
قانونکلیاتنقدوبررسی
مستقیممالیاتهای

1394سال 

غالمحسین دوانی
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران 



مبانی حقوق در ایران
قانون اساسی•

(به معنی اخص)قوانین عادی •
اتصویب نامه ها و آئین نامه ه•



ف بخشنامه نمی تواند و نباید حق یا تکلی
جدیدی غیر از آنچه در قانون یا آئین  

بخشنامه ها . نامه آمده است ایجاد نماید
هیچگاه ایجاد قاعدۀ حقوقی نمی کنند و 

.منبع حقوقی نیز نیستند



قانون اساسی170اصل 
قضات دادگاهها مکلف هستند از اجرای 
تصویب نامه و آئین نامه های دولتی که  
مخالف با قوانین و مقررات اسالمی یا  

خارج از حدود اختیارات قوۀ مجریه است 
خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال  

این گونه مقررات را از دیوان عدالت  
.اداری تقاضا کند



میلیارد دالر می رسد این بار در کمیسیون امنیت٢0بحث فرارهای مالیاتی که رقم آن به 
دکتر عسگری گزارش فرار مالیاتی را در 1394/09/٢3روز دوشنبه  . ملی مجلس باز شد

درصد کل اقتصاد کشور 40در حال حاضرکمیسیون امنیت ملی مجلس ارایه و یادآور شد 
ین درصد اقتصاد نیز مربوط به فعالیت زیرزمینی است که ا٢0از مالیات معاف هستند و 

بانك 3٥0ای دنیا  یك شرکت در حدود جدر کگروه نیز مالیات پرداخت نمی کنند او گفت 
،  این همه حساب برای چیست؟ این حساب ها به طور قطع برای . و موسسه حساب دارد

م او افزود  در کشور ما ه. آن است که فعالیت آنها و عملیات مالی آنها نامشخص باشد
ایه افراد بسیاری هستند که باید از آنها مالیات گرفته شود، اما متاسفانه آنها در س

ل  رانت های موجود از مالیات فرار می کنند و فریاد ما هم به جایی نمی رسد، به همین دلی
او در مورد پرداخت مالیات .سعی کردیم وزارت اطالعات را در جریان موضوع قرار دهیم 

34درصد از مشاغل از مالیات معاف بودند، 37حدود 9٢از سوی مشاغل گفت در سال 
درصد 7/7تا یك میلیون تومان، ٥00درصد بین ٨/9هزار تومان، ٥00درصد مشاغل زیر 

تا 3درصد بین 1/3تا سه میلیون تومان، ٢درصد بین 7/3میلیون تومان، ٢بین یك تا 
میلیون ٥0تا 10هم بین یك درصد میلیون، 10تا ٥درصد بین ٢/٢میلیون تومان، ٥

.میلیون تومان مالیات پرداخت کرده اند٥0باالی کمتر از نیم درصد تومان، 



با  1394/05/12دکتر عسکری رئیس سازمان مالیاتی درمصاحبه مورخ  •
ار اشاره به اینکه براساس آمارها تولید ناخالص داخلی جاری ایران هز

هزار 200درصد از این رقم معادل 20: هزار میلیارد تومان است، گفت
اتی و این به معنای فرار مالیمیلیارد تومان زیر چتر مالیات نیست 

ات نیست؛ بلکه این میزان درآمد تحت کنترل ما برای دریافت مالی
.نیستند

درصد شاخص موثری است که از تولید ناخالص7/ 1وی با بیان اینکه 
سال پیش بینی شده است در پایان: داخلی مالیات اخذ می شود، گفت

7هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی محقق شود که معادل 70
درصد آن بخش از 7در این شرایط . درصد تولید ناخالص جاری است

هزار میلیارد 200)تولید ناخالص داخلی که زیر چتر مالیاتی نیستند 
(  میلیارددالر4.1حدود ) هزار میلیارد تومان 14رقمی معادل ( تومان

.می شود که این رقم کف فرار مالیاتی است



:استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان می گویددکتر محسن رنانی 

بع مورد امروز هم باید واقعیت ها به مردم گفته شود، باید به آنها بگوییم که منا
نیاز برای یارانه نقدی از چه محل، با چه دشواری و بهای از دست رفتن چه 

