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سندیکاي شرکتهاي ساختمانی ایران

دانسته هایی از قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب 1394

ماده 1) در این آئین نامه، اصطالحات در معانی مشروح زیر به کار می روند:

سازمان: سازمان امور مالیاتی

قانون: قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب سال 1366 و اصالحیه هاي بعدي آن

دفتر روزنامه: دفتر روزنامه دفتري اسـت که کلیه معامالت و رویدادهاي مالی و محاســباتی با رعایت 

اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاري موضـوع قانون تجارت، اصـول و ضـوابط و اسـتانداردهاي 

حســــــــــابداري، در آن ثبت می گردد. دفتر مذکور می تواند به صورت دستی یا ماشینی (مکانیزه-

الکترونیکی) باشد.

دفتر کل: دفتري است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه بر حسـب سرفصــل یا کدگذاري 

حسـابها در صفحات مخصــوص آن ثبت می شود. به ترتیبی که تنظیم صورتهاي مالی الزم از آن امکان 

پذیر باشد. دفتر مذکور می تواند بصورت دستی یا ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) باشد.

دفتر روزنامه و کل مشـترك: دفتري است که داراي ستون هایی براي سرفصـل حسـابهاي متفاوت 

باشد، به طوري که اشـخاص حقوقی و حقیقی با ثبت و نگهداري دفتر مذکور بر طبق اصـول و ضـوابط و 

استانداردهاي حســــابداري بتوانند نتایج عملیات خود را از آن استخراج و صورتهاي مالی الزم را تهیه 

نمایند.

فصل اول: تعاریف
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دفتر معین: دفتري است دستی یا ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) که براي تفکیک و مجزا سـاختن هر 

یک از حسابهاي دفتر کل بر حسب مفتضـیات و شرایط حسـاب ممکن است نگهداري شود. کارت هاي 

حساب در حکم دفاتر معین است.

سـایر دفاتر: دفاتري که به اســتناد مقررات قانونی مربوط از جمله قانون محاســبات عمومی و قانون 

شهرداري ها به عنوان دفاتر، مورد استفاده قرار می گیرند.

اظهار نامه مالیاتی: اظهارنامه مالیاتی فرمی اســـت که به منظور اظهار درآمدها، هزینه ها، دارایی ها، 

بدهی ها، سرمایه، معافیت ها، درآمد مشـمول مالیات، مالیات، بخشـودگی مالیاتی و همچنین اطالعات 

هویتی و مکانی حســب مورد که براي صاحبان مشـــاغل و اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیات هاي 

مســتقیم، بر حســب نوع و حجم فعالیت اشخاص مذکور مطابق نمونه هایی که توسط سازمان، تهیه و 

اعالم می شود.

سند حسـابداري: فرمی است کاغذي یا ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) که یک یا چند رویداد مالی و 

محاسباتی طبق اصول و ضوابط حســابداري در آن ثبت و حاوي تجزیه حســـابها و توضیحات مربوط، 

متکی به مدارك بوده و با تایید اشخاص مجاز، قابل ثبت در دفاتر می باشد.

مدارك حسـاب: عبارت است از مســتنداتی دستی یا ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) که بیانگر وقوع 

یک یا چند فعالیت یا رویداد مالی یا محسـباتی بوده و اسناد حســابداري یا دفاتر بر مبناي آنها تنظیم و 

تحریر می گردد.

صورتحساب فروش کاال یا ارائه خدمات: فرمی است که در موارد فروش کاال یا ارائه خدمات بصورت 

دستی با شماره سریال چاپی و یا ماشینی با شماره سریال ماشـینی و یا توسـط سـامانه صـندوق فروش 

(صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش) صادر می گردد.
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سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش): پایانه اي است شـامل سـخت افزار و 

نرم افزار با امکان اتصـــال به سامانه سازمان که قابلیت الزم از قبیل ثبت خرید و فروش کاال و خدمات و 

هزینه ها را حسب نوع و اندازه فعالیت واحد کسب و کار دارد.

مصــرف کننده نهایی: شخص حقیقی است که کاال و خدمات را متناسب با نیاز خود براي مصــارف 

شخصی خریداري کند و از آن براي عرضه کاالها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.

