
 

1 صفحه   

 

 

 بسمه تعالی

 با صلوات بر محمد و آل محمد

 
 

و دستی و نمونه  (مکانیزه)ماشینی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از  آیین نامه اجرایی»

 اصالحی مصوب 59ماده  موضوع و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات اظهارنامه مالیاتی

 «مستقیم های مالیاتقانون  13/4/3154

 

 تعاریف -فصل اول

 :روند میدر این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح ذیل، به کار  -3ماده 

 .سازمان امور مالیاتی کشور :سازمان 

 .بعدی آن های اصالحیهو  6611مستقیم مصوب سال  های مالیاتقانون  :قانون 

اص ول و و واب     تی  با رعا یو محاسبات یمال یدادهایروکلیه معامالت و که دفتری است دفتر روزنامه  :دفتر روزنامه

در آن ثب ت   ،یحس ابدار  یو اس تانداردها  و واب  اص ول و   مربوط به تنظ یم دف اتر تر اری موو ون ق انون تر ارت،      

 .باشد( الکترونیکی -مکانیزه) ینیماشدستی یا بصورت  تواند یمدفتر مذکور  .گردد یم

در  ه ا  حس اب  یا کدگ ذار ی  ا دفاتر روزنامه برحس   سرفص ل   یات ثبت شده در دفتر یاست که عمل یدفتر :دفتر کل

م ذکور   دفت ر  .ر باش د یامک ان ذ ذ  از آن صورتهای م الی زز   م یکه تنظ یبیبه ترت شود یمصفحات مخصوص آن ثبت 

 .باشد( الکترونیکی -مکانیزه) ینیماش دستی یا بصورت تواند یم

ک ه   یمتف اوت باش د، ب ه   ور     یسرفصل حسابها یبرا یستون هائ یاست که دارا یدفتر: دفتر روزنامه و کل مشترک

، بتوانن د  یحس ابدار  یدفتر مذکور بر بق اصول و وواب  و استانداردها یبا ثبت و نگهداری قیو حق یاشخاص حقوق

 .ندیه نمایتهصورتهای مالی زز  ات خود را از آن استخراج و یج عملینتا

 یک از حسابهایساختن هر  اک و مرزیتفک یبرا که( الکترونیکی -مکانیزه) ینیماشدستی یا است  یدفتر :دفتر معین

ن یحس اب در حک م دف اتر مع      یه ا  ک ارت . ش ود  ی  حساب ممکن است نگهداریشرا ات ویبرحس  مقتض دفتر کل

 .است

 م ورد  ب ه عن وان دف اتر    ها یشهرداراز جمله قانون محاسبات عمومی و قانون مقررات قانونی مربوط دفاتری که به استناد  :سایر دفاتر 

 .رندیگ یماستفاده قرار 

، س رمایه،  ه ا  یب ده ، ه ا  ی ی دارا ،ه ا  ین ه هز، درآم دها ب ه منظ ور اظه ار     اس ت فرم ی  اظهارنامه مالیاتی  :مالیاتی اظهارنامه

ک ه ب رای   حس  مورد  و مکانی و همچنین ا العات هویتیبخشودگی مالیاتی درآمد مشمول مالیات، مالیات، ، ها یتمعاف

بر حس   ن ون و حر م فعالی ت اش خاص م ذکور        ،مستقیم های مالیاتقانون  مووونصاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی 

 .شود یمتهیه و اعال  ، سازمانتوس  که  ییها نمونهمطابق 



 

2 صفحه   

 

یک یا چن د روی داد م الی و محاس باتی  ب ق      که ( الکترونیکی -مکانیزه) کاغذی یا ماشینیاست  یفرم: سند حسابداری

 یی د تأثبت و حاوی ترزیه حسابها و توویحات مربوط، متکی ب ه م دارب ب وده و ب ا     در آن اصول و وواب  حسابداری 

 .باشد یمدفاتر  ثبت در، قابل اشخاص مراز

ت ی  ا چند فعالیک ی انگر وقونیب که( الکترونیکی -مکانیزه)ماشینی  دستی یا)است  یعبارت از مستندات :بمدارک حسا

 .گردد یمر یم و تحریآنها تنظ ینادفاتر بر مب یا یحسابداراسناد  وبوده  یا محاسباتی یداد مالیا روی

