کارگاه آموزشی مالیاتی
موسسات خیریه و عام المنفعه

تهیه وتنظیم
سید جمال امیدوار
اداره کل امور مالیاتی استان کردستان

انواع مالیات :مالیاتهای مستقیم و مالیاتهای غیر مستقیم

دارایی

پایه های مالیاتی
در ایران
درآمد

مصرف

مالیات بر درآمد موسسات خیریه
از
ناشی
درآمد
و
شرکتها
درآمد
جمع
105ـ
 ماده
انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در
های
فعالیت
های
شود ،پس از وضع زیان
ایران یا خارج از ایران تحصیل می
حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای
ای
مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه
باشد ،مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد ()%25
می
خواهند بود.
 تبصره  1ـ در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که
اند ،در صورتی که دارای
به منظور تقسیم سود تأسیس نشده
فعالیت انتفاعی باشند،از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات
آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول
فعالیت انتفاعی
شود.
می



نتیجه:

به عنوان درآمد و فعالیتهای غیرانتفاعی
فعالیتهای انتفاعی
به عنوان دریافتی در دفاتر شناسایی و ثبت می شود
پرداختیدرمقابلهزینه

معافیت مالیاتی
 معافیتمالیاتیعبارتاستازخروجقانونی
برخیازمنابعدرآمدی ازشمولپرداختمالیات
کهعمدتاابزاریجهتاعمالسیاست هایحمایتی
ً
دولت است
 ماده 119ق.م.مدرآمداتفاقی :درآمدهاینقدی
وغیرنقدیبالعوض

نرخ صفر مالیاتی


منظورازمالیاتبـانـرخصـفرروشـیاسـتکـه
مودیانمشمولآنمکلـف بـهتسـلیماظهارنامـه،
دفاترقانونی،اسـنادومـدارححسـابداریحسـ 
مورد،برایدرآمدهایخودبهترتی مقرردراین
شـدهبـهسـازمانامـور
قانونودرمواعـدمشخص
مالیاتیکشورمیباشندوسازمانمذکورنیزمکلف
ـمول
ـدمشـ
ـیندرآمـ
ـهوتعیـ
ـیاظهارنامـ
ـهبررسـ
بـ
مالیــاتمودیــانبراســاسمســتندات،مــدارحو
اظهارنامهمـذکوراسـتوپـسازتعیـیندرآمـد
مشمولمالیاتمودیان،مالیاتآنهابانرخصـفر
شود.
محاسبهمی
 x0=0درآمد مشمول مالیات
 محاسبه نرخ صفر

ماده  146مکرر
های مذکور در مواد ( « )139( ،)134( ،)133به استثنای بندهای
معافیت
(الف) ) ( ،و (ز) آن» )143( ،)142( ،و تبصره ( )1ذیل ماده (143
شود.
عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می
مکرر) به


تبصره1ـ ارائه اظهارنامه مالیاتی ،دفاتر و یا اسناد و مدارح
موضوع ماده ( )95این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان
جز مورد بند (ح) ماده ()139
نماید به
امور مالیاتی کشور اعالم می
این قانون که مطابق ماده ( )85قانون الحاق برخی مواد به قانون
شود
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( )2مصو  4/12/1393عمل می
شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج
باشد و در صورت عدم ارائه
در این قانون و سایر قوانین می
اظهارنامه ،دفاتر و یا اسناد و مدارح مذکور ،مودی مطابق احکام و
ضوابط این قانون مشمول مالیات ،جریمه و مجازات مقرر در این قانون
شود .حکم این تبصره در خصوص مشموالن مواد (  )144و ( )145و
می
باشد.
بندهای(الف) ) ( ،و (ز) ماده ( )139این قانون جاری نمی
اجرای حکم این تبصره درخصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده ( )81این
های اجرائی ،اداری و
صورت تدریجی و متناس با ایجاد ظرفیت
قانون به
حس اعالم سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

مالیات عملکرد موسسات خیریه و عام المنفعه


بند ط ماده  139ق.م.م - .کمکها و هدایای دریافتی نقدی
و غیرنقدی موسسات خیریه و عام المنفعه که به ثبت
اساسنامه آنها
اند ،مشروط بر آن که به موج
رسیده
صرف امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور
مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت کند ،از
پرداخت مالیات معاف است.