سـامانه ثبت بر خط معامالت: سـامانه اي اسـت که فروشــنده از طریق ورود به آن اقدام به صــدور 

صورتحســـاب الکترونیکی نموده و خریدار با ورود به سامانه مزبور در صورت تایید آن (صورتحســـاب 

مربوط) صورتحساب، نهایی شده و براي آن کد رهگیري صادر می گردد.

ماده 2)صاحبان مشـــاغل بر اساس شاخص ها و معیارهایی از قبیل نوع و یا حجم فعالیت به شرح ذیل 

گروه بندي می شوند: 1-گروه اول       2-گروه دوم    3-گروه سوم

الف) حجم فعالیت

جدول گروه بندي صاحبان مشاغل بر اساس حجم فعالیت

فصل دوم: گروه بندي مودیان صاحبان مشاغل
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تبصــــره 1-در مورد فعالیت هاي صرفا خدماتی گروه بندي مودیان با لحاظ کردن 50% مبلغ 

مندرج در جدول فوق انجام می شود. بدیهی است 50% مبلغ مذکور به 10 برابر درآمد مشـــمول 

مالیت این فعالیت ها نیز تسري دارد.

تبصره 2- در مشـارکت مدنی جمع مبلغ فروش کاال و خدمات و یا درآمد مشـمول مالیات قطعی 

شده کلیه شرکاء مالك عمل می باشد.

تبصـــره 3- مجموع مبلغ فروش کاال و خدمات سال قبل بر اساس فعالیت مودي در سال قبل 

میباشد.

ب) نوع فعالیت:

اشخاص ذیل فارغ از حجم فعالیت موضوع بند الف فوق از لحاظ انجام تکالیف موضوع این آیین نامه جزء 

مودیان گروه اول محسوب می شوند:

1- دارندگان کارت بازرگانی (واردکنندگان و صادرکنندگان)

2-صاحبان کارخانه ها و واحدهاي تولیدي و بهره برداران معادن داراي جواز تاسـیس و پروانه بهره 

برداري از وزارتخانه ذیربط

3-صاحبان هتل هاي سه ستاره و باالتر

4-صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، کلینیک هاي تخصصی

5-صاحبان مشاغل صارفی

6-فروشگاه هاي زنجیره اي داراي مجوز فعالیت از وزارتخانه ذیربط

تبصره1-مودیان مالیاتی که در هر گروه قرار می گیرند تا سه سال بعد، از نظر انجام تکالیف قانونی در 

طبقات پایین تر قرار نخواهند گرفت.

تبصره 2- در دوسال اول شروع فعالیت صاحبان مشاغل به استثناء مودیانی که بر اساس نوع فعالیت 

در گروه اول قرار می گیرند، انتخاب گروه و انجام تکالیف قانونی مربوط به انتخاب مودي خواهد بود.

تبصــره 3-صاحبان مشـــاغلی که در گروه هاي 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.
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ماده 3) فرم اظهارنامه هاي مالیاتی براي صاحبان مشـــاغل موضوع این آیین نامه براي هر یک از گروه 

هاي اول، دوم و سوم باید حداقل شامل موارد زیر باشد:

تبصـره: در مواردي که هر یک از اقالم اطالعاتی فرم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشـاغل براي هر 

یک از مودیان فاقد موضوعیت باشد، عدم تکمیل آن خللی به اعتبار اظهارنامه وارد نخواهد کرد.

ماده 4- مودیان موضوع این آیین نامه مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را براي هر سال مالیاتی (بصورت 

انفرادي یا مشــــارکت) در موعد مقرر قانونی به صورت الکترونیکی از طریق درگاه الکترونیکی سازمان 

تسلیم نمایند. سازمان می تواند در مواردي که مقتضی بداند تسلیم اظهارنامه غیرالکترونیکی را بپذیرد.

تبصره: تسلیم اظهارنامه در اجراي ماده 178 قانون مورد پذیرش می باشد.

فصل سوم:

اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه آن



6

سندیکاي شرکتهاي ساختمانی ایران

دانسته هایی از قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب 1394

ماده 5- انواع دفاتر موضوع این آیین نامه عبارتند از:

1-دفتر روزنامه

2-دفتر کل

3-دفتر روزنامه و کل مشترك

4-دفتر معین

5-سایر دفاتر

ماده 6)  مقررات مربوط به روشهاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك:

الف) صاحبان مشاغلی که در گروه اول قرار می گیرند و کلیه اشـخاص حقوقی مکلف به نگهداري 

دفاتر روزنامه و کل یا سایر دفاتر حسـب مورد دستی یا ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) متکی به اسناد و 

مدارك با رعایت موارد زیر می باشند:

1- رویدادهاي مالی باید بر اساس استانداردهاي حسابداري و روزانه به ترتیب تاریخ وقوع در دفتر 

روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل گردد.