در موارد فروش کاز یا ارائه خ دمات بص ورت دس تی ب ا     که است  یفرم :کاال یا ارائه خدماتصورتحساب فروش 

ص ندوف ماش ینی   )س امانه ص ندوف ف روش    شماره سریال چاذی و یا ماشینی با شماره سریال ماشینی و یا توس    

 .گردد یمصادر  (فروش( مکانیزه)

شامل سخت افزار و نر  افزار با امکان  است یا انهیذا :(فروش (مکانیزه)ماشینی صندوق ) سامانه صندوق فروش

را حس  نون و اندازه  ها نهیهزاتصال به سامانه سازمان، که قابلیت زز  از قبیل، ثبت خرید و فروش کاز و خدمات و 

 .فعالیت واحد کس  و کار دارد

شخص حقیقی است که کاز و خدمات را متناس  با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از : مصرف کننده نهایی

 .آن برای عروه کازها و خدمات به دیگران استفاده ننماید

 

 صاحبان مشاغل انمؤدیبندی  گروه -فصل دوم

 :شوند یمبندی  گروهشرح ذیل به حرم فعالیت  و یاو معیارهایی از قبیل نون  ها شاخصبراساس  صاحبان مشاغل -2ماده 

 گروه اول -6

 گروه دوم -2

 گروه سوم -6

 

 :حجم فعالیت -الف

 شرح گروه

 اول

 بق آخرین برگ مالیات قطعی  (قبل از کسر معافیت) قطعی شدهات یدرآمد مشمول مالیا ده برابر سال قبل مرمون مبلغ فروش کاز و خدمات 

 بیشتر از مبلغو به بعد که تا تاریخ ذایان دی ماه سال قبل از شرون سال مالیاتی ابالغ شده باشد، هر کدا   6636سال  عملکرد( مرمون اصلی و متمم)

 .باشد ریال سی میلیارد

 دوم

 بق آخرین برگ مالیات قطعی  (معافیتقبل از کسر ) قطعی شدهات یدرآمد مشمول مالیا ده برابر سال قبل خدمات  مرمون مبلغ فروش کاز و

هر کدا  بیشتر از مبلغ ده . و به بعد که تا تاریخ ذایان دی ماه سال قبل از شرون سال مالیاتی ابالغ شده باشد 6636سال  عملکرد( مرمون اصلی و متمم)

 سی میلیارد ریال باشد تامیلیارد و 

 .شوند یمجز گروه سو  محسوب ، رندیگ ینماول و دو  قرار  یها گروهمودیانیکه در  سوم

 .باشد یممبالغ تعیین شده مالب عمل % 05ارائه خدمات باشد،  در مواردی که صرفاً -1تبصره 

 .باشد یمقطعی شده کلیه شرکاء مالب عمل ات یدرآمد مشمول مالیا مبلغ فروش کاز و خدمات و جمع در مشارکت مدنی  -2تبصره 

 .باشد یمدر سال قبل  یمؤدسال قبل بر اساس فعالیت مرمون مبلغ فروش کاز و خدمات  -3تبصره 



 

3 صفحه   

 

 :نوع فعالیت -ب

 گروه اولجزء مؤدیان مووون بند الف فوف از لحاظ انرا  تکالیف مووون این آیین نامه  فارغ از حرم فعالیتذیل اشخاص  
 .شوند یممحسوب 

 ؛(نندگانکصادرنندگان و کوارد) یارت بازرگانکدارندگان  -6

و ذروان  ه  تأس  ی ج  واز دارای  ب  رداران مع  ادن به  رهو  یدی  تول یه  ا و واح  دها ارخان  هکص  احبان  -2

 ؛رب  یاز وزارتخانه ذ یبردار بهره

 ؛سه ستاره و بازتر یها صاحبان هتل -6

 ؛های تخصصی کلنیک ،ها زایشگاه، ها بیمارستانصاحبان  -4

 ؛صاحبان مشاغل صرافی -0

 ؛رب  یوزارتخانه ذاز  فعالیت زنریره ایی دارای مروز های فروشگاه -1

 