ه نقدی به عبارت دیگر با بیان زیان های یاران. فرصت های اقتصادی تامین می شود
.باید بخشی از یارانه بگیران را از لیست مشموالن حذف کنیم

شرکت را تهیه کردم و به دست دولت٢٠من لیست : رنانی تاکید می کند
شرکت موظف به پرداخت ٢٠دادم و هنوز معتقدم اگر فقط همین 

رانه مالیات شوند، بخش بزرگی از منابع مورد نیاز برای پرداخت یا
نبال ، به این ترتیب مجبور به افزایش قیمت ها و به دنقدی فراهم خواهد شد

رنانی .نخواهیم بودآن باالرفتن نرخ تورم و تحمیل شوک رکودی به بخش تولید
ابع مورد دولت می تواند تنها با گرفتن مالیات از تعدادی از شرکت ها، من: می افزاید

موظف به عنوان مثال تنها اگر مخابرات. نیاز برای یارانه این افراد را هم تامین کند
به یک ماه یارانه نقدی تامین خواهد شد اما متاسفانهبه پرداخت مالیات شود

.دالیلی که معلوم نیست تمایلی به این امر وجود ندارد



مهمترین تغییرات

97و 9٥تشریفات ماده •
1394حذف علی الراس از سال •
هزینه های بیش از 147تبصره ذیل ماده •

پنجاه میلیون ریال
13٢مالیات صفر موضوع ماده •
13٨پذیرش هزینه تأمین مالی پروژه ها ماده •
٢74جرم مالیاتی و پلیس مالیاتی مواد •
پلیس مالیاتی+ دادگاه ویژه مالیاتی •
و الزام حسابرسی مالی٢7٢حذف •



ابهام زبان فارسی در نگارش مالیاتی

مالیاتیماده29مورددرمالیاتیسازمان

نگارشفارسیزبانبهخط322درکهکاربردی

شورایرای98نامه،آئین42تاکنونشده

749دستورالعمل،98نامه،تصویب114عالی،

.استنمودهصادربخشنامه



قیمسیر تاریخ نگاری قانون مالیاتهای مست
13٢8قانون مالیات بردرآمد سال -1
1334اصالحیه قانون مالیات بردرآمد سال -٢
1335اصالحیه قانون مالیات بردرآمد سال -3
1345قانون مالیاتهای مستقیم -4
1366اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم -5
1371اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم -6
138٠/11/٢7اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم-7
1394/٠4/3٠اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم -8



مجلسبهآنتوجیهیمقدمهبا1391سالدرمستقیممالیاتهاقانوناصالحقانونیالیحه•

درکارشناسیکارنفرساعتهزاروهشتصدده(10800)کهبودشدهقیدآنودرشدارائه

وریکهبطباشدودقیقشدهحسابخیلیبایداصالحاتکهآمدبنظرمیشدهانجامآن

!گرفتایرادهمآنربطحروفبهحتینتوان

ارائهمجلسبه1391/8/3تاریخدرفوریتیکطرحبامالیاتهاقانوناصالحالیحه•

همینازامابودهمطرحمجلسکمسیوندردوحداقلومجلسدرصحنتاریخوازاین

نیستمشخص1394/4/31تاریخدرمجلسعلنیجلسهدرآنتصویبتاریختاتاریخ

کارههماینبارفتمیانتطاراماشدهانجامآنرویکارشناسیکاردیگرساعتچند

بنظرمیاماگرددتصویبعمومفهموقابلدقیقصریح،شفاف،محکم،قانونی،کارشناسی

ومصوبات94سالمالیاتهاقانونموادمقایسه،ودقتمطالعهساعتهاصدازپسرسد

استنبودهچنینقبلی



1394سال مستقیممالیاتهایقانونکلیاتنقدوبررسی

در1366/12/3تاریخدرانقالبازبعدمستقیممالیاتهایقانوناولین
دمعبهتوجهباکهتصویباسالمیشورایمجلسدرتبصره211وماده271

.شداجرائیقانونیمهلتدرنگهبانشوراینظروصول
قانونهمانقانونایندرصد95حدودکهگفتتوانمیقانوناینمورددر

