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8 آبان 1400

Saturday, October 30, 2021

22 ربيع االول 1443

مودیان بدانند

ستاد خبری دفتر مرکزی حراست

سامانه رسیدگی به شکایات
(موضوع  ماده 25 قانون ارتقای
سالمت اداری و مبارزه با فساد)

سـامـانـه دریافــت گـــزارش
فــرار مـالیاتـی

مزایده و مناقصه

عملکرد اعتبارات سازمان در
سالهای 1397 و 1398

عملکرد درآمدی سازمان

فرم های مطالبات دولتی
(موضوع ماده 48 قانون
محاسبات عمومی کشور)

اطالعیه ها
قابل توجه فعاالن اقتصادی مناطق آزاد

ی - صنعتی تجار

اطالعیــه (قـابل توجــه اشخاص
حـقیقـی و حـقــوقـی) - اصالح مواد
فصل دوم آ�ن نامه اجرایی موضوع
تبصره (3) ماده 169 قانون مالیات
های مستقیم (تسهیل فرایند صدور
شماره اقتصادی برای فعاالن اقتصادی)

اطالعیه- مالیات مقطوع سکه (قابل
توجه اشخاص حقیقی خریدار سکه در

سال 1398)

قابل توجه جایگاه داران سوخت-
فراخوان مشموالن مرحله هشتم اجرای

نظام مالیات بر ارزش افزوده

اطالعیه- قابل توجه موسسات خیریه و
عام المنفعه

فرم نظرسنجی از ارباب رجوع - موضوع
ماده 8 طرح تکریم مردم

آرشیو اطالعیه ها

بخشنامه در خصوص زای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به استفاده مودیان مالیاتی از معافیت مالیاتی موضوع ماده
132 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به درآمدهای کتمان شده

 

شماره:50884/5332/211
تاریخ:09/09/1381

پیوست:دارد
 

سازمان امور اقتصادی ودارائی استان 
هیأت عالی انتظامی مالیاتی

اداره کل
دادستانی انتظامی مالیاتی

دفتر
دانشکده امور اقتصادی

دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر
پژوهشکده امور اقتصادی

 
رأی شماره 6838/201 مورخ 12/8/81 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به نحوه اجرای تبصره ذیل ماده 192
قانون مالیات های مستقیم درباره استفاده مودیان مالیاتی از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مزبور نسبت به
درآمدهای کتمان شده، که در اجرای مقررات ماده 258 اصالحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/80 صادر
گردیده وبرای شعب شورای عالی مالیاتی وهیأت های حل اختالف مالیاتی در موارد مشابه الزم االتباع می باشد، جهت

اجراء به پیوست ابالغ می گردد.
 
 

عیسی شهسوارخجسته
 

پیوست:
 

شماره:6838/201
تاریخ:13/08/1381

پیوست:
 

رأی هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی
 

 نظر به اینکه در ارتباط با استفاده یا عدم استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132قانون مالیاتهای مستقیم مصوب
اسفند ماه 1366 و اصالحیه های بعدی , نسبت به آن قسمت از درآمد مودیان مالیاتی که در صورتهای مالی تسلیمی
(ترازنامه و صورت حساب سودوزیان ) کتمان گردیده قبال از شعب مختلف شورای عالی مالیاتی آراء متفاوتی صادر گردیده
است و این موضوع در اجرای ماده 258قانون مزبور در جلسات هیأت عمومی مورخ 23/11/78 و 16/11/80 مطرح
گردیده اما منجر به احراز نظر اکثریت اعضاء هیأت , موضوع قسمت اخیر ماده 258 نیز نشد, علیهذا حسب ارجاع ریاست
شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده 258 اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مجددا موضوع در

جلسه مورخ 20/7/1381 هیأت عمومی شورای مزبور مطرح می باشد.
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی موضوع و شور و تبادل نظر الزم به شرح زیر اعالم رای مینماید:

رأی اکثریت :
چون بنا به حکم ماده 110قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصالحیه های بعدی , اشخاص حقوقی و
کارخانه داران در دوران معافیت مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سودوزیان متکی به دفاتر قانونی می باشند
و از طرفی بنا به حکم تبصره ماده 193قانون مذکور عدم تسلیم اظهارنامه و صورتهای مالی فوق الذکر در دوره معافیت
موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد, بنابراین کتمان درآمد در صورتهای مالی مذکور در حکم
عدم تسلیم صورتهای مالی نسبت به آن قسمت از درآمد کتمان شده بوده و صرفا باعث عدم استفاده از معافیت موردنظر

نسبت به درآمدهای مکتوم خواهد شد.
 
