
 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های خبری و تولیدات پژوهشی در بخش های زیر قابل دسترس است:فرآورده
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  اصناف کشور 1397عملکرد سال مقطوع بررسي ماليات  
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 مقدمه و طرح مسئله 

برای تامین درآمدهای عمومی و یکی از کاراترین و موثرترین ترین و مهمترین منبع مالی ی مالیاتها به عنوان معمول

تواند به واسطه آن بسیاری از خدمات اجتماعی و رود که دولت میی سیاست مالی در دنیا به شمار میابزارها

  .قتصادی و اجتماعی سمت و سو ببخشدها و جریانات ا دهد و به بسیاری از فعالیت رفاهی را در خدمت مردم قرار

های دولت و به ویژه قطع وابستگی بودجه جاری کشور به درآمدهای نفتی الیات، نقش بسزایی در تامین هزینهم

متی، وهای ابالغی اقتصاد مقااز مهمترین محورهای اجرای سیاست از این رو، یکی ;و نیل به استقالل اقتصادی دارد

 نفتی است.  ها و کاهش وابستگی به درآمدهایتکیه مخارج دولت بر مالیات

وند که رهای اقتصادی کوچک و متوسط به شمار میاصناف، بزرگترین بخش نظام اقتصادی کشور و از جمله بنگاه

 هاییها و قابلیتاند. براین اساس، ظرفیتبخش اعظمی از نظام تولید، توزیع و خدمات را به خود اختصاص داده

ها به سمت این ه اقتصادی جامعه دارند، باعث شده تا نگاههای مختلف و از همه مهمتر عرصکه اصناف در عرصه

های دولت و به ویژه قطع وابستگی بودجه جاری کشور بهالیات، نقش بسزایی در تامین هزینهم 

 . درآمدهای نفتی و نیل به استقالل اقتصادی دارد

های اقتصادی کوچک و متوسط به اصناف، بزرگترین بخش نظام اقتصادی کشور و از جمله بنگاه

 اند. روند که بخش اعظمی از نظام تولید، توزیع و خدمات را به خود اختصاص دادهشمار می

 های ذکر شده در قوانین مالیاتی ایران است و شاید یکی از انواع مالیاتاصناف مالیات بر درآمد

 اصناف ملزم به پرداخت آن هستند.ترین آنها باشد، که بر اساس آن مهم

با اصناف  97برای پرداخت مالیات سال  بین اصناف و سازمان امور مالیاتی نامه خوبیک تفاهم

قدم بزرگی در جهت رفع مشکالت و  شدرعایت جایگاه و منافع اصناف و سازمان امور مالیاتی امضا 

ها توافق قانون مالیات 100و مودیان مشمول تبصره  برداشته شداصناف و بخش درآمدزایی کشور 

 .کردند

هزار نفر در دل تبصره ماده  550 ونیلیم 1که  ی وجود داردواحد صنف ونیلیم 3 باًیدر کشور تقر

تومان فروش دارند مشمول تبصره  ونیلیم 828که تا  ی. طبق قانون امسال کسانرندیگیقرار م 100

 و رندیتفاهم نامه قرار گ نیدر دل ا توانندیقانون هستند و اگر بخش خدمات باشند م 100ماده 

 خودشان را پرداخت کنند. اتیمال



 

2 
 

ای ذکر هیکی از انواع مالیاتاصناف مالیات بر درآمد بخش به عنوان بخشی اثرگذار در اقتصاد مقاومتی جلب شود. 

 ند.تاصناف ملزم به پرداخت آن هسآن ترین آنها باشد، که بر اساس ین مالیاتی ایران است و شاید مهمشده در قوان

قطوع ممالیات بررسی  به خود کارشناسی هایدر همین راستا، گروه اقتصاد پژوهش خبری در ادامه سلسله نشست

با  04/04/98مورخ ، ای که بین اصناف و سازمان امور مالیاتی امضا شدهو تفاهم نامهاصناف  1397سال عملکرد 

ریزی اتاق اصناف ایران و محمدرضا جعفریان، مشاور معاون اقتصادی و برنامه، دکتر هوشیار فقیهی انیحضور آقا

 اختصاص داده است.ارشد مالیاتی اتاق اصناف ایران 
 

 اتاق اصناف کشور 

اتاق  396های فوق العاده دارد. اتاق اصناف ایران ظرفیت .اصناف با سه میلیون عضو بزرگترین تشکل کشور است

تحت پوشش و اختیار این مجموعه است. این مجموعه به نظر اتحادیه صنفی سازمان یافته در کشور  8300و 

های کوچک و متوسط که در این حوزه هست تواند در این برهه تاریخی به خصوص حاال با توجه به حجم بنگاهمی

هزار بنگاه در شبکه  300میلیون و  1تاثیرگذارترین نیروها برای عبور از این بحران باشند. در حوزه توزیع حدود 