حاتباراصالسهتاکنونبااینکهحتیبوده1345سالمصوبمستقیممالیاتهای
بودجهوقانونعادیقوانیندرهموبعضابوجودآمدهقانوندراینکلی

بنیادگفتتوانمیهمهنوزآمدهبوجودقانونایندرتغییراتینیزساالنه
باشدمی1345سالمصوبمالیاتهایقانونازفعلیقانوندرصد80حدود
یقانونازمواداستشدهانجامدورهسهدرکهکلیاصالحاتبعضاوحتی
استشدهگرفته1345سالمالیاتهایقانون



جلسهدرماده60در1366/03/12مالیاتهایقانونکلیاصالحاتاولین•
درکهقرارگرفتاسالمیشورایمجلستصویبمورد1371/2/7علنی
استرسیدهنگهبانشورایتاییدبه1371/2/23تاریخ

درماده133در1366سالمستقیممالیاتهایقانوندرکلیاصالحاتدومین•
تاریخودرتصویباسالمیشورایمجلس1380/11/28علنیجلسه

استرسیدهنگهبانشورایتاییدبه80/11/27
مادهبرمشتمل1366سالمستقیممالیاتهایقانوندرکلیاصالحاتسومین•

تصویباسالمیشورایمجلس1394/4/31علنیجلسهدربند60درواحده
سهاینمجموعکهاستدهیرسنگهبانشورایتاییدهب1394/5/7تاریخودر
خرینآکهمورد253بابرابراست1366سالمالیاتهایقانوندراصالحاتبار

گفتتوانمیاساسبراینکهباشدمی271ماده66سالمالیاتهایقانونماده
استتغییریافتهمالیاتیقانونیمواداکثرکه



271شماره1371سالمالیاتهایقانوناصالحمادهشمارهآخرین•
استبوده

بوده273شماره1380سالمالیاتهایقانوناصالحمادهشمارهآخرین•
است

بوده282ماده1394سالمالیاتهایقانوناصالحمادهشمارهوآخرین•
استگردیدهضافها94سالدرماده9و1380سالدرماده2لذااست

ماده5جمعا79و73و62و60و23مواد1371سالمالیاتهایدرقانون•
استشدهحذف

و129و58و56موادو16تا3موادکلیاصالحاتدر80ودرسال•
ازماده29جمعا260و247و241و236و234و225تا221و140و135

