مجموعه نکات بخشنامه تبصره ماده  011قانون مالیاتهای مستقیم عملکرد سال 0931
مشمولین تبصره ماده  011ق.م.م



تمامی صاحبان مشاغل گروههای دوم و سوم که مجموع فروش کاال و خدمات آنها در سال  8931حداکثر مبلغ
 3039909990999ریال باشد.



صاحبان مشاغلی که در عملکرد سال  8931مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی بودهاند 0مشررو
به حفظ ضوابط معافیت یا نرخ صفر مالیاتی در طی سال .8931



آن دسته از صاحبان مشاغل که مالیات تشخیصی عملکرد سال  8931آنان به قطعیت نرسیده است میتواننرد در صرورت
واجد شرایط بودن و مطابق با دستورالعملهای تبصره ماده  899ق.م.م مشرمول اسرتفاده از تیرتیتت تبصرره مراده 899
باشند .الزم به ذکر است چنانچه مالیات عملکرد سال  8931مؤدیان مذکور در فرآیند رسیدگی و دادرسی مالیاتی 0کاهش
یابد این امر تأثیری در میزان مالیات مقطوع پذیرفته شده عملکرد سال  8931آنها نخواهد داشت.
نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن
مالیات قطعی عملکرد سال 0931

مالیات قابل پرداخت عملکرد سال 0931

تا  0009990999ریال

بدون افزایش نیبت به عملکرد سال 8931

از  0009990998تا  0909990999ریال

 %4افزایش نیبت به عملکرد سال 8931

از  0909990998تا  89909990999ریال

 %1افزایش نیبت به عملکرد سال 8931

بیشتر از  89909990999ریال

 %80افزایش نیبت به عملکرد سال 8931

مزایای استفاده از تبصره ماده  011ق.م.م



معاف از تیلیم اظتارنامه مالیاتی



معاف از نگتداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیاتهای میتقیم



عدم ارائه اظتارنامه مالیاتی در موعد مقرر موجب لغو معافیت آنها نخواهد شد.



پرداخت مالیات به طور یکجا یا اقیا میاوی تا  0قیط امکانپذیر است.

صاحبان مشاغلی که مشمول استفاده از تسهیالت تبصره ماده  011ق.م.م نمی باشند:



گروه اول موضوع ماده  30ق.م.م



مؤدیانی که مجموع فروش کاال و خدمات آنها در سال  8931بیش از مبلغ  3039909990999ریال بوده است.



مؤدیانی که سال  8931اولین سال فعالیت آنها بوده است.



مؤدیانی که محل فعالیتشان در سال  8931نیبت به سال  8931تغییر کرده باشد .به عبارتی در سال  8931به دلیرل تغییرر
محل فعالیت مشمول ثبتنام جدید بوده باشد .به استثناء کیانیکه دارای مجوز از طرف مراجر ذیصرتب بررای بریش از
یک محل فعالیت باشند.



مؤدیانی که مالیات عملکرد سال  8931آنها حیرب مرورد برا اعمرال مقرررات موضروع مرواد  860 0891و  810ق.م.م
محاسبه شده باشد .و همچنین مؤدیانی که در طی سال  8931به صورت کامل فعالیرت نداشرتهانرد .الزم بره ذکرر اسرت
چنانچه متقاضی استفاده از تیتیتت تبصره ماده  899ق.م.م می باشند ابتدا باید مالیات سال  8931آنهرا بردون رعایرت
موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.



کلیه خریداران سکه که در سال  8931نیبت به دریافت سکه از بانک مرکزی جمتوری استمی ایران اقدام نمودهاند.



مؤدیان حرف نظام پزشکی فاقد ثبت کارتخوان متصل به شبکه پرداخت بانکی کشور.

درصورتیکه سازمان امور مالیاتی اسناد و مدارک مثبته ای بدست آورد که مجموع درآمد مؤدی در سال  0931بیش از مبلغ
ابرازی بوده شرایط به شرح ذیل می باشد:
مجموع فروش کاال و خدمات مؤدی در سال 0931

نحوه محاسبه مالیات

کمتر از مبلغ  3039909990999ریال بوده

محاسبه و مطالبه ما به التفاوت مالیات متعلقه با رعایت مقررات
مشمول مفاد تبصره ماده  899نبوده
محاسبه و مطالبه مالیات

بیش از مبلغ  3039909990999ریال بوده

جرائم متعلقه به ویژه جریمه عدم تیلیم اظتارنامه مالیاتی
عدم امکان استفاده از معافیتهای قانونی

صاحبان مشاغلی که تمایل به استفاده از شرایط این دستورالعمل را دارند 0می باییت حداکثر تا پایان مرداد ماه سال  8933از
طریق پایگاه اینترنتی به آدرس  http://tax.gov.irمراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعتم نمایند.
(مؤدیانی که قبتً نیبت به تیلیم اظتارنامه مالیاتی سال  8931اقدام نمودهاند میتوانند در صورت واجد شرایط بودن 0فرم
تبصرهماده  899ق.م.م را به عنوان آخرین اقدام به سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند).
شورای مالیاتی
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