 ای هست که با آحاد مردم سر وکار دارند. کنند. شبکه بسیار عظیمی هست یعنی تنها شبکهزیع کشور کار میتو

 اصناف یکی از اقشار شناخته شده در حوزه مالیات هستند. در سازمان امور مالیاتی برای هر واحد صنفی 

 ود. شاند و مطابق قانون، مالیات آنها اخذ میدار، چه دارای پروانه و چه فاقد پروانه، پرونده تشکیل دادهشناسنامه

 های اصنافهای امور مالیاتی در سراسر کشور طی تفاهماتی که با اتاقهای مختلف نیز، سازماندر مقاطعی از دوره

های امور انجام داده بودند، اخذ مالیات را به آنها سپردند که خروجی و ماحصل آن در مقایسه با زمانی که سازمان

کردند، دریافت مالیات از واحدهای صنفی با هزینه کمتر و وصول مالیات بیشتر لیاتی به اخذ مالیات اقدام میما

 بود. 
 

 ماليات مشاغل طبق قانون مالياتهاي مستقيم 

قانون مالیاتهای مستقیم  94شود طبق ماده درآمد به دست آمده از طریق مشاغل که مشمول پرداخت مالیات می

 :شوندتقسیم می به سه دسته

کل درآمد فروش کاال، مانند درآمد فروشندگان مواد غذایی، فروشنگان قطعات کامپیوتر یا فروشندگان  -1

  ،…کاالهای الکترونیک و

 ،…های مسافربری وکل درآمد فروش خدمات مانند درآمد تعمیرکاران خودرو، آژانس -2

های مستقیم مشمول پرداخت مالیات مالیات های دیگر قانونسایر درآمدهای مالیات دهندگان که در فصل -3

های قابل قبول و استهالکات بنا اند. این نوع درآمدهای اشخاص )درآمد مشاغل( پس از کسر هزینهنشده

 .باشندهای مستقیم مشمول پرداخت مالیات میقانون مالیات 93بر ماده 

اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به کلفهای مستقیم مودیان موضوع این فصل مقانون مالیات 100طبق ماده 

ای که به نمونه های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبقفعالیت
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وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل 

 .( این قانون پرداخت نمایند131متعلق را به نرخ مذکور در ماده )مالیات  شغل خود تسلیم و

های مالیاتی و همچنین توانند از مزایای آن از جمله استفاده از معافیتصاحبان مشاغل با تکمیل اظهارنامه، می

ای مستقیم، اگر اظهارنامه هقانون مالیات 192رهایی یافتن از تعلق و پرداخت جریمه استفاده کنند، بنابر مفاد ماده 

ای که قابل بخشش هم درصد از مالیات قطعی شده را جریمه بپردازند. جریمه 30خود را تکمیل نکنند، باید 

-نیست. عالوه بر این، در صورتی که اظهارنامه خود را برای سه سال متوالی تکمیل نکنند، مشمول مجازات می

 .1شوند
 

  اصناف 1397ماليات مقطوع عملکرد سال 

های مستقیم یک قانون عامره در کشور هست که براساس مصوبه قانون مجلس شورای اسالمی ساری قانون مالیات

 سالهای گذشتهرود. از ای به کار میها در رابطه با یک الیحههر کدام از این ماده 284تا  1و جاری است. از ماده 

د کننفی ما بین اتاق اصناف وقت و مالیاتی، آنچه فعالیت می هاقانون مالیات 6و  5تا بحال در چهارچوب تبصره 

 .در چهارچوب قانون دو گروه هستند

هستند.  100قانون ماده  6و  5و سنوات قبل تبصره  100ماده امروز که مشمولین تبصره کسانی  گروه یک 

تواند با زمان امور مالیاتی میگوید ساگذار میکه قانون 100یک تبصره داریم بنام مشمولین تبصره ماده  هامروز

نامه مالیاتی هم و یا حتی آنها را از دادن اظهار ها توافق کند که مالیات قطعی از آنها دریافت کندبعضی از شغل

 100توانند مشمول تبصره ماده معاف کند. یعنی در واقع مشاغل خرد و کوچک که در سطح کشور هستند می

میلیون  21خرد و کوچک یعنی واحدهای که درآمد آنها از طبق اتاق اصناف کشور،  )ها باقی بمانند. قانون مالیات

 (.رسندهایی که به این درآمدها نمیرسد و یا وارثهزار تومان در سال که سقف معافیت معیشتی است نمی 600

آن تفاهم نامه مالیات  ای به امضاء برساند که براساستواند با این گروه یک تفاهم نامهسازمان امور مالیاتی می

 افزایش دهند. ی درصدرا شود مقطوع آنهایی که شامل افزایش می

قرار  100در دل تبصره ماده  واحدهزار  550میلیون  1که  وجود داردمیلیون واحد صنفی  3در کشور تقریباً 