ق رار   ت ر  ذ ایین  ات بق   در نظر انرا  تکالیف ق انونی  از، بعدسال  سهتا  گیرند میقرار  گروههر  که دران مالیاتی مؤدی -3تبصره 

 .نخواهند گرفت

 قرار  اول گروهانی که بر اساس نون فعالیت در مؤدی ءبه استثنا صاحبان مشاغلفعالیت شرون دو سال اول  در -2تبصره  

 .دی خواهد بودؤم به انتخاب مربوطو انرا  تکالیف قانونی  گروه، انتخاب گیرند می

در هر سال مالیاتی نسبت به انرا  تکالیف  توانند یم، گیرند یمقرار  سو  یادو   یها گروهصاحبان مشاغلی که در  -1تبصره 

 .صورت مکلف به رعایت مقررات مربوط خواهند بود در این. نماینداقدا  بازتر گروه 

 

 اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه آن - سومفصل 

اول، دو  و سو   یها گروهمالیاتی برای صاحبان مشاغل مووون این آیین نامه برای هر یک از  یها اظهارنامه فر  -1ماده 

 :باید حداقل شامل موارد زیر باشد

 :گروه اول

 :ا العات هویتی-6

 .ا العات هویتی و مکانی - 6-6 

 .مروزهای فعالیت اقتصادی- 2-6 

 .قانونی و مالیات متعلق یها تیمعافمالیاتی،  یها یبخشودگدرآمد مشمول مالیات،  -2

 .اول و ذایان دوره موجودی مواد و کاز در-6

 .واردات و صادرات کازهاو خدمات -4

 .صورت حساب سود و زیان-0

 .ترازنامه -1



 

4 صفحه   

 

 .ا العات شرکاء-7

 .ا العات حسابهای بانکی مربوط به فعالیت شغلی-8

 

 :گروه دوم

 :ا العات هویتی-6

 .ا العات هویتی و مکانی -6-6 

 .مروزهای فعالیت اقتصادی -2-6 

 .قانونی و مالیات متعلق یها تیمعاف مالیاتی، یها یبخشودگدرآمد مشمول مالیات، -2

 .اول و ذایان دوره کاز درموجودی مواد و -6

 .(مربوط یها نهیهزا العات خرید و فروش کاز و خدمات و ) نهیهزصورت درآمد و -4

 .ا العات اموال و داراییها مربوط به فعالیت شغلی-0

 .ا العات شرکاء-1

 .ا العات حسابهای بانکی مربوط به فعالیت شغلی-7

 

 :گروه سوم

 :ا العات هویتی-6

 .هویتی و مکانیا العات  -6-6 

 .مروزهای فعالیت اقتصادی -2-6 

 .قانونی و مالیات متعلق یها تیمعافمالیاتی،  یها یبخشودگدرآمد مشمول مالیات،  -2

 .(مربوط یها نهیهزا العات خرید و فروش کاز و خدمات و ) نهیهزخالصه درآمد و -6-2 

 .ا العات شرکاء -2-2 

 .به فعالیت شغلیا العات حسابهای بانکی مربوط -6-2 

در مواردی که هر یک از اقال  ا العاتی فر  اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل برای هر یک از مودیان فاقد  :تبصره

 .موووعیت باشد، عد  تکمیل آن خللی به اعتبار اظهارنامه وارد نخواهد کرد

 

بصورت انفرادی یا )اظهارنامه مالیاتی خود را برای هر سال مالیاتی  اند مکلفمودیان مووون این آیین نامه  -4ماده 

 تواند یم سازمان .الکترونیکی سازمان تسلیم نمایند یها درگاهدر موعد مقرر قانونی بصورت الکترونیکی از  ریق  (مشارکت

 .در مواردی که مقتضی بداند تسلیم اظهارنامه غیر الکترونیکی را بپذیرد

 .باشد یمقانون مورد ذذیرش  678تسلیم اظهارنامه در اجرای ماده  :تبصره

 



 

5 صفحه   

 

 :مشخصات دفاتر -چهارمفصل 

 :عبارتنداز نامهانوان دفاتر مووون این آیین  -9ماده 

 .روزنامهدفتر  -6

 .کلدفتر -2

 .دفتر روزنامه و کل مشترب -6

 .معیندفتر  -4

 .سایر دفاتر -0

 