.استشدهحذف66سالمالیاتهایقانون



و35و32و31و30و29و28و27و22و20و19مواد1394ودرسال

1و151و150و124و104و98و96و43و42و41و40و37و36

ماده30جمعا271و262و261و233و158و154و153و52

حذفجمعکهاستشدهحذف1366سالمالیاتهایقانوناز

معاجکلیاصالحاتدورهسهدراسالمیمالیاتهایقانونمواد

مادهشش1371سالاصالحاتدرالبتهاستقانونیماده64

باقبلیموادجایگزین141و134و133و132و112و111

اندشدهحذفموادقبلیکهاندشدههاشمارههمین



ماده شامل  13جمعا 1380سالهایمالیاتقانوندراصالحات•

245و244و242و235و220و219و201و175و171و139و132و130و90)مواد 

حذفیقبلهایشمارهیعنیاندشدهقبلیهایشمارهجایگزین(

وادم9413سال مالیاتهایقانونودراصالحاتاستشده

199و 198و181و169و149و141و131و107و97و95و85و84و77و64و54و38و34و26و17بیستگانه 

قانون ماده ازبدینطریق بیست جایگزین موادقبلی شده که 266و

حذف شده است1366مالیاتهای سال 



هسطیدرشوداضافهشدهحذفموادبهجایگزینمواددورهسهاگرجمع

چنانچهاستشدهحذفقانونیماده103مجموعاکلیاصالحاتدوره

ماده271که1366سالمالیاتهایقانونقانونیموادازجمعماده103

90کهشودمیماده168نشدهحذفموادقیماندهباکسرگرددبوده

ماده9ومکررماده3اضافهباکهشدهاصالحهمنشدهحذفمواددرصد

195وماده180جمعا1394سالمالیاتهایقانونموادجمعالحاقی

سالمالیاتهایقانونموادقانونیبهنسبتمیباشدکهتبصره

تبصره1394،56سالدراما.کمترمیباشدتبصره16وماده(91)1366

هایوتبصرهبعضامواداصالحیکهداردوجوداصالحیتبصره16والحاقی

گردیدهبتصوینیستالحاقیوتبصرهموادالحاقیبهشباهتبیاصالحی

.است



مکرر169و169از(3و2تبصره)و149و107و95و77و34و26موادبرای
پیشاجرائینامهآئین12جمعا1394سالمالیاتهایقانون219و187و181
قبال1380مصوبمالیاتهایقانون219و181و95درموادکهگردیدهبینی
الیاتهامقانوناصالحاتبرایمبنااینبربودشدهبینیپیشنامهآئین

هکاستشدهدرنظرگرفتهجدیداجرائینامهآئین9مجوعا1394درسال
ردمجلسبهدولتازطرفشدهارائهمالیاتهایقانوناصالحاتدرالیحه

219و181ومکرر169و149و141و132و107و97و95و77و34مواد
ورمالیاتیامسازمانترتیببااینبودکهشدهدرنظرگرفتهنامهآئین11جمعا

دراتاصالحپیشنهادوطبعااستدولتونمایندهقانوناجرایمسئولکه
7درقانونیموادشمارهبهتوجهبابودهسازماناینازطرفمالیاتهاقانون
نامهنآئیمجموعاینکهبااحتسابکهبودهعقیدههمبامجلسنامهآئین

12مجلسمصوبنامهآئینومجموعاستنامهآئین11دولتپیشنهادی
ماده9درنامهآئینیادارمواددرمجلسودولتبیناختالفاستمورد

!کند؟میجبراننامهآئیندردولتکهاستبودهقانونی



اصالحی٢7٢ماده 
روه هایی از امور مالیاتی کشور مكلف است تا پایان دی ماه هر سال نسبت به اعالم آن گروه یا گسازمان 

قانون »ماده واحد ( د)و ( الف)اشخاص حقیقی و حقوقی که عالوه بر شرکت های موضوع بندهای 
ال مصوب س«  استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صالح به عنوان حسابدار رسمی

ط سازمان بر اساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توس1372
اتی و یا حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالی
رج در د)حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می باشند را از طریق مقتضی 

ونیكی  روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران و یكی از روزنامه های کثیراالنتشار و یا سامانه الكتر
قیقی و عالوه بر آن سازمان یاد شده می تواند اشخاص ح. به اطالع این گروه از اشخاص برساند( مربوط

حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حكم این ماده نماید، که در این صورت موضوع شمول
قیقی و اشخاص ح. اشخاص یاد شده باید با ابالغ کتبی تا پایان دی ماه هر سال به آگاهی آنها برسد

اده  حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعالم سازمان یاد شده آغاز می شود، مشمول حكم این م
وه بر  در صورت ارائه نكردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، عال. خواهند بود

مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این %( 20)تعلق جریمه معادل بیست درصد 
.قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد

صورت های مالی حسابرسی شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارش های -1تبصرة •
، می تواند حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد
ه و استناد  برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یاد شده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاد

.قرار گیرد



٢7٢ماده 
بر سازمان امور ما لیاتی کشور می تواند حسا-٢تبصره 

سی صورت های ما لی و یا تنظیم گزارش ما لیاتی 
اشخاص حقیقی و حقو قی را به سازمان حسابرسی 
ی یامؤسسات حسابر سی عضو جامعه حسابداران رسم

در ا ین صورت، پرداخت حق الزحمه. ایران واگذار کند 
ازمان ، برعهدة سمقررات مربوطحسابرسی مالیاتی طبق 
.امور مالیاتی کشور است



ازات های موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مج: جرم مالیاتی 

:درجه شش محکوم می گردند

تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خالف واقع و استناد به آنـ1

اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آنـ٢

در ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطالعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالثـ 3

ضوع این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطالعات مالی مو( 181)اجرای ماده

