند هنگام ارسال اطالعات اظهارنامة خود، ازطریق نرم افزار، اقدام به درخواست صدور 
قبض مالیاتی نموده، که از طریق لیست قبوض الکترونیکی مرتبط با اظهارنامه قابل رؤیت و پس از چاپ 

قبض مالیاتی می توانند از طریق بانک یا سامانه پرداخت الکترونیکی مالیات اقدام به پرداخت نمایند.

بررسی کنید جرایم عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی برای اشخاص حقیقی به چه میزانی است؟فعالیت
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
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شایستگی غیر فنی   

اعتیاد به کار
اعتیاد به کار یا اعتیاد شغلی نوعی اعتیاد رفتاری است 

که در آن فرد به شغل خویش معتاد می شود.
اعتیاد به کار از جمله اعتیادهایی است که در نگاه جامعه 
عموماً تصویر منفی ندارد و حتی گاهی به عنوان صفتی 

مثبت و مورد احترام برای افراد در نظرگرفته می شود.
امروزه دیگر معتاد به کار بودن صرفاً به معنای معتاد به 
شغل بودن نیست، بلکه معتاد بودن به هر نوع اشتغال و 
فعالیت است.حتی معتاد بودن به ورزش، معتاد بودن به 
فعالیت های هنری و معتاد بودن به موسیقی نیز، در نظر 

بسیاری از روانشناسان، در همین گروه قرار می گیرند.
اعتیاد به کار یک الگوی رفتاری است که در هر کسی و در هر موقعیتی ممکن است روی دهد.

برخی از عوارض اعتیاد به کار عبارت است از:
عوارض با نشانه های فیزیولوژیک مانند سردرد، خستگی، سوء هاضمه و تیک های عصبی
عوارض روانی و رفتاری مانند زود از کوره در رفتن، بی خوابی، فراموش کاری و خستگی

روش های درمان اعتیاد به کار
برای درمان اعتیاد به کار و مقابله با آن و همچنین ایجاد عادات سالم در زندگی، راه کارهای متعددی وجود 
دارد. اما قبل از هر چیز، فرد باید بپذیرد که اعتیاد به کار یک مشکل واقعی است و باید درمان شود. پذیرش 

این مشکل مهم ترین گام در درمان آن است.

برخی از روش های درمان اعتیاد به کار عبارت است از:
1  یاد بگیریدکه به موقع کار را تعطیل کنید.

2  به خودتان استراحت بدهید.
3  طرز فکرتان را تغییر بدهید.

4  به طور جدی برای درمان اعتیاد به کار اقدام کنید.
5  کار خود را به منزل نبرید.

6  بین کار و زندگی تان مرزهایی تعیین کنید.

نقش تکنولوژی را در پدیدة اعتیاد به کار چگونه ارزیابی می کنید؟بحث کنید
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ارزشیابی  

شاخص های مورد ارزشیابی ردیف
نظر هنرآموزخودارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در کالس درس و کارگاه آموزشی و رعایت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسایل آموزشی شخصی )کتاب، دفتر، ماشین حساب و...(2

شرکت فعال در بحث های گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری3

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل آن4

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی5

شماره اقتصادی و اظهارنامه مالیاتی چیست؟ 6

توانایی پیش ثبت نام شماره اقتصادی اشخاص حقیقی7

توانایی انجام فرایند دریافت ثبت نام و دریافت کد رهگیری8

توانایی تکمیل اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی9

توانایی ارسال الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی و دریافت کد رهگیری10
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شرح کار:
1 کنترل مستندات سود و زیان و محاسبه درآمد مشمول مالیات

2  محاسبه مالیات بر درآمد مشاغل و معافیت های قانونی
3  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:
1  کنترل مستندات

2  محاسبه مالیات بر درآمد مشاغل
3 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 30 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

1کنترل مستندات سود و زیان و تعیین درآمد مشمول مالیات1
2محاسبه مالیات بر درآمد و تعیین معافیت های قانونی 2

1محاسبه و ثبت مالیات پرداختنی3

1تهیه 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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فهرست منابع

1  بزرگ اصل، موسی، حسابداری میانه )1( صورت های مالی جلد اول، چاپ یازدهم، سازمان حسابرسی، تهران، 

.1394
2  پورحیدری، امید، راهنمای به کارگیری استاندارد حسابداری شماره 17 دارایی های نامشهود، چاپ هفتم، سازمان 

حسابرسی، تهران، 1395.
برنامه ریزی آموزشی، کد 210254،  3  حسابرسی خرید و فروش، وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و 

شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران، 1396.
ارائه  نحوه   :7 و   1 شماره  حسابداری  بین المللی  استانداردهای  به کارگیری  راهنمای  محمد حسین،  صفرزاده،    4

صورت های مالی، چاپ سوم، سازمان حسابرسی، تهران، 1395.
5  علی مدد، مصطفی، ملک آرائی، نظام الدین، اصول حسابداری، نشریه شماره 78، جلد اول، چاپ بیست و نهم، 

سازمان حسابرسی، تهران، 1389.
حسابرسی،  سازمان   ،160 شماره  نشریه  حسابداری،  استانداردهای  حسابداری،  استانداردهای  تدوین  کمیته    6

تهران، 1394.
7  همتی، حسن، اصول حسابداری )1(، چاپ سوم، انتشارات ترمه، تهران، 1391.

8  مدرس، احمد، شوروزی، محمد رضا، راهنمای به کارگیری استاندارد حسابداری شماره 3 درآمد عملیاتی، سازمان 

حسابرسی، تهران، 1395.
9  همتی، حسن، کاظمی، حسین، حسابداری مالی، چاپ سوم، انتشارات ترمه، تهران، 1393.

)www.intamedia.ir( 10  مجموعه قوانین مالیات های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور

)www.tax.gov.ir( 11  سایت سازمان امور مالیاتی کشور