 اسناد و مدارکیا درخصوص نگهداری دفاتر و  تکالیف مؤدیان -پنجمفصل 

 :و اسناد و مدارک نگهداری دفاتر یها روشبه مقررات مربوط  -6ماده 

ی ا   ک ل  ومکلف به نگه داری دف اتر روزنام ه    و کلیه اشخاص حقوقی  رندیگ یمصاحبان مشاغلی که در گروه اول قرار  -الف

 :باشند یمبا رعایت موارد زیر  مدارب متکی به اسناد و (الکترونیکی -مکانیزه) ینیماشدستی یا  حس  موردسایر دفاتر

ب ه ترتی   ت اریخ وق ون در دفت ر روزنام ه ثب ت و         رویدادهای مالی باید براساس اس تانداردهای حس ابداری و روزان ه    -1

 .ماه بعد به دفتر کل منتقل گرددذانزدهم حداکثر تا 

 ی ک ه   ی س ال مالی اتی قب ل     فق  از دفاتر اتییهر سال مال یمکلفند برا، ندینما یمنگهداری  ی که دفاتر دستیانیمؤد -2

ثب ت  ب رای  ه ر س ال   در مذکور مواردی که دفاتر ثبت شده  در .استفاده نمایند ثبت شده نزد مراجع قانونی ذی رب 

 .باشند یمننماید، مراز به استفاده از دفاتر ثبت شده  ی همان سال  کفایت عملیات مالی مودیان تا ذایان سال مالیاتی

ثبت رویدادهای مالی خود، مکلفند از  جهت( افزار نر )برای استفاده از سیستم الکترونیکی ودیان م -3

سازمان  .استفاده نمایند رها و وواب  اعالمی سازمان باشد، معیاها یژگیو که دارایمورد قبول  یافزارها نر 

 .کند عمومیدارا باشد را اعالن باید  افزار نر ، معیارها و ووابطی که ها یژگیوموظف است 

مراز ( 6/6/6630)استفاده از نر  افزارهای قبلی تا مدت سه سال ذ  از زز  ازجرا شدن اصالحیه قانون  -6-6

معیارها و  ،ها یژگیومطابقت آن با استفاده از نر  افزارهای مذکور بعد از مهلت فوف الذکر منوط به . خواهد بود

 .استوواب  اعالمی از سوی سازمان 

، معیارها و وواب  اعالمی از سوی سازمان ،ها یژگیومطابقت نر  افزار مورد استفاده با  مکلفند تا قبل ازمودیان 

الکترونیکی را در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا ذانزدهم  های ینماشحداقل ماهی یکبار خالصه عملیات داده شده به 

 .ماه بعد به دفتر کل منتقل کنند

به منظور بررسی انرا  وظایف محوله از ظرفیت علمی و تخصصی اشخاص  تواند یممان ساز ،در اجرای این بند

 .حقوقی دولتی و غیردولتی استفاده نماید

 .نگهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هر بخش از عملیات مراز است -4



 

6 صفحه   

 

در صورت  قانونی ذی رب دفاتر در مراجع ثبت از  یاشتباهات ناشن یصفحات و همچن یاشتباه در شماره گذار -5

 .احراز، خللی به اعتبار دفاتر وارد نخواهد کرد

 .ممنون استدر دفاتر دستی ( تیمانند مواد گراف)که به سهولت قابل محو است  یلینوشتن دفاتر با وسا -6

 .بر اساس واحد ذول رایج کشور و همچنین به زبان فارسی تحریر گردد ستیبا یمدفاتر و اسناد حسابداری  -7

ار یخارج از اخت یا به عللیو  یر مراجع قانونیا سای ین نامه توس  مقامات قضائین آئیکه دفاتر مووون ا یدر موارد -8

و  ثبتد یدفاتر جد ماه دون امر حداکثر ظرف یخ وقون ایتر از تاراخارج شود و صاح  دف یمؤداز دسترس  یمؤد

وارد نخواهد  ین مدت به اعتبار دفاتر خللیات در ایعمل تحریر ریتأخ و کند تحریرد یات آن مدت را در دفاتر جدیعمل

 .کرد

ر اش خاص  یدر مورد س ا  و یخ ثبت شخص حقوقی  از تاریدالتاسیجد یدفاتر در مورد اشخاص حقوق تحریر ریتأخ -9