قانون هستند  100اده میلیون تومان فروش دارند مشمول تبصره م 828کسانی که تا طبق قانون امسال گیرند. می

 توانند در دل این تفاهم نامه قرار گیرند و مالیات خودشان را هم پرداخت کنند.و اگر بخش خدمات باشند می

اند قرار گرفته 97برای پرداخت مالیات سال  تفاهم نامه امسالها که در قانون مالیات 100مشمولین تبصره ماده 

 شوند: های زیر تقسیم میبه گروه

شوند. یعنی نزدیک هزار نفر مشمول مالیات نمی 830تقریباً  مودیان صنفیهزار نفر  550میلیون و  1از  :وه اولگر

شوند و به آنها یک گزارش های مستقیم مشمول مالیات نمیقانون مالیات 100درصد مشمولین تبصره ماده  52به 

 .رسدسطح مشمول مالیات نمیدهند و درآمد آنها به و یک برگه قطعی با مالیات صفر می

                                                           
 29/03/1398سازمان امورمالیاتی کشور،  - 1
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پرداختند. این گروه مشمول هیچ میلیون ریال می 25تا  صفرمالیات از  96کسانی هستند که در سال  :گروه دوم

درصد  36کنند. این گروه تقریباً اند و با رشد صفر درصد مالیات خودشان را پرداخت میگونه افزایش مالیاتی نشده

 در سطح کشور هستند.  مودی مالیاتی نفر 222هزار و  542تعداد آنها  و 100از مودیان تبصره ماده 

درصد  6میلیون ریال است و اینها  50میلیون تا  25آنها از  96مودیانی که مالیات عملکرد سال  گروه سوم:

ن را درصد مالیات خودشا 5هزار نفر هستند و باید با رشد  91شوند و تعداد آنها را شامل می مالیاتی مودیان

 پرداخت کنند. 

میلیون ریال واقع شده است و اینها  100میلیون تا  50آنها از  96مودیانی که مالیات عملکرد سال  گروه چهارم:

درصد  9ا رشد و باید مالیات را ب درصد مودیان مالیاتی صنفی کشور هستند 5/4یباً و تقرهزار نفر  70هم حدود 

 افزایش پرداخت کنند.

درصد از  5/1کردند اینها حدود پرداخت می 96در سال میلیون تومان مالیات  10مودیانی که باالی  گروه پنجم:

درصد به  15هزار نفر در سطح کشور در این گروه قرار دارند. این گروه باید  23جمعیت مشمولین هستند و 

میلیون  828فی که باالی اصناموجود دارد این است که،  که مشکلی .مالیات سال قبل خودشان افزایش دهند

البته گیرند. قرار می دیگرجزء گروه ها قانون مالیات 95طبق آئین نامه اجرایی ماده تومان فروش داشته باشند 

شمول ، مالیات ماصنافرا نباید در نظر گرفت و پیشنهاد ما این بود که طبق درآمد  این است که فروش اصناف نظر 

 توسط مجلس رد شد.متاسفانه  شد اما دادهد و این پیشنهاد را به مجلس هم شوتبصره 

درصد مودیان مشمول  1396ميزان ماليات قطعي عملکرد سال  گروه

 100تبصره ماده 

تعداد مودیان 

 مشمول )نفر(

ميزان افزایش نسبت به 

 1396عملکرد سال 

 صفر 830000 52 دهندماليات نمي اول

 صفر 542222 36 ریال 25000000تا  0 دوم

 پنج درصد 91000 6 ریال 50000000تا  25000001 سوم

 نه درصد 70000 4.5 ریال100000000تا  50000001 چهارم

 پانزده درصد 23000 1.5 تا باالتر100000001 پنجم

 
 

  مزایاي تفاهم نامه براي سازمان امور مالياتي و مودیان مالياتي 

 بدونوجود دارد. برای سازمان امور مالیاتی که  ییمزایا اصناف و سازمان امور مالیاتی ،نامهتفاهمبرای هر دو طرف 

 1تواند تعداد کثیری که تقریباً با یک اطالعیه می . یعنیدنکمییک ریال هزینه این مالیات را وصول  پرداخت

 عبارت است ازاز دیگر مزایای آن  .هزار نفر هستند را جذب و برگه قطعی بدهد 550میلیون و 

 مالیات مقطوع تعیین و در کوتاه ترین زمان وصول می شود. .1

 کاهش هزینه های اداری و عملیاتی وصول مالیات را به همراه دارد. .2
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های حل های کوچک در هیاتدهد و از طرح پروندهزمان مراحل مختلف دادرسی مالیاتی را کاهش می .3

 کند.اختالف جلوگیری می

گیرد که منجر به افزایش های مهمتر قرار میانسانی و امکانات در خدمت بخش بخشی از ظرفیت نیروی .4