2-مودیانی که دفاتر دستی نگهداري می نمایند، مکلفند براي هر سـال مالیاتی فقط از دفاتري که 

طی سـال مالیاتی قبل نزد مراجع ذي ربط ثبت شـده اســتفاده نمایند. در مواردي که دفاتر ثبت 

شده مذکور در هر سال براي ثبت عملیاتی مالی مودیان تا پایان سال مالیاتی کفایت ننماید، مجاز 

به استاده از دفاتر ثبت شده طی همان سال می باشند.

فصل چهارم: مشخصات دفتر

فصل پنجم:

تکالیف مودیان در خصوص نگهداري دفاتر و یا اسناد و مدارك
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3-مودیان براي استفاده از سیســـــتم الکترونیکی (نرم افزار) جهت ثبت رویدادهاي مالی خود، 

مکلفند از نرم افزارهاي مورد قبول که داراي ویژگی ها، معیارها و ضـوابط اعالمی سـازمان باشــد 

استفاده نمایند. سازمان موظف اسـت ویژکی ها، معیارها و ضـوابطی که نرم افزار باید دارا باشـد را 

اعالن عمومی کند.

1-3- استفاده از نرم افزارهاي قبلی تا مدت سه سال پس از الزم االجرا شـدن اصـالحیه قانون 

(1395/01/01) مجاز خواهد بود استفاده از نرم افزارهاي مذکور بعد از مهلت فوق الذکر منوط 

به مطابقت آن با ویژکی ها، معیارها و ضوابط اعالمی از سوي سازمان است.

مودیان مکلفند تا قبل از مطابقت نرم افزار مورد استفاده با ویژکی ها، معیارها و ضوابط اعالمی 

از سوي سازمان، حداقل ماهی یکبار خالصه عملیات داده شـده به ماشـین هاي الکترونیکی را 

در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل کنند.

در اجراي این بند، سـازمان می تواند به منظور بررسـی انجام وظایف محوله از ظرفیت علمی و 

تخصصی اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی استفاده نماید.

4-نگهداري دفتر روزنامه واحد براي ثبت کلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد براي هـر بخش از 

عملیات مجاز است.

5- اشتباه در شماره گذاري صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از ثبت دفاتر در مراجع قانونی ذي 

ربط در صورت احراز، خللی به اعتبار دفاتر وارد نخواهد کرد.

6-نوشـتن دفاتر با وسـایلی که به سـهولت قابل محو اسـت (مانند مواد گرافیت) در دفاتر دســتی 

ممنوع است.

7- دفاتر و اسناد حســابداري می باید بر اساس واحد پول رایج کشــور و همچنین به زبان فارسی 

تحریر گردد.

8- در مواردي که دفاتر موضوع این آیین نامه توسط مقامات قضــائی یا سایر مراجع قانونی و یا به 
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عللی خارج از اختیار مودي از دسترس مودي خارج شود، صاحب دفاتر می باشـد از تاریخ وقوع این 

امر حداکثر ظرف دو ماه دفاتر جدید ثبت و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید تحریر کند و تاخیـر 

تحریر عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

9- تاخیر تحریر دفاتر در مورد اشـخاص حقوق جدیدالتاسـیس از تاریخ ثبت شـخص حقوقی و در 

مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا دو ماه مجاز خواهد بود.

10- اشخاصی که داراي شعبه هستند مکلفند با توجه به روشهاي حسـابداري مورد عمل، خالصه 

عملیات شعبه یا شعب خود را در صورت یکه داراي دفاتر ثبت شده باشـند، الاقلی سـالی یکبار (تا 

قبل از بسـتن حســابها) و در غیر این صورت عملیات هر ماه را تا پایان ماه بعد در دفاتر مرکز ثبت 

کنند.

11- ثبت دفاتر، ضمن سال مالی مشـــــروط بر اینکه تا تاریخ ثبت هیچگونه فعالیت مالی و پولی 

صورت نگرفته باشد، مجاز است.