 .مراز خواهد بود دو ماهت تا یخ شرون فعالیاز تار

ا شع  یات شعبه یخالصه عملمورد عمل،  یحسابدار یها روششعبه هستند مکلفند با توجه به  یکه دارااشخاصی  -11

ن صورت یر ایودر غ( تا قبل از بستن حسابها) کباری یشده باشند، زاقل سال ثبتدفاتر  یکه دارا یخود را در صورت

 .دفاتر مرکز ثبت کننددر عملیات هر ماه را تا ذایان ماه بعد 

مراز  ،صورت نگرفته باشد یو ذول یمال فعالیتچگونه یه ثبتخ ینکه تا تاریمشروط بر ا یدفاتر ومن سال مال ثبت -11

 .است

 .شود یمدر حکم عد  ارائه دفاتر محسوب  ارائه دفاتر سفید و نانوی  -12

و در صورت درخواست  مدارب اقدا  مکلف به نگهداری دفاتر، باید نسبت به نگهداری دفاتر و اسناد ومؤدیان  -13

ا العات باید به همان  ،مورد نگهداری دفاتر و اسناد و مدارب بصورت ماشینی در .اداره امور مالیاتی ارائه نمایند

 .که تولید، ارسال یا دریافت شده، نگهداری شود( فرمتی)قالبی 

مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارب مربوط به معامالت خ ود   رندیگ یمصاحبان مشاغلی که در گروه دو  قرار  – ب

 اس ناد   س ایر  ت و دارای ی و ااز قبیل اسناد درآمدی فروش کاز یا ارائه خ دمات و س ایر درآم دها و اس ناد خری د ک از، خ دم       

درآم د و هزین ه    ص ورت ی و انرا  شده را به تفکیک و به ترتی  تاریخ وقون هر یک از رویدادهای مالی نگه دار  یها نهیهز

 .بر اساس آن تنظیم نمایند (6) وستیذبه شرح فر  را ماهانه خود 

برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارب مربوط به معامالت خ ود   مکلفند رندیگ یمصاحبان مشاغلی که در گروه سو  قرار  – پ

انرا   یها نهیهزاسناد  از قبیل اسناد درآمدی فروش کاز یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کاز و خدمات و سایر

 .تنظیم نمایندبر اساس آن  (2) وستیذبه شرح فر  خود را سازنه شده را نگهداری و خالصه درآمد و هزینه 

اس تثنای   هب  ) ن د ینما یمثبت و نگهداری  (الکترونیکی -مکانیزه)مؤدیانی که رویدادهای مالی خود را به صورت ماشینی  - ت

 دس تی مدارب حساب به صورت ماشینی یا  نگهداری اسناد و. ندارنددستی ، نیازی به ارائه دفاتر به صورت (مودیان گروه اول

 .الزامی است
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 :نمایند میاستفاده  (فروش (مکانیزه)ماشینی صندوق ) سامانه صندوق فروش صاحبان مشاغلی که ازتکالیف  - ششمفصل 

اقدا   (فروش( مکانیزه)صندوف ماشینی )سامانه صندوف فروش ص  و استفاده از ن نسبت بهکه  یصاحبان مشاغل-7ماده 

تکلیفی  در نگهداری و ارائه ا العات مربوط،قانون  613ماده  2آیین نامه اجرایی مووون تبصره در صورت رعایت  ندینما یم

 .باشند ینمحقوقی مشمول حکم این ماده  اشخاص .مووون این آیین نامه نخواهند داشت دفاترنگهداری  برای

 صورتحساب فروش و نحوه صدور و ارائه آن: هفتمفصل 

حس   مودیان مووون این آیین نامه باید در موارد فروش کاز و یا ارائه خدمات صورتحساب نون اول یا نون دو  -8ماده 

 :مورد بشرح زیر صادر و نگهداری نمایند

هویتی صورتحساب نون اول باید دارای شماره سریال چاذی یا ماشینی حس  مورد، تاریخ و حداقل در برگیرنده ا العات -6

فروشنده و خریدار و مشخصات کاز  ، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کد ذستییا نا  شخص حقوقی ا  خانوادگیشامل نا ، ن