به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام( مکرر169)و ( 169)مواد

طه با عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابـ 4

یین شدهوصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تع

نام تنظیم معامالت و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معامالت و قراردادهای مؤدیان دیگر بهـ 5

خود برخالف واقع

العات  خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطـ 6

درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی

استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتیـ 7



٢76ماده 

چنانچه هر یك از حسابداران، حسابرسان و 
و همچنین مؤسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی
ر کارکنان بانك ها و مؤسسات مالی و اعتباری د

فات یا تخلارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و 
ات به حداقل مجازصورت گرفته را گزارش نکنند 

ایر مجازات معاونت س. مباشر جرم محکوم می شوند
شوداشخاص طبق قانون مجازات اسالمی تعیین می



میبنظرمالیاتهااصالحاتقانوندرمذکورهاینامهآئینمورددرکهدیگریایراد•
درهستندمهمهاینامهآئینازکه219و95مادهنامهآئینپیشنهادکهاستاینرسد

زیریاتیمالسازمانکهقراردادهودارائیاقتصادوزارتوتصویبمالیاتیسازماناختیار
یکیومجرینامهآئینکنندهتدوینعبارتیبهاستودارائیاقتصادوزارتمجموعه

نیستاشکالازخالیکهاست
موادحذفاستواردمذکوردورهسهدرمالیاتهااصالحقانونبهکهدیگریایراد•

موادموضوعیاباشدمعینیزمانیدورهبهمربوطقانونیمواداینکهبدونقانونی
انجامازپسقطعاقانونیتبصرهیکحتیویاقانونیمادهیکباشدشدهمنتفیقانونی

عوضدرواصلگیردمیقرارتصویبموردوهزینهوقتوصرفالزمهایکارشناسی
راقانونیرهوتبصمادهکهاستمنطقیغیربنظراستقانونگذارحکیمکهاستاینقانون
حذفتاسممکنحتیگیردقرارتصویبموردنامهآئیندرکهدهیمواجازهکنیمحذف
نخواهیماگربنظرنگارندهگرددتلقیقبلیقانونگذارانبهتوهیننوعیبهقانونیماده

با1345لسامالیاتهایقانونهمهنوزکنیموقانونمندوضعرااسالمیمالیاتهایقانون
مورداگروضرایبوارقاماعدادوتغییردرشدهمنتفیآنموضوعکهموادیحذف

فعلیوایراداشکالپرازقانونازبهترجهتازهمهآنکارائیگیردقرارکلیتصویب

است



1353سالتا1345سالازمالیاتهاقانونذکراستشایان

مادهبریکمشتمل48یکباردرسالقرارگرفتهکلیچهاربارمورداصالحات

90وواحدهمادهبریکمشتمل1350بندوباردیگردرسال80باواحده

واحدهبرمادهمشتمل1353وسال(بند)ماده30برمشمل1352بندوسال

256اصالحاتبامکرروجمعاماده2بعالوهماده323بهبندنسبت11و

و1348سالاصالحاتبادرآنمندرجمطالبحجمکهتبصره

بامعاجکهنیستفعلیمالیاتهایکمترازدوبرابرقانون1353و1352و1350

حتیقانوناینکلیباراصالحات4دروداردنامهآئین28آناصالحات

.استنشدهحذفازموادقبلیتبصرهیک



یس عدالت و توانمندی مالیاتی  آنگاه است که رئ

مقامات ارشد دولتی اظهارنامه عملكرد جمهور و

ی خودرا بصورت واقعی اعالم وسازمان امور مالیات

ر کشور در هنگام انتخابات آنرا بصورت علنی د

رسانه های جمعی منتشر نماید تا مردم به 

که  نمایندگانی  که خود مالیات میدهند رای دهند

در اینصورت عدالت مالیاتی اجرا خواهد شد
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استاندارد حسابداریقانون مالیاتهای مستقیمشرح

سود حسابداریسود مالیاتیسود حسابداری، سود مالیاتی

11استاندارد 16بند روش مورد تصویب هیأت مدیرهجدول استهالکاتاستهالکات

زیان قابل قبول11استاندارد 45بند زیان غیرقابل قبول(زیان حاصل غیرقابل قبول)تجدید ارزیابی  