12-ارائه دفاتر سفید و نانویس در حکم عدم ارائه دفاتر محسوب می شود.

13-مودیان مکلف به نگهداري دفاتر، باید نســــبت به نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك اقدام و در 

صورت درخواست اداره امور مالیاتی، ارائه نمایند. در مورد نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك بصورت 

ماشینی، اطالعات باید به همان قالبی (فرمتی) که تولید، ارسال یا دریافت شده، نگهداري شود.

ب) صاحبان مشــــاغلی که در گروه دوم قرار می گیرند مکلفند براي هر سال مالیاتی اسـناد و 

مدارك مربوط به معامالت  خود از قبیل اســناد درآمدي فروش کاال یا ارائه خدمات و ســایر درآمدها و 

اسناد خرید کاال، خدمات و دارایی و سـایر اسـناد هزینه هاي انجام شـده را به تفکیک و به ترتیب تاریخ 

وقوع هر یک از رویدادهاي مالی، نگهداري و صورت درآمد و هزینه خود را به صـورت ماهانه در چارچوب 

فرم هاي مروبط (که در وبگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشـانی     www.intamedia.ir    در 

دسترس مودیان محترم قرار دارند) تنظیم نمایند.
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پ)صاحبان مشــــاغلی که در گروه سوم قرار می گیرند مکلفند براي هر سال مالیاتی اسناد و 

مدارك مربوط به معامالت خود از قبیل اســناد درآمدي فروش کاال یا ارائه خدمات و ســایر درآمدها و 

اسـناد خرید کاال و خدمات و سـایر اسـناد هزینه هاي انجام شـده را نگهداري و خالصـه درآمد و هزینه 

ساالنه خد را به شرح فرم خالصـه درآمد و هزینه سـاالنه مودیان گروه سـوم (که در وبگاه سـازمان امور 

www.intamedia.irمالیاتی که به نشانی     در دسترس مودیان محترم قرار دارند) تنظیم نمایند.

ت) مودیانی که رویدادهاي مالی خود را به صـورت ماشـینی (مکانیزه-الکترونیکی) ثبت و نگهداري می 

نمایند (به اسـتثناي مودیان گروه اول) نیازي به ارائه دفاتر به صـورت دسـتی ندارند. نگهداري اسـناد و 

مدارك حساب به صورت ماشینی یا دستی الزامی است.

ماده 7- صاحبان مشاغلی که نسبت به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش در صورت رعایت آیین 

نامه اجرایی موضوع تبصــــــــره 3 ماده 169 قانون در نگهداري و ارائه اطالعات مربوط، تکلیفی براي 

نگهداري دفاتر موضوع این آیین نامه نخواهند داشت. اشخاص حقوقی مشـــــمول حکم این ماده نمی 

باشند.

فصل ششم:

تکالیف صاحبان مشاغلی که از سامانه صندوق فروش

(صندوق ماشینی(مکانیزه)فروش) استفاده می نمایند:

http://www.intamedia.ir
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ماده 8- مودیان موضوع این آیین نامه باید در موارد فروش کاال و یا ارائه خدمات صورتحسـاب نوع اول 

یا نوع دوم یا نوع سوم حسب مورد به شرح زیر صادر و نگهداري نمایند:

1-صورتحسـاب نوع اول باید داراي شماره سریال چاپی یا ماشینی حسـب مورد، تاریخ و حداقل در 

برگیرنده اطالعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصـادي، نشــانی 

کامل و کد پستی فروشنده و خریدار و مشخصات کاال یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ آن باشد.

2- صورتحســـــاب نوع دوم که صرفا در موارد استفاده از سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی 

(مکانیزه) فروش) صادره می شود باید داراي شـماره سـریال ماشـینی، تاریخ و حداقل در برگیرنده 

اطالعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادي، نشـانی کامل و کد 

پستی فروشنده و مشخصات کاال یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ آن باشد.

تبصـره: در صورت فروش به مصـرف کننده نهایی درج مشـخصـات خریدار از نظر این آیین نامه 

الزامی نمی باشد.