تبصره – کمکهای نقدی و غیرنقدی که در هر سال مالی به مصرف
گردد.
نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل می


ح  -آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی
به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسالمی ،تحقیقات فرهنگی،
اختراعات ،اکتشافات ،تعلیم و تربیت،
علمی ،دینی ،فنی،
بهداشت و درمان ،بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصالها
 مدارس و
های علمیه و مدارس علوم اسالمی و
و حوزه
های دولتی ،مراسم تعزیه و اطعام ،تعمیر آثار
دانشگاه
باستانی ،امور عمرانی و آبادانی ،هزینه یا وام تحصیلی
کمک به مستضعفان و آسی دیدگان
آموزان و دانشجویان،
دانش
حوادث ناشی از سیل ،زلزله ،آتش سوزی ،جنگ و حوادث

شرایط و ویژگیهای موسسات خیریه و عام المنفعه
رسما تحت یکي از عناوین خیریه و عام المنفعه به ثبت
ً
 .۱ موسسه
رسیده باشد و غیرانتفاعي بودن موسسه نیز در اساسنامه تصریح
شده باشد.

 .۲ کمک ها و هدایاي دریافتي نقدي و غیرنقدي موسسه خیریه و عام
المنفعه به موج اساسنامه آن به مصرف امور فوق رسیده و این
امر نیز توسط سازمان امور مالیاتي کشور تایید شود.
 .۳ اساسنامه موسسات خیریه و عام المنفعه باید متضمن این موضوع
باشد که موسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان و همچنین
هیات امناء و مدیران موسسه حق معامله با موسسه را ندارند.
ً حاکي از این باشد که موسسان یا صاحبان
 .۴ اساسنامه موسسه صرفا
سرمایه حق هیچگونه برداشت و یا تخصیص ازمحل کمک ها و هدایاي
دریافتي نقدي و غیرنقدي به موسسه را ندارند و بعد از انحالل،
دارایي موسسه به سازمان بهزیستي کشور یا یکي از موسسات دولتي
و یا موسسات خیریه و عام المنفعه دیگر واگذار گردد.
 .۵ مرجع نظارت بردرآمد و هزینه موسسات خیریه و عام المنفعه،
سازمان امور مالیاتي کشور و ادارات تابعه و سازمان اوقاف حس
تفویض اختیار از سوي سازمان امور مالیاتي خواهد بود.
 .۶ موسسات خیریه و عام المنفعه مکلفند صورتحسا درآمد و هزینه
ساالنه خود را که متکي به اسناد و مدارح قابل قبول باشد،

شرایط و ویژگیهای موسسات خیریه و عام المنفعه
 .۷موسساتخیریهوعامالمنفعهمکلفبهانجامسایرمقرراتمذکور
درآییننامهاجرایيمربوطهوتکالیفمقررازجملهتسلیمبه
موقعاظهارنامهوترازنامهوحسا سودوزیانوکسروپرداخت
مالیاتاشخاصثالثطبققانونمالیاتهايمستقیمخواهندبود.
 .۸عدمرعایتشرایطوترتیباتمقرردرقانونمالیاتهايمستقیم
ازسويموسساتخیریهوعامالمنفعهدرهرسالماليموج محرومیت
ازمعافیتمقرردرآنسالخواهدشد.
قبال اشاره شد بهره گیري موسسات خیریه و عام المنفعه
همانطور که ً
از معافیت موضوع بند (ط) ماده ( )۱۳۹قانون مالیاتهاي مستقیم،
عالوه بر سایر شرایط مصرح در قوانین و آیین نامه هاي مربوط ،منوط
بر نظارت سازمان امور مالیاتي کشور بردرآمد و هزینه این دسته از
موسسات است .به عالوه برخورداري از معافیت هاي مالیاتي مذکور در
تبصره ( )۱ماده ( )۱۳۹ق م م براي وجوهي که از فعالیتهاي
غیرانتفاعي و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع ماده
( )۱۳۹ق .م م و در چارچو اساسنامه آنها تحصیل مي شود ،نیز
مستلزم نظارت سازمان امور مالیاتي کشور بردرآمد و هزینه آنان
است .بنابراین نظر به آثار اجتماعي و اقتصادي معافیت هاي
مالیاتي اعطائي به این موسسات ،ضروري است که نظارت هاي الزم به