 

سیدمحمود حمیدی                         محمدعلی پیک پور                    سیداسداله مرتضوی
داریوش آل آقا                              حسن عباسی پناه                      عباس رضائیان

 
نظر اقلیت :

تاریخ سند: 1381/09/09
شماره سند: 211/5332/50884

وضعیت سند: -
امضا کننده: ر�س سازمان امور مالیاتی (عیسی

شهسوار خجسته)

بازگشت به ماده قانونیبازگشت به ماده قانونی  

سایر بخشنامه ها

*بخشنامه در خصوص تولید 
ماشین آالت تعمیر خودرو شامل

باالنس چرخ , الستیک درآور ,
میزان فرمان , دستگاه شستشو و

میزان موتور

بخشنامه در خصوص تصویب 
نامه هیات محترم وزیران عضو
شورای عالی میراث فرهنگی و
گردشگری در خصوص ایجاد و

اصالح و…

*فهرست مناطق کمتر توسعه 
یافته در سال 84الزم االجرا می

باشد0

*تاریخ صدور پروانه تاسیس و 
اصالحیه قانون

*قانون تنظیم بخشی از مقررات 
تسهیل نوسازی صنایع کشور و

اصالح ماده (112) قانون برنامه
سوم توسعه اقتصادی ,

اجتماعی…

*موارد اضافه شده به فهرست 
کاالهای سرمایه ای و واسطه ای

در خصوص پروانه بهره برداری 
موقت

*تع�ن فاصله از مرکز شهرها 

*معافیت مالیاتی مراکز فرهنگی 
و هنری - صنایع روستایی

بخشنامه در خصوص اصالح ماده 
3 ائین نامه اجرائی ماده 4 قانون
تنظیم بخشی از مقررات تسهیل

نوسازی منابع کشور

اجازه صدور مجوز به وزارت جهاد 
کشاورزی در خصوص تاسیس و

بهره برداری و توسعه صنایع
تبدیلی و تکمیلی

*مرجع ذیصالح تع�ن فاصله 
واحدهای تولیدی و معدنی از

مـیز خـدمت الکـترونیکارتباط با مامعرفی سازمانقوانینچندرسانه ایصفحه نخست

بخشنامه: 211/5332/50884
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نظر به اینکه وفق تبصره ماده 193قانون مالیاتهای مستقیم , شرط برخورداری از معافیتهای مدت دار صرفا تسلیم
اظهارنامه و ترازنامه و حساب سودوزیان مورد حکم قانونی قرار گرفته است و مطالبه مالیات نسبت به درآمدهای کتمان
شده از محل فعالیتهای معاف مستلزم حکم صریح خاص خود میباشد که چنین صراحتی در آن مشهود نیست , لذا شمول
مالیات به درآمد حاصل از فعالیتهای معاف به دلیل کتمان , قانونی بنظر نمی رسد, کما اینکه قبال هیأت عمومی شورای عالی

مالیاتی موضوع ارائه دفاتر را نیز از این حیث منتفی دانسته است .
 
 

محمد رزاقی                        علی اکبر نوربخش                        محمد علی سعیدزاده
 
 
 
 
 

مواد قانونی وابسته

ماده 132- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های  تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی 
که از تاریخ اجرای این ماده ...

 
ماده 192 - در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به  موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به

تسلیم اظهارنامه م...

 
ماده 258- هرگاه در شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع

وزیر امور اقتصادی و د...

مراکز شهرها

*%20 معافیت تبصره ها 
محدودیت جغرافیایی ندارد

*مصوبه اولویتها تا پایان 72 
اعتبار دارد

*تعدادی دیگر از کاالهای سرمایه 
ای

سایر اسناد مرتبطسایر اسناد مرتبط  

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی

شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده

دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان

سایر سامانه ها...

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صالحیت مشاوران رسمی

مالیاتی

سایر صفحات...

آدرس: میدان امام خمینی، خیابان صور اسرافیل خیابان داور، سازمان امور مالیاتی کشور 
کد پستی : 1114943661

صندوق پستی : 1651- 11115
تلفنخانه 39903990

کلیه حقوق این سامانه برای سازمان امور مالیاتی کشور محفوظ می باشد. 
سازمان امور مالیاتی کشور همواره از پیشنهادات و انتقادات سازنده شما مودیان گرامی استقبال می نماید. 
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