 

3- صورتحســاب نوع سوم (صورتحســـاب الکترونیکی) که داراي شماره سریال ماشینی، تاریخ و 

حداقل دربرگیرنده اطالعات هویتی شـــامل نام، نام خانوادگی یا نام شـــخص حقوقی، شـــماره 

اقتصادي، نشانی کامل و کد پستی فروشنده و خریدار و مشخصات کاال یا خدمات ارائه شده، مقدار 

و مبلغ بوده و از طریق سامانه ثبت بر خط معامالت صادر و داراي کد رهگیري سازمان امور مالیاتی 

کشور می باشد.

در مورد بندهاي فوق تا زمانی که شماره اقتصادي صادر نشـده است درج شماره یا شناسنامه ملی، 

در صورتحساب الزامی است.

درج شناسه کاال در صورتحساب معامالت الزامی می باشد.

فصل هفتم:

صورتحساب فروش و نحوه صدور و ارائه آن
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تبصـــره: سازمان می تواند تمام یا برخی از مودیان این آیین نامه را طبق اعالم کتبی به مودي 

ذیربط حداکثر تا شـش ماه پس از پایان هر ســال مالیاتی جهت اجرا از ابتداي ســال مالی بعد به 

صدور صورتحساب نوع سوم از ابتداي سال مالیاتی بعد مکلف نماید.

ماده 9) تغییر روش نگهداري دفاتر، اسناد حســــابداري از ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) به دستی و 

بالعکس طی سال مالیاتی یا دوره مالی حسب مورد مجاز نخواهد بود.

ماده 10) هر یک از دفاتر مزبور می تواند به صـورت ماشـینی (مکانیزه-الکترونیکی) و دسـتی نگهداري 

شود و مدیانی که از هر یک از روشهاي فوق استفاده می نمایند مکلف به رعایت الزامات مربوط طبق این 

آیین نامه در هر یک از روشهاي مذکور حسب مورد می باشند.

ماده 11) سـازمان می تواند تمام یا برخی از مودیان موضـوع این آیین نامه را طبق اعالم کتبی به مودي 

ذي ربط حداکثر تا شـش ماه پس از پایان هر سـال مالیاتی جهت اجرا از ابتداي سـال مالی به نگهداري 

دفاتر و اسناد حسابداري به صورت ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) مکلف نماید.گ

ماده 12) اشخاصی که دفاتر و اسناد حســــــابداري خود را به صورت ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) 

نگهداري می نمایند مکلفند حســب درخواست کتبی ماموران مالیاتی ذي ربط، هنگام رسیدگی ضمن 

ارائه دستورالعمل نحوه کار با نرم افزار مالی و حسابداري مربوط، رمز دسترسی الزم به اطالعات نرم افزار 

را ارائه نمایند. در غیر این صورت در حکم عدم تسلیم دفاتر خواهد بود.

ماده 13) مودیانی که از دفاتر و اسناد حســـابداري ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) استفاده می نمایند 

مکلفند حســب درخواست کتبی ماموران مالیاتی ذي ربط، اطالعات مورد نیاز براي رسیدگی را در لوح 

فشرده  به ماموران یاد شده ارائه نمایند.

فصل هشتم: سایر مقررات
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ماده 14) مودیانی که از دفاتر و اسناد حسـابداري دستی استفاده می نمایند مکلفند حسـب درخواست 

کتبی ماموران مالیاتی ذي ربط، دفاتر و اسـناد و مدارك را براي رسـیدگی به ماموران مالیاتی یاد شـده 

ارائه نمایند.

 

ماده 15)دفاتر، صورت درآمد و هزینه ماهانه، خالصه درآمد و هزینه ساالنه و اسناد و مدارك حســــب 

مورد با درخواســت کتبی اداره امور مالیاتی و یا گروه رســیدگی، در روز و محل تعیین شـــده در برگ 

درخواست ارائه دفاتر و یا اسناد و مدارك (محل اقامتگاه قانونی مودي و یا محلی که قبال بصورت مکتوب 

به اداره امور مالیاتی اعالم شده است و یا محل اداره امور مالیاتی حسـب مورد با توجه به نوع حسـابرسی 

مالیاتی) تحویل و توسط اداره امور مالیاتی صورت مجلس می گردد.

 

ماده 16) تخلف از تکالیف مقرر در این آیین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می باشد:

1-در صورتی که دفاتر ارائه شده نزد مراجع ذي ربط به ثبت نرسـیده باشـد یا فاقد یک یا چند برگ 

باشد.

2-عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز.