وظايف ادارات امور مالياتي در قبال موسسات خيريه و عام المنفعه

الف) چنانچهموسسهدرگروهموسساتيقرارميگیردکهوظیفهنظارت
بردرآمدوهزینهآنهابهسازماناوقافوامورخیریهمحولشده
است،موسسهراجهتتعیینناظربهسازمانموصوفمعرفينماید.
) موسساتيکهبانظرمستقیموزیرمحترماموراقتصاديودارایي
یارییسکلمحترمسازمانامورمالیاتيکشور،امرنظارتبر

هایانهادهاواگذارگردیده
درآمدوهزینهآنهابهسایرسازمان
استراجهتتعیینناظربهسازمانیانهادذیربطمعرفينماید.
پ) برايآندستهازموسساتيکهمشمولبند(الف) و( ) فوق

باشند،بایدناظریانظارواجدشرایطانتخا وپسازصدور
نمي
حکمبهموسسهمعرفيشوند .بعالوه،تصویراساسنامهواساسنامه
اصالحيحس موردوسایرمداركمربوطبایددراختیارناظرقرار
ضمنامدتاعتباراحکامصادرهبراينظاردوسال
ً
دادهشود.

وظایفناظر:
ناظرمکلفاستبامراجعهبهموسسهخیریهمواردذیلرابررسيو

گزارشمربوطرابهادارهامورمالیاتيذیربطارائهنماید:
 .۱بررسيواظهارنظردرموردمنابعدرآمديموسسهخیریهوارائه
هاوهدایايموضوعبند"ط" ماده۱۳۹
گزارشتفکیکيدرآمدها،شاملکمک

قانونوسایردرآمدها.
 .۲بررسيواظهارنظردرموردمصارفوهزینههايموسسهخیریهو
ارائهگزارشتفکیکيشاملمصارفمصرحدربند"ح" ماده ۱۳۹قانون،

ها.
هزینههايمربوطبهامورجاريموسسهوسایرهزینه
 .۳بررسيواظهارنظردرموردمیزانتطابقدامنهموضوعيومکاني
فعالیتهايموسسهبااساسنامهمصو ومجوزهايصادرهبرايآن.

 .۴بررسيواظهارنظردرموردمیزانصحتوکفایتسازوکارهايکنترل
داخليموسسهخیریهکهزمینهکاهشریسکرسیدگيمالیاتيرافراهم
آورد.
مي

هايغیرانتفاعيموضوعتبصره( )۱ماده ۱۳۹قانون
 .۵نظارتبرفعالیت

مصاديق منابع و مصارف موسسات خيريه

الف) منابع درآمدي موضوع بند (ط) ماده ( )۱۳۹قانون:

اقالمدرآمديذیلازمنابعدرآمديموضوعبند(ط) ماده()۱۳۹
آیند:
قانونبهشمارمي

 .۱هدیه،اعانهوهبهاشخاصحقیقيوحقوقياعماز
دولتيوغیردولتي.
 .۲قبولوصیت،وقفوحبس.
الملليو
هايدریافتيازمجامعرسميبین
 .۳کمک
هايوابستهبهسازمانمللبهشرط
ايوآژانس
منطقه
احراز.
 .۴كمكهايدریافتيازسایراشخاصحقیقيوحقوقي
خارجي،موردتاییدوموافقتمراجعنظارتيمربوط.
هاوهدایاي
 .۵عایديحاصلازفروشیااجارهکمک
غیرنقديدریافتي
 .۶سودحاصلازتسعیرارزیافروشمسکوکاتيکهاز
هاوهدایاتامینشدهباشند
محلکمک

ب) مصارف موضوع بند (ح) ماده ( )۱۳۹قانون:

مصارفقابلقبولبرايدرآمدهايمذکورعبارتند
از:
 .۱مبالغصرفشدهدرامورمذکوردربند(ح)
ماده ۱۳۹قانون
 .۲مبالغهزینهشدهبرايادارهامورجاري
موسسهخیریه.
هايثابت
 .۳مبالغصرفشدهبرايخریددارایي
هايمندرجدراساسنامهموسسه
برايانجامفعالیت
خیریهبهشرطاحرازمالکیت.
گفتنياستناظربایددرگزارشنظارتساالنه،
هاوهدایايدریافتيموسساتخیریهکه
میزانکمک
صرفامورمصرحدربند(ح) قانوننشدهاسترا
هاوهدایاو
بهتفکیکدرپایانسالدریافتکمک
نیزدرزمانتنظیمگزارش،تعیینکند.

شرايط اعطاي معافيت موسسات خيريه و عام المنفعه:
ادارهامورمالیاتيبایددررسیدگيبهپروندهمالیاتي
موسساتخیریهوعامالمنفعهواعطايمعافیتموضوعبندط
ماده ۱۳۹ونیزتبصره( )۱مادهمذکورضمنانجامرسیدگي
هايمعمول،بهنکاتذیلنیزتوجهنماید:
 .۱تسلیمبهموقعاظهارنامهبهادارهامورمالیاتي
ذیربط.
 .۲تسلیمصورتحسا درآمدوهزینههايساالنهبهمرجعناظر
مربوط،حداکثرتاچهارماهبعدازپایانسالمالي.
 .۳اخذمجوزهايالزمازمراکزذیصالح،پیشازاقدامبه
هاواعانات.
آوريوصرفکمک
جمع
هايحقوق
همچنیندرصورتعدمکسروپرداختبهموقعمالیات
وتکلیفياشخاصثالثویاعدموصولمالیاتبرارزش
افزودهوعدمپرداختآنبهادارهامورمالیاتيذیربط،
موسسهخیریهمشمولجرائممقرردرقوانینمربوطخواهدشد،
گردد.
لیکنازشمولمعافیتموضوعبند(ط) خارجنمي
***:تبصره 17قانونبودجهسال:99
ح -کلیهدستگاههایموضوعماده( )29قانونبرنامهششمتوسعهازجملهنهادهایعمومی
کنند،مکلفندتمامی
غیردولتیوبنیادهاکهبههرشکلازاقشارآسی پذیرحمایتمی
کنندهحمایت،درسامانه
هاوکمکهایخودرابهتفکیکشماره(کد)ملیفرددریافت
حمایت
وزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیثبتنمایند .بهمنظورساماندهیوکارآمدسازی
گیرد.
سیاستهایحمایتی،اطالعاتسامانهدراختیارتمامیدستگاههایفوققرارمی
پسازثبتاطالعات،وزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیمکلفاستامکاناستعالم

نکات وتکالیف مهم مالیات عملکرد برای موسسات خیریه


حتمادرراستایاساسنامهفعالیتغیرانتفاعی
ً
داشتهباشید .درصورتفعالیتانتفاعیوغیر
اساسنامهایباوجودتسلیماظهارنامههممشمول
خواهیدشد.



ثبتنامکداقتصادیالزاماولیهبرایاستفاده
پسحتمابرایاستفاده
ً
ازمعافیتمالیاتیاست.
ازمعافیتظرفیکماهازتاریخثبتبراساسآدرس
پستیبهواحدهایخدماتمودیانمراجعهنمایند.



نگهداریدفاترقانونی(روزنامهوکل) واسناد
ومدارحپشتوانهحسابداریالزامیاست.



پسازچهارماهازسالمالی(مالیاتی) تسلیم
اظهارنامهعملکردالزامیاست.



تسلیملیستحقوقماهیانه الزامیاست.

