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 3131  سالدر خاطره مالیاتی 

 بسیار موجه و خوشتیپ ،دفتر نشسته بودم فردی وارد دفترم شد کت و شلواری با بوی ادکلن تند

 حسابداری دگاه ـدی ایشان  ولی اصالبودند الیه ــتحصیالت ع دارای ومران ـعن وساختمامهندس 

 ابداری مالیاتی شرکتشان ـتا حس ندتــشروع کردیم به صحبت ازمن خواس ندنداشتنسبت به کار 

 را ارسال کنم .3131را جمع بندی کنم و اظهارنامه سال  

 :اظهارنامه خواستممن از ایشان مدارک زیر را برای ارسال 

 تراز مالی پایان سال-3

 3133اظهارنامه سال -1

 3131لرادادهای منعمد شده سال -1

 تهران 11،2از شهرداری منطمه 3131استعالم  کارکرد سال -4

 هر سال نداریمتراز مالی  ویم ه اجام ندادـرا ان3131ما اصال حسابداری سال  فرمودند :ایشان 

 و اظهارنامه  دکنجمع بندی تا  می دهیم لرار  حسابدار اختیاریک را در  اطالعات  تیرماه 

 شما کهمهندس این یلاآ :من گفتم.صحبت هایشان تمام شد بعد از اینکه  دکن ارسالرا شرکت  

 نظر لانون تجارت و هم از نظر لانون مالیات دفاتر لانونی بنویسید بعد   شودسال مالی تمام  

 خالف ممررات میباشد اصول پذیرفته شده حسابداری و هم از نظر 

 پایان  و صورت معامالت خودتان مجبورید هارزش افزوده  سه ماهارسال شما برای   حتی 

 .بنویسید  راهر فصل  دفاتر

 ن سالی او هم ددوسال دیر تر میده اشهرداری پول مار ی در جواب من گفتند ناراحتبا ایشان 

 م  ، یشناسایی میکن رادرآمد امد که پرداخت میکن
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لانع کنم که حسابداری شرکتهای  ایشان را ما طوالنی شد ولی من نتوانستم های صحبتبالخره ))

پیمانکار نباید زمان  ،ولی حسابداری شهرداری ها بر مبنای نمدی ،ستخصوصی بر مبنای تعهدی

د عی شد درآمد شناسایی کنوضعیت لطصورت  که باید ولتی ددریافت وجه نمد درآمد شناسایی کن

رعایت  باید اصل تطابك لحاظ شده است کهو اصول پذیرفته شده حسابداری ها داستاندار در درضمن

یارابطه علت و معلولی برلرار  شودن سال با هزینه های تطابك داده ادرآمد هم، شود

 (( است .حسابداری روش درصد پیشرفت کار لحاظ شده  3شماره  داستاندار.دردباش

 

 های ددارکه من از لرارا مبلغی که فتم اظهارنامه شما را به شرطی لبول می کنم گایشان  بهمن 

 که شما به عنوان نمد دریافت کردید مبلغی  مد افشاء کنم نه آجز در،استخراج میکنم  3131سال 

 مهندس به مبلغ آلایمبلغ لایر شد اما 000/000/200/31من تمریبا  مبلغ باهم که بررسی کردیم 

  .لایر بود000/000/300/30اختالف ما،لایر  000/000/400/1

 چون صورت وضعیت لطعی  شرکت مبلغی بود که من محاسبه کرده بودم و پروژه تمام شده 

 31با ضریب  لرار بدهیماظهارنامه  درشمارا  مبلغ اگر  ند:بعد محاسبات الای مهندس گفت.بود

  پرداختی من چمدر میشود !مالیات  شویم درصد علی الرس

 

 درصد درصورتی که دفاتر مردود یا غیر لابل رسیدگی باشد  31محاسبه مالیات با ضریب 

 ماخذ مشمول مالیات 000/000/200/31 %×31=  000/000/370/1لایر                 

 مالیات درامد مشمول  000/000/370/1×%12=000/200/741لایر                       

 مالیات متعلك به شرکت  =000/200/741لایر                        

 ما هر سال بیشتر از فرموددید خیلی من ناراحت شد و را مبلغ مهندس این آلای  زمانی که 

 چون نمیدهمرا انجام  پس من کار شما : من گفتم  مهیمیلیون تومان مالیات نمید 32ی لا30

 مولع رسیدگی دفاع کنم نم انمیتو 

 مالیات متمم تشخیص هابعد  ینسالهایی که کمتر ابراز کرد یبرایاداوری میکنم مهندس  آلای اما

 خداحافظی  .  کی مرده و کی زنده است هابعد یبرا :گفتند ندیرفتـم ندایشان ولتی داشت، ودداده میش

  ن روت خودشوا مالیتکالیف ع کنم تم کمکش کنم یا حدالل لانـنساکرد و رفت ، من از اینکه نتو



 

 

 ناراحت بودم . هددرست انجام بد

 ایبر من به صحت حرف های شما رسیدم آلای محممی   :تماس گرفتند و گفتندتا اینکه دو روز بعد 

 .من کلی خندیدم ..،  هستینمامور مخفی مالیاتی  شما شاید زده  مم مت اداره مالیات 3111سال 

دیدم نزدیک به  دننشان دادرا برگه متمم مالیاتی که ولتی  دفتر ، ندلرار گذاشتیم آمد

خیلی با مالیمت  ندمهندس دیگر مثل جلسه پیش نبودآلای مالیات تشخیص دادند  لایر000/000/110

 !انگار متوجه شده بود که حرفهای من بی ربط نبوده  ندصحبت می کرد

 ؟ه چی یم اصال براسوال کرد: الای محممی، مالیات متم

 سال مالی از تاریخ تسلیم  2اد دارایی تا ــوزارت التص  327و 321ات ــپاسخ دادم :طبك لانون مالی

 مبنی بر  دی برســاتـت دادستان مالیـــدس ه العیه بـیا اط افشاء شودآمدی از شما راظهارنامه  اگر د

  داخذ و به خزانه داری واریز کنمیتواند مالیات دولت  ،اتی لیفرار ما

 میز مالیاتی ــم با مـیم ابراز کردیـــآمد داشترمدر دـــهر چ 3111دوباره سوال کرد : الا ما سال 

 توافك کردیم   مالیات مکسوره کارفرما  لحاظ شده حتی ما طلبکار شدیم 

 ما ــده شــك خودتون که پول گرفتید افشاءشطبك منطپاسخ دادم : الای مهندس درآمد ابرازی شما 

 دی بوده ولی االن لراردادهای شما ــمالیات فرار نکردید  محاسبات شما بر مبانی حسابداری نماز 

 ادهای شما در همون سالبه اتمام میرسه وزارت  التصاد  داز طریك شهرداری افشاء شده و چون لرار

 محاسبه کرده است .دارایی  مالک محاسبه  را مبلغ صورت وضعیت لطعی 

م شرکت روع کردیم و کمک کردیم مالیات متمشراما همکاری ی صحبت کردن بعد ازکلدرنتیجه  

  !تعدیل شد 40%

 بهرسید نه  و برای سالهای بعدی حسابدار معرفی کردیم و خدارا شکر کارهای مالی به روال طبیعی

  !ولی رضایت بخش بود ،%300صورت  

 

 بود  327و 321م مالیاتی و لانون نکات مالیاتی : متم

 رس کردن و ضریب مالیات  شرکتها علی ال

 

 