قابل قبول15استاندارد شمارة غیرقابل قبولکاهش ارزش سرمایه گذاریها 

بولکلیه هزینه های مستند مربوط به شرکت قابل ق148و 147قابل قبول طبق مواد هزینه های قابل قبول

قابل قبولبطور مشروط قابل قبولذخیره مطالبات مشكوک الوصول

بعضا معارضزمان تحقق درآمد
3استاندارد شمارة ( 15)بند استاندارد

قابل قبولغیرقابل قبولهزینه های شرکتهای سرمایه گذاری

فقط حق السهم هزینه ها ی درآمد  هزینه های مربوط درآمدهای معاف و غیرمعاف
قابل قبولهای غیر  معاف

قابل قبول141ماده صادرات کاال و خدمات و عدم پذیرش هزینه های صادرات کاال و خدمات

---رضبا قید شرط و بخشنامه های متعامعافیت ها

قابل قبولمشروطقانون نوسازی و بازسازی صنایع  ( 4)معافیت افزایش سرمایه ناشی از ماده 

(1)از دیدگاه حسابداری چالش های قانون مالیاتهای مستقیم



استانداردقانون مالیاتهای مستقیمشرح

وش زیان حاصل از تسعیر در صورت اتخااد ر )تسعیر دارائی و بدهی ارزی 
16استاندارد مشروط قابل قبول(یكنواخت و اعمال استانداردهای حسابداری قابل قبول

د باه  چنانچه دارائی مستغالت و ساختمان باشا )معاوضه دارائی با دارائی 
د مأخذ ارزش معامالتی و در غیر اینصورت هر دو دارائی بر اساس  بارآور 

.اداره امور مالیاتی ارزیابی و مشمول مالیات میشوند
برخی معاوضه ها مشمول سود 11استاندارد مشمول مالیات

نمی باشد

(9)استاندارد 24بند غیرقابل قبولزیان برآوردی قراردادهای بلندمدت

کاهش دائمای در ارزش  –ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای جاری 
احتساب ذخیره15استاندارد 34و 33بند غیرقابل قبولسرمایه گذاریهای بلندمدت

جاز قابل هزینه تامین مالی پرداختی به بانكها و موسسات مالی و اعتباری م
قبول و در مورد تسهیالت یا فاینانس خارجی

هزینه استغیرقابل قبول

قابل قبولغیرقابل قبولضایعات غیرعادی

ول و اگر تغییر در برآوردها اگر منجر به افزایش هزینه ها گردد غیرقابل قب
31قابل قبول بند )زیان طبق استاندارد غیرقابل قبولمنجر به افزایش درآمد شود مشمول مالیات است

(61استاندارد 

قابل قبولغیرقابل قبولزیان حاصل از دوره توقف عملیات

زیان کاهش ارزش داراییهای نامشهود در زمان فروش یا واگاذاری قابال  
قابل قبولغیرقابل قبولشناسائی
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(2)چالش های قانون مالیاتها ی مستقیم از دیدگاه حسابداری



استانداردقانون مالیاتهای مستقیمشرح

قابل قبولغیرقابل قبول(معوق ) احتساب ذخیره هزینه های پرداختنی 

قیمت زیان ناشی از کاهش ارزشی که با رعایت قاعده اقل بهای تمام شده با
قابل قبولغیرقابل قبولبازار حاصل می شود

قابل قبولغیرقابل قبولد ارزشزیان ناشی از کنارگذاری داراییهای غیرقابل استفاده یا اسقاط فاق

عالیت سود کارمزد پرداختی به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی مربوط به ف
قابل قبولغیرقابل قبول(غیر از بانكها و موسسات مالی خارجی ) شرکت 

درصد  باالی نرخ 2.5صرفا تا ت شرکتسود کارمزد پرداختی به بانكهای خارجی مستند و مربوط به فعالی
Labor

قابل قبول

ز بانكها و به غیر ا)سود کارمزد پرداختی به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی 
مستند و مربوط به فعالیت شرکت( موسسات مالی و اعتباری مجاز

در اصالحیه-غیرقابل قبول
قابل قبولجدید قابل قبول

(3)چالش های قانون مالیاتها ی مستقیم از دیدگاه حسابداری


