دخل و خرج

8

نب
ض
ب
ازار

سه شنبه  ۳۰خرداد  ۲۵ . 1396رمضان  . 1438شماره 195۶۴

هرکدامازماکهمحلکسبیبرایخودماندستوپاکردهایموبهسراغکاریرفتهایم،ازهمانابتدایکاریکنگرانیبزرگداشتهایم.نگرانی
کهشایدچندبارمشکلآفرینشدهوبعضیاوقاتهمازآنجانسالمبهدربردهایم.حاالکهآخرینروزهایمهلتارسالاظهارنامهمالیاتیاست،
دخلوخرجچندنکتهرایادآوریمیکند.

تنها یک روز برای پرکردن اظهارنامه مالیاتی فرصت باقی است

سواالت وایده های خود را برای ما ارسالکنید

09033337010  2000999

جزئیاتمالیات اصناف

دریافت سریع کد اقتصادی
قــریــب  1هفته اســـت کــه در حــالثبت نــام بــرای گرفتن کــد اقتصادی
هستم کــه اآلن وضعیت ثبت نــام در
مرحله ( 44در انتظار اعتبارسنجی
پــرونــده مالیاتی :اطــاعــات هویتی
شــرکــاء و اعــضــای وابسته شما تایید
شــــد .اکـــنـــون اطــــاعــــات پـــرونـــده
مالیاتی شما در واحــدهــای مالیاتی
در ح ــال بــررســی مــی بــاشــد) اســت.
( 24خــرداد) ما قبال پرونده مالیاتی
داشـــتـــیـــم و اطــــاعــــات تــکــمــیــلــه.

سینا واحدی

h.habibi@khorasannews.com

برای ارسال اظهار نامه مالیاتی عملکرد سال گذشته یا همان ۱۳۹۵تا پایان وقت 1396.3.31فرصت دارید .اگر تا امروز این کار را نکرده اید ،قبل
از آن نکات امروز دخل و خرج را بخوانید و با چشم کامال باز و حواس جمع اظهارنامه تان را پر کنید .مطمئن باشید پر کردن اظهارنامه مالیاتی
در هر صورتی به نفع شماست ،زیرا بازرسان مالیات بعد از این چند روز به سراغ شما می آیند و اگر اظهار نامه ای به قول خودشان تسلیم نکرده
باشید ،تمام معافیت هایی که در زمان معمول برایتان مقدور بود را حذف می کنند .از طرف دیگر آن موقع دچار مالیات های علی الراس و یا شبیه
آن می شوید که ممکن است بیشتر از مالیات اصلی شما باشد .اولین مزیت تکمیل اظهارنامه ،استفاده از معافیت های مالیاتی است .اگر درآمد
ماهانه شما در سال گذشتهاز  1میلیون و  300هزار تومان کمتر باشد ،از مالیات معاف میشوید .البته این معافیت منوط به پر کردن اظهارنامه
است .دومین مزیت تکمیل اظهارنامه در زمان مقرر ،فرار کردن از جریمه است .بنابر قانون ،اگر اظهارنامه خود را تکمیل نکنید باید  30درصد
مالیات را جریمه بپردازید .جریمه ای که قابل بخشش هم نیست .عالوه بر این ،در صورتی که اظهار نامه خود را برای  3سال متوالی تکمیل
نکنید ،مشمول مجازات میشوید .این مجازات از زندان تا محکومیت نقدی چند میلیون تومانی و ...مشخص شده است .ضمنا شما می توانید
خیلی راحت اظهارنامه خود را در سایت  www.Tax.gov.irبه صورت الکترونیکی تکمیل کنید.