3-تاخیر تحریر دفاتر روزنامه بیش از 15 روز و تاخیر تحریـر دفتـر کل، زاید بـر حد مجاز مندرج در 

آیین نامه .

4-عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر، مرکز طبق مقررات این آیین نامه.

فصل نهم: نحوه ارائه دفاتر و اسناد و مدارك

فصل دهم: موارد رد دفاتر



13

سندیکاي شرکتهاي ساختمانی ایران

دانسته هایی از قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب 1394

5-در مواردي که دفاتر مزبور به ادعاي مودي از دسترس وي خارج شـده باشـد و غیر اختیاري بودن 

موضوع مورد تایید باالترین مسئول اداره امور مالیاتی ذي ربط قرار نگیرد.

6-عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانونی با اطالعات موجود در سیســـــــتم هاي ماشینی (مکانیزه-

الکترونیکی) و یا سامانه ثبت بر خط معامالت در مورد اشخاصی که از سیستم هاي مذکور استفاده و 

یا مکلف به استفاده از سامانه یاد شده می باشند.

7-جاي سفید گذاشتن بیش از حد معمول در دفتر روزنامه.

8- عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت شده اعم از تحریر شده و نانویس.

9-تغییر نرم افزار حسـابداري مورد استفاده در طی سال مالیاتی بدون اطالع قبلی اداره امور مالیاتی 

ذي ربط.

10-تغییر روش نگهداري دفاتر، اسناد حســــابداري از ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) به دستی و 

بالعکس طی سال مالیاتی یا دوره مالی

11- تحریر دفاتر به غیر از پول رایج کشور و زبان فارسی

12-حذف برخی از عملیات در دفاتر الکترونیکی.

تبصــره- در مورد بند 8 این ماده چنانچه سفید ماندن براي ثبت تراز افتتاحی باشـد موجب رد 

دفاتر نخواهد بود و همچنین سـفید ماندن ذیل صــفحات دفتر در آخر هر روز یا هفته یا هر ماه به 

شرطی که اسناد داراي شماره ردیف بوده و قسـمت سفید مانده با خط بسـته شود، به اعتبار دفتر 

خللی وارد نمی آورد.

ماده 17) هیات سه نفري حســابرسان  موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات هاي مســتقیم (اصالحیه 

مورخ 1380/11/27) در صــــــورتی که با توجه به دالیل توجیهی مودي و نحوه تحریر دفاتر و رعایت 

استانداردهاي حســابداري و درجه اهمیت ایرادات مطروحه از سوي اداره امور مالیاتی و رعایت واقعیت 

امر، احراز نمایند که ایرادات مزبور به اعتبارات دفاتر خللی وارد نمی نماید، مکلف است نظر خود را مبنی 

بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارك اعالم نمایند.
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تبصره- در اجراي مقررات تبصره ماده 97 قانون، مفاد این فصـل به مدت سه سال (عملکرد سال 

1395 لغایت 1397) و صـرفا در ادارات امور مالیاتی که طرح جامع مالیاتی به صــورت کامل اجرا 

نشده است، جاري می باشد.

این آیین نامه در اجراي ماده 95 قانون مالیات هاي مستقیم مصـوب 1394/4/31 به پیشـنهاد سازمان 

امور مالیاتی کشور در ده فصل و 17 ماده و 10 تبصره، تصویب و مقررات آن از 1395/01/01 الزم االجرا 

بوده و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آنها با سال شمسـی منطبق نباشد، در مورد سال مالی که 

از 1395/01/01 به بعد آغاز می گردد جاري بوده و نســبت به سال مالی قبل از آن مفاد آیین نامه قبلی 

مجري می باشد.



باتوجه به اهمیت آموزش و تغییرات در قوانین و مقررات مرتبط با 

حوزه صنعت احداث  و مشــاهده بروز مشــکالت با این تغییرات 

براي اعضاي محترم، با هدف آموزش و بروز رسانی دانش قوانین و 

مقررات شرکتهاي عضـو، تولید و نشــرجزوات و کتابهاي آموزش 

کاربردي در این حوزه برنامه ریزي و در دسـتور کار ســندیکا قرار 

گرفته است. کتاب پیش رو حاوي مطالب مرتبط  و مورد بحث در 

“حوزه مالیات هاي مستقیم” تهیه و تدوین گردیده است .

 سندیکاي شرکت هاي ساختمانی ایران 
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