 1وری خواهد شدکارایی و بهره

های کوچک و درآمدی درحد متعارف زندگی درصد مودیانی که خرده پا و بنگاه 5/98تقریباً نیز از طرف اصناف 

رود آنجا از آنها اسناد و مامور نمیدیگر اند و شده آزاد ، از رفت و آماد به سازمان امور مالیاتی و چانه زنیدارند

شوند و یک بنگاه اقتصادی هستند. پس در اجرای مدارک بخواهد ولی بعنوان مودی مالیاتی کشور حساب می

 از درگیری با ماموران مالیاتی اصناف مالیاتی میلیون نفر مودیان 5/1قانون امور مالیاتی تقریبا  100تبصره ماده 

 : است شده آورده مالیاتی مودیان برای تفاهم هایمزیتدر ذیل به طور خالصه اند.آزاد شده

 صرفه جویی در وقت و هزینه  -1

 پرداخت مالیات در کوتاه ترین زمان ممکن  -2

 کاهش کاغذ بازی و بروکراسی اداری مالیاتی  -3

 2مندی نسبی و قطعی شدن مالیات بدونه ارائه اظهارنامهرضایت -4

 :نكته

مالیات های مستقیم  100قانون ماده اصالً مشمول  دهندیم اتیتومان مال ونیلیم 13 ای 12 یکه باالاصنافی 

 ییاز اصناف که درآمد باال یلیخودشان را بدهند. خ اتیطبق قانون مال دیدارند باباال که درآمد  یاصنافنمی شوند. 

، که این امر ممکن نشوند ادیز اتیتبصره کنند که مشمول مال نیکه خود را مشمول ا تامی کنند تالش  دارند

 نخواهد بود.
 

 خط قرمز اتاق اصناف کشور 

است و این خط  دغدغه رد همیشهااین مو از چه کسی مالیات بگیرند چه مقدار بگیرند و به چه نحوی بگیرند؟

اصناف در جاهایی که مالیات منجر به تعطیلی یک بنگاه  است و خط قرمز بعدی ما اشتغال است. اصناف قرمز 

 وارد عمل شده موجود،تولیدی و بیکاری کارگران آن شود با توجه به شعار سال و سیاست پایداری اشتغال های 

  ورد نظر حمایت می کند.مو از بنگاه 
 

  از دیگر موضوعات بررسي شده در جلسه 

بر عایدی سرمایه است که در صورت تصویب مجلس به مرحله اجرایی در یکی از تصمیمات دولت دریافت مالیات 

و  ، سکهیکی از دالئل اجرای این طرح کنترل سوداگری و سفته بازی در بازار غیر مولد مانند مسکن. خواهد آمد

 .شودگر واریز میاست که سودهای کالن بدون پرداخت مالیات به جیب یک عده اختاللدالر 
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های دریافت شده، مردم رغبت بیشتری به پرداخت های اجرایی در خصوص مالیاتسازی دستگاهدر صورت شفاف 

 .مالیات خواهند داشت

رسانی به عموم در نمایند و با شفاف سازی در اطالعکشور در دنیا این قانون را عملیاتی و اجرا می ۱۷۰بیش از 

تر برخودارند و در صورت ادامه همین رویه اقتصاد سالم امکانات رفاهی و غیره از مورد نحوه استفاده در اشتغال،

 .شونددر ایران بسیاری از مردم به پرداخت مالیات ترغیب می
 

 کالم آخر  : 

آیند از تمامی ابزارهای مدیریت گیرد و در دنیا میمالیات سالهای متمادی هست که در دنیا انجام میدریافت 

ارتباط بین مودی و ممیزی را قطع کنند و حتی نتوانند همدیگر را ببینند و کنند که استفاده می ITنوین و 

 بشناسند. متاسفانه در کشور ما دست ممیزی از هر نظر باز است.

انشاء اهلل سامانه فروشگاهی تامین،  ،نه ممیز محور اتاق اصناف کشور دنبال قانونی هست که مودی محور باشد

 مودی محور خواهد شد.مالیات ساختار که  آنجا بخش هایی دبده شده درو تصویب، ابالغ و اجرایی شود 

شوند. برای میدان اجرای صحیح و منفصفانه پرداخت مالیات ها تمام بخش های حکومتی باید وارددر خصوص 

سجم منای هباید نظارت اًدوم در سرلوحه کار دولت و قوه قضائیه قرار بگیرد اقدام و اراده، باید مبارزه با فساد اوالً

 زارشگ به مردمو در نهایت  متقابل بین اصناف و دولت باشداعتماد باید ، همچنینو  و هدفمند وجود داشته باشد

 .شده استنجام ا اصالحی چه کارهای شده مالیات گرفتهبا که  داده شود
 

   

 

 