نکات وتکالیف مهم مالیات عملکرد برای موسسات خیریه
 براساس بخشنامه 34280مورخ 95/9/6موضوع ابالغ اصالحیه آیین نامه
اجرایی موضوع تبصره ( )3ماده  139اصالحی قانون مالیاتهای
مستقیم مصو :1394/4/31

 تعیین ناظر برای اشخاص موضوع تبصره (( )1اعم از موسسات خیریه
و سایر اشخاص موضوع ماده  139ق.م.م) مستلزم آن است که این
اشخاص حداکثر پانزده روز قبل از شروع فعالیت غیر انتفاعی
مذکور در تبصره ( )1مرات را به اداره امور مالیاتی ذیربط
اعالم و درخواست کتبی خود مبنی بر تعیین و معرفی ناظر را به
این ادار ه امور تسلیم نمایند .به عالوه اشخاص مذکور باید ضمن
تسلیم به موقع اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط ،برابر
حکم ماده ( )13آیین نامه اجرایی موضوع تبصره( )3ماده ()139
های موصوف را
قانون ،صورتحسا درآمد و هزینه مربوط به فعالیت
حداقل یک بار در هر سال مالی به مرجع ناظر ارائه و رسید
دریافت نمایند.
 تبصره :صورتحسا
مدارح باشد.

درآمد و هزینه تسلیمی باید متکی به اسناد و

مالیات حقوق

 ماده  - 86پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند
 تا پایان
مالیات متعلق را طبق مقررات ماده( )85این قانون محاسبه و کسر و
کنندگان حقوق و
ماه بعد( )1ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت
های بعد فقط تغییرات
میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه
را صورت دهند.
 تبصره  -1در مورد پرداختهایی که از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق به
اشخاص حقیقی ،به عمل میآید،پرداختکنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت ،مالیات
متعلق را با رعایت معافیتهای قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع
ماده( )84این قانون ،به نرخ مقطوع ده درصد( )%10محاسبه،کسر و حداکثر تا
پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافتکنندگان و میزان آن به
اداره امور مالیاتی محل ،پرداخت کنند و در صورت تخلف ،مسوول پرداخت مالیات
و جریمههای متعلق خواهندبود.
 معافیت ماده  84طبق قانون بودجه سال  1400مبلغ  480/000/000لایر است.
 جرایم ماده  197و 199
 حقوق شاهد -جانبازان -آزادگان و رزمندگان با حداقل با  12ماه حضور در جبهه
معاف
50 درصد
شود.

مالیات حقوق

یکی از اولیای افراد دارای معلولیت شدید بخشوده می

مالیاتهای تکلیفی



ها ،موسسات و شرکت های دولتی
تبصره  9ماده  -53وزارتخانه
و دستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله
شود ،نهادهای انقال اسالمی ،شهرداریها و
دولت تأمین می
شرکتها و موسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص
از
را
فصل
این
موضوع
مالیات
اند
مکلف
حقوقی
کنند کسر و تا پایان ماه
هایی که پرداخت می
االجاره
مال
بعد( )1به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و
رسید آن را به موجر تسلیم نمایند.

ماده  169ق.م.م


ماده :2اشخاصحقوقیوصاحبانمشاغلموضوعقانونمکلفندبارعایتضوابطو
مقرراتاینآییننامهوبهترتیبیکهسازماناعالممینماید،نسبتبهثبت
نامدرنظاممالیاتیکشوراقدامنمایند.



ماده : 5مشمولینثبتناممکلفندهرگونهتغییراتازجمله،انحالل،تعطیلی
فعالیت{( دائمیاموقت(تعلیق)} تغییرنام،تغییرشغل،تبدیلفعالیت
انفرادیبهمشارکتیویابالعکس،تغییرشرکا( اختیاریاقهری) ویاسایر
مواردراحداکثرظرفمدتدوماهازتاریخانجامیاوقوعتغییراتبه
سازماناعالمنمایند.



ماده )8اشخاصحقوقیوصاحبانمشاغلموضوعقانونمکلفندبرایفروشکاالو
عرضهخدماتخودصورتحسا صادروشمارهاقتصادیخودوخریدار رابرروی
صورتحسا ها،قراردادهاوسایراسنادمشابهدرجنمایند.