گروه بندی جدید مودیان صاحبان مشاغل طبق آیین نامه ابالغی در
خصوص ماده ( )95اصالحی قانون مالیات های مستقیم بر اساس حجم
فعالیت بهاینشکلاست:
گروه اول :مجموع مبلغ فروش کاال و خدمات سال قبل یا  10برابر درآمد
مشمولمالیاتقطعیشده(قبلازکسرمعافیت)طبقآخرینبرگمالیات
قطعی(مجموعاصلیومتمم)عملکردسال 1391وبهبعدکهتاتاریخپایان
دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابالغ شده باشد ،هرکدام بیشتر از
مبلغ 30.000.000.000ریالباشد.
گروه دوم :مجموع مبلغ فروش کاال و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد
مشمولمالیاتقطعیشده(قبلازکسرمعافیت)طبقآخرینبرگمالیات
قطعی(مجموعاصلیومتمم)عملکردسال 1391وبهبعدکهتاتاریخپایان
دیماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابالغ شده باشد  ،هرکدام بیشتر از
 10.000.000.000وتا30.000.000.000ریالباشد.
گروه سوم :مودیانی که در گروه اول و دوم قرار نمی گیرند ،جزو گروه سوم
محسوبمیشوند.
اینتقسیمبندیدرقانونبراساسنوعفعالیتنیزآمدهاست:
درآمد ساالنه
تا  15.6میلیون تومان
 15.6تا  50میلیون
50تا 100میلیون
باالی  100میلیون
مجموع

می خواستم ببینم چطور میشه این
روند رو تسریع بدیم تا زودتر تایید بشه و
بتونیم اظهارنامه بفرستیم؟

مالیاتشماچگونهمحاسبهمیشود؟

گروهبندیمالیاتدهندگان

نرخ مالیات
معاف
 15درصد
 20درصد
 25درصد

اشخاص ذیل فارغ از حجم فعالیت یادشده از لحاظ انجام تکالیف جزو
مودیانگروهاولمحسوبمیشوند.
یعنیحتیاگرحجمفعالیتتانبهشکلباالنبودولییکیازفعالیتهایی
که گفته می شود را انجام دهید ،جزو همان گروه بندی اول محسوب
میشوید.
گروهاول:
. ۱دارندگانکارتبازرگانی(واردکنندگانوصادرکنندگان)
 . ۲صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای
جوازتاسیسوپروانهبهرهبرداریازوزارتخانهذیربط
. ۳صاحبانهتلهایسهستارهوباالتر
. ۴صاحبانبیمارستانها،زایشگاهها،کلینیکهایتخصصی
. ۵صاحبانمشاغلصرافی
. ۶فروشگاههایزنجیرهایدارایمجوزفعالیتازوزارتخانهذیربط
بــرای این که خودتان را راحــت کنید و دنبال گــروه بندی تان نگردید،
میتوانیدبهاینسایتمراجعهکنیدتاگروهمشخصشمارامعرفیکند.
tax.gov.ir/pages/action/groupselector.http://e1
درآمد  2میلیون تومان در ماه
0 × 15.6=۰
)24-15.6( ×0.15 =1.26
0
0
1میلیون و  260هزار تومان

تجربیاتشما

درآمد 20میلیون تومان در ماه
0 × 15.6=۰
)24-15.6( ×0.15 =1.26
)100-50( ×0.2 =10
)240-100( ×0.25 =35
46میلیون و  260هزار تومان

یک سوال همیشگی برای مودیان وجود دارد و آن چگونگی محاسبه
مالیات بر درآمد مشاغل آن هاست .جــدول زیر نرخ مالیات را برای
درآمد های مختلف نشان می دهد .از آن جایی که اظهارنامه مالیاتی
شما مربوط به سال  95است ،میزان معافیت رقم 15میلیون و 600
هزار تومان در سال است .یعنی درآمد شما تا سطح  15میلیون و 600
هزار تومان در سال از مالیات معاف است اما برای درآمدهای بیشتر از این
مقدار ،مالیات با نرخهای متفاوتی اعمال میگردد .این نرخ از 15درصد
برای درآمدهای پایین شروع میشود تا  25درصد برای درآمدهای باال
ختم می شود .برای سادگی فرض کنید فردی ماهانه  2میلیون تومان
سود دارد .درآمد این فرد در سال  24میلیون تومان می باشد که 15
میلیون و  600هزار تومان آن از مالیات معاف است و  8میلیون و 400
هزار تومان آن مشمول مالیات می شود .با توجه به این که مبلغ زیر 50
میلیون تومان است ،مشمول نرخ  15درصد میشود و مبلغ  1میلیون و
260هزارتومان مالیات برای این فرد در نظر گرفته میشود.
درآمدخودراکمترازمیزانسالقبلاظهارنکنیدمگر...

