
 استان اصفهان یدادگستر یمحترم کانون کارشناسان رسم استیر

 و عرض ادب با سلام

موجود جهت  هایروشمبنی بر بررسی مزایا و معایب محترم کانون  رهیمد ئتیه مصوبه ، پیرواحتراماً      

مالیات قابل پرداخت  و رقمکارشناسان محترم  0011مالیات عملکرد سال مالی مبلغ درآمد مشمول ابراز 

از  بینی شدهپیش یقانون یایاز مزاکارشناسان  استفادهنحوه و چگونگی  واین سال به سازمان امور مالیاتی 

 خیدر تار ، ها(قانون مالیات 011از جمله استفاده از تبصره ماده های مستقیم )این بابت در قانون مالیات

سازمان امور محترم  استیرمزیکی )عباس  یآقاجناب با حضور  یاجلسهاقدام به برگزاری  00/3/0010

 رهیمد ئتیهمحترم عضو ) یعبدالله جعفردیسمهندس  انیآقا( و نمایندگان کانون شامل صفهانا یاتیمال

 ئتیهمحترم اعضا ) یانیک انوشیو ک یزدیا میعبدالعظ ،( کانونمحترم بازرس ) نکیسا دونیفر ،کانون( 

 ئتیهمحترم  یاتیمشاور مال) ینیشادمان ام ( وننوکامحترم  یالم ریمد)کمال بهداد مهر ،  (0گروه  سهیرئ

با توجه به  گردید که خیابان سپاهصفهان واقع در ا یاتیامور مال مرکزی ادارۀ کلساختمان محل در  ،( رهیمد

جهت انتفاع هر چه بیشتر کارشناسان محترم از مزایای  ، مقرر شدکرات صورت گرفته در جلسه مزبور مذا

و رقم مالیات قابل  0011مبلغ درآمد مشمول مالیات سال  ابرازبابت نحوه  هاییهیتوصقانونی موجود ، 

 . گردد اعلام خدمت همکاران گرامی ریبه شرح ز پرداخت جهت سال مزبور ،

مبلغ درآمد مشمول  ابرازهای مستقیم ، قانون مالیات 011تبصره ماده بینی شده در پیش یایمزاتوجه به  اب -0

های و رقم مالیات قابل پرداخت جهت سال مزبور به سازمان امور مالیاتی ، از طریق فرم 0011مالیات سال 

 حداکثر تا مبلغآنها  این سال که درآمد ان محترمیکارشناس یبرا ها ،قانون مالیات 011ماده 

 .، صورت پذیرد  باشد الیر 00،111،111،111

قانون  011در فرم تبصره ماده ، شده هر یک از کارشناسان از سوی امور مالی کانون اعلام  درآمدمبلغ  درج -2

 اتیمال ، گریدرآمد دهر نوع صورت عدم وجود  درقابل ذکر است ،  . یاتیبه سازمان امور مال هامالیات

 011ضمناً مبلغ مالیات متعلقه با استفاده از تبصره  . گرددیم یتلق یقطعدر فرم مزبور محاسبه شده 

باتوجه به سوابق قبلی در سامانه اعلام می گردد که مبانی آن باتوجه به رویه سازمان امورمالیاتی مشخص 

 می گردد.

 



بر  افزار سازمان امور مالیاتی، نرم 011تبصره ماده  نحوه ابراز مالیات در شده در اعمال راتییتوجه به تغ با -3

 ان محترمیکارشناس جهیدر نت،  دینمایاقدام م اتیکانون نسبت به محاسبه مال یدرآمد ابرازمبلغ اساس 

قانون  011 ماده تبصرهتوانند از طریق می زین باشداز سال قبل میکمتر سالیانه آنها  درآمدمبلغ که 

و رقم مالیات قابل پرداخت جهت سال مزبور را به  0011ها ، مبلغ درآمد مشمول مالیات سال مالیات

 مالیاتی ابراز نمایند . امورسازمان 

و رقم مالیات قابل پرداخت جهت سال مزبور از طریق  0011ابراز مبلغ درآمد مشمول مالیات سال  -0

 نهیمدارک هز ارائه موجب الزام بهممکن است ، ها قانون مالیات 011از تبصره استفاده ه و عدم اظهارنام

 .دنباشیم مزبورفاقد مستندات محترم ، کارشناسان  بخش اعظمی ازکه گردد مالیاتی  اموربه  0011سال 

 ی باشد.ممالیات مقطوع  نمی باشد و  نیازی به نگهداری دفاتر و مدارک 011درصورتیکه استفاده از تبصره 

الزحمه دریافت شده بابت درآمد که کارشناسان بایستی کل مبلغی که بابت حق نکته حائز اهمیت اینست -5

 سال و بدون کسر کسوراتی که اعمال شده، درج نمایند.
 

کارشناسان محترم را داشته  و اتخاذ تصمیم لازم در مورد  به در هر صورت موارد فوق الذکر جنبه پیشنهاد  

به عهده کارشناس بوده و کانون هیچگونه مسئولیتی در  011ارائه اظهارنامه یا استفاده از تبصره ماده 

 قبال آن ندارد.

 کمیته منتخب هیئت مدیره


