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بسـمه تعـالی
عنوان کارگاه
آموزشی

آشنایی با با اصالح قانون مالیاتها وتکالیف ووظایف مودیان مالیاتی

گــــزارش:
با عنایت بـه همـاهنیی و دعـو نامـه شـماره/95/694الـف  ،جلسـه رس سـاعت  8:30صـح روز یکشـنحه
مـور  95/12/02بــا حضــور رئـی کمیســیون ســامایه گـیارت وتــامیی مــالی اتـان بازرگــانی ،و بــا حضــور
امضاء کنندگان لیست پیوست در محل سالی جلسا اتان باگزار گادید.
در ابتــدا آقــات هــامونی رئــی

محتــان کمیســیون ســامایه گــیارت اتــان بازرگــانی بیاجنــدگ ت :مهمتــایی

دغدغه فعاالن اقتصـادت بـویهه صـنعتیاان و تولیـد کننـدگان موضـو مالیـا اسـت و بـاات رونـق تولیـد و
مقابله با رکود اقتصادت باید تدابیات در ایی زمینه اندیشیده شود.
وت بــا مقایســه نحــوه محاســحه مالیــا در کشــورهات توســعه یافتــه و ایــاان گ ت:بــا وجــود باگــزارت
جلســا و نشســت هــات مشــتا

بــا ســازمان امــور مالیــاتی همچنــان در رونــد محاســحه مالیــا و نح ـوه

دریافت آن با مشکالتی روباو هستیم.
در ادامــه آقــات علیاضــا خامــه زر عضــو هیــا رئیســه اتــان بازرگانی،صــنایم،معادن و کشــاورزت از
نمایندگان اتان در هیا هات حـل اخـتال مالیـاتی خواسـت کـه فعاالنـه از حقـون مودیـان مالیـاتی دفـا
کننــد و مهمتــایی وظی ــه اتــان بازرگــانی را بــه بح ـ گیاشــتی مســائل و مشــکال فعــاالن اقتصــادت بــا
حضور مسئولیی و کارشناسان سازمان امور مالیاتی دانست.
خامه زر ادامـه داد :در باخـی از موضـو هـا اختالفـاتی بـیی فعـاالن اقتصـادت و اداره امـور مالیـاتی وجـود
دارد از ایــی رو باگــزارت چنــیی ســمینارهایی مــی توانــد بــه آشــنایی بیشــتا آنهــا بــه قــوانیی و کــاه
مشکال در حوزه مالیاتی کمک کند.
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در ایــی جلســه جنــا آقــات حیــدرت حســابا

ارشــد مالیــاتی ســازمان امــور مالیــاتی اســتان خااس ـان

جنوبی گ ت :صاححان مشـاغل موظ نـد دفـاتا و یـا اسـناد و مـدار

حسـ مـورد را کـه بـا رعایـت اصـو

و ضــواب مابــو از جملــه اصــو و ضــواب بــه تنظــیم دفــاتا تجــارت موضــو قــانون تجــار در خصـوص
تجــار تنظــیم مــی گــادد بــاات تشــصی
بااسا

درآمــد مشــمو مالیا ،نیهــدارت و اظهــار نامــه مالیــاتی خـود را

آنها تنظیم کنند.
وت در خصــوص نحــوه ارائــه دفــاتا و اســناد و مــدار

خالصه درآمد و هزینـه سـاالنه و اسـناد و مـدار

افــزود :دفــاتا ،صــور درآمــد و هزینــه ماهانــه،

حسـ مـورد بـا درخواسـت کتحـی اداره امـور مالیـاتی و

یــا گــاوه رســیدگی در روز و محــل تعیــیی شــده در بــا

درخواســت ارائــه دفــاتا و یــا اســناد و م ـدار

)محل اقامتیاه قانونی مـودت و یـا محلـی کـه قـحال بـه صـور مکتـو بـه اداره امـور مالیـاتی اعـالن شـده
اسـت و یــا محــل اداره امــور مالیــاتی حـ
اداره امور مالیاتی صور مجل

مــورد بــا توجــه بــه نـو حساباســی مالیــاتی( تحویــل و توسـ

می گادد.

جنـا آقــات حیـدرت متصــدت مالیـاتی ســازمان امـور مالیــاتی اسـتان در ایــی سـمینار بــه موضــوعاتی از
قحیل اظهارنامـه مالیـاتی و نحـوه ارائـه آن ،صورتحسـا فـاوش ونحـوه صـدور و ارائـه آن ،تکـالیف مودیـان
در خصــوص نیهــدارت و نحــوه ارائــه دفــاتا  ،اســناد و مــدار

،مشصصــا دفــاتا و مقــارا مالیــاتی

پاداختند.
در ادامــه آقــات رمضــانی بــه دســتورالعمل اجاائــی موضــو مــاده169مکــار قــانون مالیاتهــات مســتقیم
پاداخـــت و افـــزود :اجــــاات مــــاده  169مـکــــار قـانــــون مـالـیـاتـهــــات مـسـتـقـیــــم از تــــاریخ
 1391/01/01بــوده و کلیــه اشــصاص حقیقــی کــه بــه انجــان معــامال و هــا نــو فـــعالیت اقـــتصادت
محـادر مــی نماینـد و کلیـه اشـصاص حقـوقی کـه در دامــنه شـــمو قــانون مـالیاتهـــات مسـتقیــم
و قانون مالیا با ارزش افزوده قاار می گیاند.
وت تصای کاد:کلیـه اشـصاص حقیقـی و حقـوقی موضـو بنـدهات الـف و

مـاده  95قـانون مالیاتهــات

مســـتقیم مکل نــد از تــاریخ  1391/01/01فهاســت معــامال خــود را بصــور فصــلی بااســا
شمسی  ،تا یک مـاه پـ

ســا

از پایـان هـا فصـل بصـور الکتاونیکـی از طایـق پورتـا سـازمان یـا در محـی

رایانه ات  ،طحق فان هات نمونـه بـه اداره امـور مالیـاتی ذیـاب ارائـه نمایند.
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جنــا آقــات رمضــانی ادامــه داد :عــدن صــدور صورتحســا یــا عــدن درج شــماره اقتصــادت خــود و طــا
معامله حسـ مـورد یــا اسـت اده از شـماره اقتصـادت خـود بـاات معـامال دییـاان یـا اسـت اده از شـماره
اقتصــادت دییــاان بــاات معــامال خــود ،مشــمو جایمــه ات معــاد % 10محل ـ مــورد معاملــه ات ک ــه
بـــدون رعایـــت ضــواب ایــی دســتور العمــل انجــان شــده اســت وعــدن ارائــه فهاســت معــامال  ،مشــمو
جایمه ات معاد % 1محل معـامالتی کـه فهاسـت آنهـا ارائه نشده خواهد بود.
در پایان کارگاه ها یک از اعضاء به بح وتحاد نظا پاداختند
جلسه را

ساعت 11با ذکا صلوا خاتمه یافت