اگر هنوز اظهارنامه خود را پر نکرده اید ،باید بدانید که بهترین حالت
برای شما ،قبول مالیات سال قبل است .به همین علت اگر واقعا زیان
ندیده اید و کمتر از سال گذشته درآمد نداشته اید ،عدد کمتری را
اعالم نکنید زیرا ماموران مالیاتی دفاتر فروش شما را بررسی خواهند
کرد و بعد از بررسی ها مالیات متناسب با درآمد شما را درج می کنند.
بنابراین ،حالت کم خطر برای اظهار مالیات ،درج رقم مالیات سال
 94است.

اگرواقعازیانندیدهایدوکمترازسال
گذشتهدرآمدنداشتهاید،عددکمتریرا
اعالمنکنیدزیرامامورانمالیاتیدفاتر
فروششمارابررسیخواهندکردوبعد
ازبررسیهامالیاتمتناسببادرآمد
شمارادرجمیکنند
مودیانسالاولیمشاغل

اگرچنانچهبهتازگیشغلیبرایخوددستوپاکردهاید،الزماستبدانید
که طبق قانون باید  4ماه بعد از آغاز به کار ،این موضوع را به سازمان امور
مالیاتی و دارایی اطالع بدهید .در غیر این صورت ،نه تنها معافیت های
مالیاتیشماازبینمیرودبلکهمشمولجریمهخواهیدشد.مطابققانون،
اگرظرف 4ماهپسازشروعبهکار،موضوعرابهسازمانامورمالیاتیاطالع
ندهید ،هم معافیتها از بین میرود و هم 10درصد مالیات متعلقه را باید
جریمه بپردازید .نکته دیگر اینکه برای تکمیل اظهارنامه به کد اقتصادی
نیازمند هستید و باید هر چه سریعتر این کد را دریافت کنید .سایت جست
و جوی شرکت های ثبت شده  http://ilenc.irمی باشد .در این سامانه
شرکت ها را می توانید براساس نام شرکت ،شناسه ملی ،شماره ثبت ،نوع
شخصیت (شرکت سهامی خاص ،مسئولیت محدود ،تعاونی ،دولتی،
سازمانهاوتشکلهایاستانی،انجمنهاونهادهاو)...جستوجوکنید.

فاکتور دستی یا چاپی
 فاکتورهایی که ما می نوشتیم فاقدشماره چاپی اســت و شماره فاکتور به
صورت دستی روی اون نوشته میشد .می
خواستم ببینم برای پر کردن اظهار نامه
مالیاتی یا بعدها مشکلی پیش میاد؟

مشکل در ثبت اطالعات
 اطالعات را وارد می کنم ولی میزانمالیات سال قبل مشخص نمی شود و قابل
ثبت نیز نمی باشد .االن باید چه کار کنم.
داره دیر میشه.

محاسبه چه شکلی است؟
 مجموع میزان فروش ما  100میلیونتومان است که از این میزان 15 ،میلیون
تومان سود خالص است.
مالیات از  100میلیون محاسبه می شود
یا از  15میلیون؟
و اینکه چطور صحت سنجی می شود که
میزان سود ما  15میلیون تومان است؟ با
کسر کردن فاکتور های خرید ما از فاکتور
فروش؟ (سود و زیان)
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