 .و مبلغ آن باشد مقدار ،یا خدمات ارائه شده

 .باشد ینمفروش به مصرف کننده نهایی درج مشخصات خریدار از نظر این آیین نامه الزامی  صورتدر : تبصره

صادره  (فروش( مکانیزه)صندوف ماشینی )سامانه صندوف فروش که صرفاً در موارد استفاده از  دو صورتحساب نون  -2

یا نا  شخص ا العات هویتی شامل نا ، نا  خانوادگی  در بر گیرنده و حداقل ه سریال ماشینی، تاریخای شماررادباید  شود یم

 .و مبلغ آن باشد مقدار ،کاز یا خدمات ارائه شدهفروشنده و مشخصات  ، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کد ذستیحقوقی

شماره اقتصادی صادر نشده است درج شماره یا شناسه ملی در صورتحساب الزامی تا زمانی که فوف  2و  6در مورد بندهای 

 .است

 

 سایر مقررات – هشتمفصل 

به دستی و بالعک    ی س ال مالی اتی    ( الکترونیکی -مکانیزه)از ماشینی حسابداری تغییر روش نگهداری دفاتر، اسناد  -5ماده 

 .یا دوره مالی حس  مورد مراز نخواهد بود

نگه داری ش ود و مؤدی انی ک ه از      دستیو  (الکترونیکی مکانیزه)به صورت ماشینی  تواند یم هر یک از دفاتر مزبور - 31ماده 

مکلّف به رعایت الزامات مربوط  بق این آیین نامه در هر یک از روشهای م ذکور   نمایند یمهر یک از روشهای فوف استفاده 

 .باشند یمحس  مورد 

تما  یا برخی از مودیان مووون این آیین نامه را  بق اعال  کتبی به مؤدی ذیرب  ح داکثر ت ا ش ش     تواند یم سازمان -33ماده 

 ینیماش  ب ه ص ورت   حس ابداری  ماه ذ  از ذایان هر سال مالیاتی جهت اجرا از ابتدای سال مالی بعد به نگهداری دفاتر و اسناد 

 .مکلف نماید( الکترونیکی -مکانیزه)

 ندینما یمنگهداری  (الکترونیکی -مکانیزه)ماشینی خود را به صورت حسابداری اسناد دفاتر وکه  اشخاصی -32ماده 

دستورالعمل نحوه کار با نر  افزار مالی و  ارائهومن رسیدگی  ، هنگا ذیرب  ماموران مالیاتیکتبی ند حس  درخواست مکلف

در حکم عد  تسلیم دفاتر  غیر اینصورتدر  ،دننمایارائه  را دسترسی زز  به ا العات نر  افزاررمز ، حسابداری مربوط

 .خواهد بود
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درخواس ت  حس    مکلفند ندینما یماستفاده ( الکترونیکی-مکانیزه)ماشینی حسابداری که از دفاتر و اسناد  انیمؤدی -31ماده 

 .ارائه نمایند یادشدهماموران به  ،لوح فشردهدر مورد نیاز برای رسیدگی را ا العات  ذیرب ،مالیاتی  مامورانکتبی 

 ماموران مالی اتی کتبی درخواست  حس  اند مکلف ندینما یمدستی استفاده حسابداری مؤدیانی که از دفاتر و اسناد  -34ماده 

 .نمایند ارائه یادشدهبه ماموران مالیاتی برای رسیدگی دفاتر و اسناد و مدارب را  ذیرب 

 

 مدارکنحوه ارائه دفاتر و اسناد و : نهمفصل 

و اس ناد و م دارب حس   م ورد ب ا      س ازنه  خالص ه درآم د و هزین ه     ص ورت درآم د و هزین ه ماهان ه،    ، دفاتر -39ماده 

 و محل تعیین شده در برگ درخواست ارائه دف اتر  روز و درخواست کتبی اداره امور مالیاتی و یا گروه رسیدگی در

و یا محلی که قبالً بصورت مکتوب به اداره امور مالیاتی اع ال  ش ده    یمؤدمحل اقامتگاه قانونی )اسناد و مدارب  یا

تحویل و توس  اداره ام ور مالی اتی   ( است و یا محل اداره امور مالیاتی حس  مورد با توجه به نون حسابرسی مالیاتی

