اطالعیه شماره  60روابط عمومی
تاریخ 1396/3/10 :

موضوع  :اظهار نامه مالیات سال 1395
متن اطالعیه
درود بر همکاران محترم
قابل توجه کلیه نمایندگان حقوقی و حقیقی

همکاران گرامی  ،سامانه ثبت اظهارنامه مالیاتی  ،تنها زمانی بررا شرما براز خواهرد برود کره وضرییت اعتبرار سرنیی شرما در سرامانه ثبرت نرام
کد اقتصاد در وضییت  45باشد و ازآنیاییکه وضییت اکثر مودیران محتررم مالیراتی در ثبرت نرام کرد اقتصراد بره شرماره  33تغییرر وضرییت
کرده است .لطفا در اسرع وقت به قسمت ثبت نام شماره اقتصاد

به آدرس زیر مراجیه و نسبت به ویرایش اطالعات خود اقدام نمایید.

http://register4.tax.gov.ir/Pages/Login
بید از اصالح اطالعات و تایید  ،کد اعتبار سنیی به عدد  40تغییرر خواهرد کررد و بررا شرما یر

پیامر

از اداره مالیرات برا مرتن ذیرل ارسرال

می شود:
مود گرامی.....
درخواست اعتبارسنیی ثبت نام صرادر شرد .اطالعرات شرما در سرامانه بررسری و در صرورت صرحت اطالعرات وارد مرحلره بیرد خواهیرد شرد.
شماره پیگیر شما عبارت است از..........
سازمان امور مالیاتی کشور
پس تایید نهایی توسط کارشناسان دارایی  ،وضییت اعتبار سنیی به عدد  45می رسد و امکان انیام عملیاتها دیگر را خواهید داشت

قابل توجه نمایندگان محترم مشمول تبصره ماده  100ق.م.م.
طی اخبار رسیده فرم مربرو بره بنرد  ۲دسرتورالیمل مراده  100بره رو سرامانه وزارت دارایری بارگراار خواهرد شرد و متیاقبرا بره اطالعتران
خواهد رسید .پیرو اطالعیه شرماره  59انیمرن و نیر دسرتورالیمل ابالغری تبصرره مراده  ، 100الزم براکر اسرت همکراران محتررم در اسرتفاده از
این تبصره مختار می باشند و بسته بره شررایط و کرارکرد و صررفه و صرالح خرود مری تواننرد ارائره اظهارنامره و رسریدگی برمبنرا آنررا انتخرا
نمایند  .و البته در صورت ثبت اظهارنامه  ،دیگر مشمول تبصره ماده  100نخواهند بود.

متن ماده 100قانون مالیاتها مستقیم
ماده  : 100مؤدیان موضوع این فصل مکلفاند اظهارنامره مالیراتی مربرو بره فیالیرتهرا شرغلی خرود را در یر

سرال مالیراتی بررا هرر واحرد

شغلی یا برا هر محل جداگانه طبق نمونها که به وسیله سازمان امرور مالیراتی کشرور تهیره خواهرد شرد تنظریم ترا آخرر خردادمراه سرال بیرد
به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متیلق را به نرخ ماکور در ماده ( )131این قانون پرداخت نمایند.
تبصره – سازمان امور مالیاتی کشور میتواند برخی از مشاغل یرا گرروههرایی از آنران را کره میر ان فررو

کراال و خردمات سراالنه آنهرا حرداکثر

ده برابر میافیت موضوع ماده ( )۸4این قرانون باشرد از انیرام بخشری از تکرالیف از قبیرل نگهردار اسرناد و مردار موضروع ایرن قرانون و ارائره
اظهارنامه مالیاتی میاف کند و مالیات مؤدیان ماکور را بهصورت مقطوع تییین و وصول نماید .
در موارد که مؤد کمترر از یر

سرال مرالی بره فیالیرت اشرتغال داشرته باشرد مالیرات متیلرق نسربت بره مردت اشرتغال محاسربه و وصرول

میشود.
حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامهها مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.

سید محمد محسن دین پرور
مسئول کمیته مالیاتی انیمن صنفی نمایندگان استان تهران