ماده )10اشخاصمشمولماده 9اینآییننامهمکلفندفهرستمعامالتخودرا
مطابقاقالماطالعاتیمندرجدرسامانهمعامالتتهیهوارسالنمایند .فهرست
معامالتحداکثردرمقاطعسهماهه( فصلی) تهیهوتایکماهونیمپساز
پایانهرفصلبهصورتالکترونیکیازطریقدرگاهاینترنتیسازمانبرای
سامانهمعامالتارسالویابهصورتلوحفشردهدرقال اطالعاتدرخواستی
سازمانبهادارهامورمالیاتیارائهشود .چنانچهانتهایسالمالیاشخاص
حقوقیدرخاللیکیازفصولسالشمسیباشد،ایناشخاصمکلفندبرایآنفصل
دوفهرستمعاملهتنظیموارسالنمایند .بهنحویکهازابتدایفصلتا
پایانسالمالیخودیکفهرستمعاملهوهمچنینازابتدایسالمالیتا
پایانآنفصلنیزیکفهرستمعامالتدیگرارسالنمایند.

ماده  169ق.م.م


ماده -11مشمولین ارسال فهرست معامالت در موارد خرید کاال ،خدمت و یا دارایی از اشخاص
حقیقی موضوع ماده  81قانون و یا از اشخاصی که مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی
نیستند ،الزامی به درج شماره اقتصادی فروشنده در فهرست معامالت ارسالی نخواهند داشت و
می توانند این گونه خریدها را به صورت مجموع اعالم نمایند.



ماده  -14درخصوص معامالتی که (اعم از خرید یا فروش کاال یا خدمت) تا میزان  %5حد نصا
معامالت کوچک موضوع تبصره ( )1ماده ( )3قانون برگزاری مناقصات میباشند ،مشمولین ماده
( )9میتوانند فهرست معامالت مذکور را به صورت مجموع ارسال نمایند



ماده  - 13موارد زیر مشمول ارسال فهرست معامالت نمیباشند:



· خرید و فروش و سود و کارمزد اوراق بهادار ;



· خرید و فروش سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام یا سهم الشرکه ;



· سود و کارمزد و جریمههای بانکها ،صندوق تعاون ،صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی،
موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و صندوقهای قرضالحسنه;



· سود سهام و سهم الشرکه;



· حـق عـضویت اعضاء مجامع حرفهای ،احزا
از مـراجـع ذی صالح;



· کمکها ،جوائز و هدایای بالعوض;



· مبالغی که تحت عناوین جریمه یا خسارت ،انواع عوارض و مالیات (به استثناء مالیات و
عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده) حق ثبت ،حق تمبر ،حقوق گمرکی و موارد مشابه ،به
دستگاههای اجرائی پرداخت میگردد;



· حقوق و دستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از با



· وجوه پرداختی بابت حق نگهداری (شارژ) ساختمان محل فعالیت و آبونمانهای پرداختی.

و انجـمنها وتشکـلهای غـیردولتی دارای مـجوز

سوم قانون مالیاتهای مستقیم;

ماده  169ق.م.م
مأخذ محاسبه جریمه

دیف

شرح تخلف

1

عدم صدور صورتحساب فروش کاال یا ارائه خدمت

نرخ
جریمه
%2

مبلغ مورد معامله

2

عدم درج شماره اقتصادی خود

%2

مبلغ مورد معامله

3
4
5
6

%2
عدم درج شماره اقتصادی طرف معامله
%2
استفاده از شماره اقتصادی خود برای معامالت دیگران
%2
استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معامالت خود
عدم ارائه فهرست معامالت انجام شده به سازمان طبق %1
روشهای تعیین شده

مبلغ مورد معامله
مبلغ مورد معامله
مبلغ مورد معامله
مبلغ معامالتی که فهرست آنها
ارائه نشده است

در صورت انجام تخلفات موضوع ردیفهای یک الی سه جدول
فوقالذکر در هر معامله ،جریمه قابل محاسبه و مطالبه
حداکثر معادل  %2مبلغ همان معامله خواهد بود.
حد نصا  5درصد سال  1400مبلغ  32/500/000لایر و سال 1399
مبلغ  22/500/000لایر است

باتشکرازحسنتوجهشما