 .گردد یممرل   صورت
 

 موارد رد دفاتر: دهمفصل 

 :باشد یمر موج  رد دفاتر ینامه در موارد زن ین آئیف مقرر در ایتخلف از تکال -36ماده 

 .ا چند برگ باشدیک یا فاقد ینزد مراجع ذیرب  به ثبت نرسیده باشد که دفاتر ارائه شده  یدر صورت -6

 .در دفاتر به شرط احراز یت مالیا چند فعالیک یعد  ثبت  -2

 .ن نامهین آئید بر حد مراز مندرج در ایزا لر دفتر کیتحر ریتأخروز و  60بیش از ر دفاتر روزنامه یتحر ریتأخ -6

 .ن نامهین آئیا شع  در دفاتر مرکز  بق مقررات ایات شعبه یعد  ثبت عمل -4

بازترین مسئول د یبودن مووون مورد تائ یاریر اختیخارج شده باشد و غ یاز دسترس و یمؤد یکه دفاتر مزبور به ادعا یدر موارد -0

 .ردیقرار نگرب  یذ یاتیاداره امور مال

که از  ی، در مورد اشخاص(الکترونیکی - مکانیزه)ماشینی  یها ستمیسبا ا العات موجود در  یق مندرجات دفاتر قانونیعد  تطب -1

 .ندینما یممذکور استفاده  یها ستمیس

 .ش از حد معمول در دفتر روزنامهید گذاشتن بیسف یجا -7

 . ینانو اعم از تحریر شده وا چند جلد از دفاتر ثبت شده یک یعد  ارائه -8

 .ذی رب  اداره امور مالیاتی قبلی بدون ا الن مورد استفاده در  ی سال مالیاتیحسابداری تغییر نر  افزار -3

مالیاتی یا به دستی و بالعک   ی سال ( الکترونیکی -مکانیزه)تغییر روش نگهداری دفاتر، اسناد حسابداری از ماشینی  -65

 .دوره مالی

 .غیر از ذول رایج کشور و زبان فارسیتحریر دفاتر به -66

 .حذف برخی از عملیات در دفاتر الکترونیکی -62
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د ماندن یسف نیو همچنباشد موج  رد دفاتر نخواهد بود  یثبت تراز افتتاح براید ماندن ین ماده چنانچه سفیا 8در مورد بند  –تبصره 

د مانده با خ  بسته شود، یسف و قسمتف بوده یشماره رد یکه اسناد دارا یبه شر  هرماها یا هرهفته یل صفحات دفتر در آخر هرروز یذ

 .آورد ینموارد  یبه اعتبار دفتر خلل

با  که یدرصورت، (27/66/6685مورخ  اصالحیه) میمستق های مالیاتقانون  37ماده  6حسابرسان مووون بند  یات سه نفریه -37ماده 

اداره  یرادات مطروحه از سویت ایو درجه اهم یحسابدار یت استانداردهایر دفاتر و رعایو نحوه تحر یمؤد یهیل توجیتوجه به دز

بر  ینظر خود را مبن مکلف است، دینما ینموارد  یرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللیند که ایت امر، احراز نمایت واقعیو رعا یاتیامور مال

 .ندیاعال  نما و مداربدفاتر و اسناد  یقبول

در ادارات  و صرفاً( 6637لغایت  6630عملکرد سال )مفاد این فصل به مدت سه سال ، قانون 37ماده تبصره در اجرای مقررات -تبصره

 .باشد یمجاری ، کامل اجرا نشده است صورت بهامور مالیاتی که  رح جامع مالیاتی 

 67و سازمان امور مالیاتی کشور در ده فصل شنهاد یبه ذ 66/4/6634م مصوب یمستق های مالیاتقانون  30ماده ی در اجرا نامه نیآئن یا 

 یآنها با سال شمس یکه سال مال یبوده و نسبت به اشخاص حقوق ازجرا زز  6/6/6630  و مقررات آن از یتبصره به تصو 65ماده و 

 یقبل نامه نیآئقبل از آن مفاد  یبوده و نسبت به سال مال یجار گردد یمبه بعد آغاز  6/6/6630که از  یمنطبق نباشد، در مورد سال مال

 .باشد یم یمرر
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