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 مقدمه     -1

 وصتول  هتای  هزینته  کتاهش  و مودیتان  داوطلبانته  تمکتین  جلتب  در مالیتاتی  فرهنت   تعمیت   اهمیتت  به نظر

 داده قترار  ختود  همتت  وجته  را مالیتاتی  ستازی  فرهنت   جهتت  در تتالش  کشتور  مالیتاتی  امور سازمان مالیات،

 و متدار  قتانون  مودیتان  تکتریم  بترای  مناستب  بستترهایی  کوشتد  متی  حاضتر  دستتورالعمل  مسیر این در. است

 دقیتت  اجترای  بتا  مالیتتاتی امتور  کتل  ادارات کتته رودمتی  انتظتار  استتا  ایتن  بتر . آورد فتتراهم ، حستاب  ختوش 

 و بستتط زمینتته ایشتتان از تقتتدیر و نمونتته حستتاب ختتوش مودیتتان شناستتایی ضتتمن دستتتورالعمل ایتتن مفتتاد

 .آورند فراهم کشور مختلف نقاط در را مالیاتی فرهن  گسترش

 هدف    -2

 :از عبارتند دستورالعمل این مهم هایهدف

 مطتاب   ختود  مالیتاتی  تکتالیف  بته  کته  مودیتانی  از تقتدیر  و شناستایی  بترای  الزم کتار  و ستاز  ایجتاد          ·

 .نمایندمی عمل مربوط قوانین

 .جامعه سطح در مالیاتی فرهن  ارتقاء         ·

 .مالیاتی مودیان داوطلبانه تمکین سطح افزایش برای مناسب فرهنگی بسترهای ایجاد         ·

 کاربرد دامنه       -3

 مودیتان  انتختاب  اختصاصتی  و عمتومی  معیارهتای  تعیتین  ضتمن  دستتورالعمل  ایتن : موضتوعی  دامنته          ·

 افتزوده،  ارزش بتر  مالیتات  و اجتاری  امتالک  مشتاغل،  حقتوقی،  اشتخاص  مالیتاتی  منتابع  حستاب  خوش و نمونه

 .نمایدمی تبیین نیز را منتخب مودیان از تقدیر کار سازو

 کشتور  سراستر  مالیتاتی  امتور  کتل  ادارات دستتورالعمل  ایتن  اجترای  مکتانی  دامنته : مکتانی  دامنته          ·

 .تاس

 مراجع      -4

 :از عبارتند دستورالعمل این تهیه در استفاده مورد مهم مراجع

        مربوط هایبخشنامه و هادستورالعمل و هانامه آیین و مستقیم هایمالیات قانون 

        مربوط هایبخشنامه و هادستورالعمل و هانامه آیین و افزوده ارزش بر مالیات قانون 

       مرتبط قوانین سایر. 

 تعاریف       -5

 :باشد می ذیل شرح به دستورالعمل این در استفاده مورد عبارات برخی تعریف

 .است کشور مالیاتی امور سازمان سازمان، از مقصود: سازمان         ·

 .است "مستقیم هایمالیات قانون " اختصاری حروف: م.م.ق         ·

 منتدرج  اختصاصتی  و عمتومی  شترایط  کته  استت  نمونته  حستاب  ختوش  متودی  مقصتود، : نمونه مودی         ·

 .باشد نموده احراز را دستورالعمل این در

 .است مالیاتی امور کل اداره کل، اداره از مقصود: کل اداره         ·

 ها مسئولیت -6



 

 

 ذیتل  هتای گتروه  برعهتده  متورد،  حستب  دستتورالعمل،  ایتن  مختلتف  بنتدهای  اجترای  مستئولیت  اسا  این بر

 :باشدمی

 مالیاتی امور روسای         ·

 مالیاتی امور کل مدیران         ·

 مستقیم هایمالیات معاونت مودیان خدمات دفتر         ·

 نمونه مودیان انتخاب نحوه

 کلیات( 1)ماده

 شتترایط. شتتوندمتتی بنتتدیدستتته "اختصاصتتی" و "عمتتومی" گتتروه دو در نمونتته مودیتتان انتختتاب شتترایط

 کستتب بتترای آنهتتا از برختتورداری و دارد مصتتداق مالیتتاتی منتتابع تمتتامی در مودیتتان تمتتامی بتترای عمتتومی

 ورود از متتانع شتترایط ایتتن از متتورد چنتتد یتتا یتت  احتتراز عتتدم بنتتابراین. استتت الزامتتی نمونتته، متتودی عنتتوان

 .شد خواهد نمونه مودی انتخاب و بررسی فرآیند به مودی

 عتدم  و ستازد متی  مطترح  مالیتاتی  منتابع  تفکیت   بته  را نمونته  مودیتان  ختاص  هتای ویژگی اختصاصی، شرایط

 نخواهتد  نمونته  متودی  انتختاب  و بررستی  فرآینتد  بته  ورود از متانع  متککور  شترایط  از متورد  چنتد  یا ی  احراز

 .داشت خواهد تاثیر مودی امتیاز بر لیکن بود،

 شتترایط بتتا ایشتتان عملکتترد تطتتاب  میتتزان دهنتتده نشتتان کتته امتیتتازی استتا  بتتر نمونتته مودیتتان نهایتتت در

 .شوندمی تعیین است، اختصاصی

 عمومی شرایط( 2) ماده

 شترایط  ایتن  فاقتد  مودیتان  و استت  ذیتل  عمتومی  شترایط  از برختورداری  مستتلزم  نمونته  متودی  عنتوان  احراز

 .داشت نخواهند را نمونه مودی انتخاب و بررسی فرآیند به ورود امکان

 :مالیاتی اظهارنامه تسلیم( الف

 بته  منتهتی  آختر  ستال ( 3) سته  عملکترد  بترای  مالیتاتی  اظهارنامته  بایتد  مستتقیم  هتای مالیات مودیان( 1-الف

 .باشند نموده تسلیم قانونی مقرر موعد در را نمونه مودی معرفی سال

 یتتا) قتتانونی مقتترر مهلتتت در را مالیتتاتی دوره هتتر اظهارنامتته بایتتد افتتزوده ارزش بتتر مالیتتات مودیتتان( 2-التتف

 .باشند نموده تسلیم و تکمیل( سازمان توسط شده تمدید

 توافت   یتا  و تمکتین  براستا   نمونته،  متودی  معرفتی  ستال  بته  منتهتی  آختر  ستال ( 3) سه عملکرد مالیات( ب

 .باشد رسیده قطعیت به خوداظهاری یا مالیاتی امور اداره با

 نمتتوده اقتتدام ابتترازی مالیتتات پرداختتت ترتیتتب یتتا پرداختتت بتترای اظهارنامتته تستتلیم بتتا همزمتتان متتودی( ج

 .باشد

 قطعتتی، مالیتتات پرداختتت ترتیتتب یتا  پرداختتت بتترای قطعتتی، بتتر  ابتال   تتتاریخ از متتاه یتت  ظتترف متودی ( د

 .باشد نموده اقدام

 درآمتد  کتمتان  از متوردی  نمونته،  متودی  معرفتی  ستال  بته  منتهتی  آختر  ستال ( 3) سته  عملکرد با رابطه در( ه

 .باشد نشده صادر( م.م.ق 227 ماده موضوع) متمم تشخیص بر  وی برای یا و گزارش مودی برای



 

 

 فاقتتد مالیتتاتی، منتتابع تمتتامی در "وب تحتتت اجتتراء و وصتتول بتتدهکاران ستتامانه" در بایتتد منتختتب متتودی( و

 .باشند بدهی فاقد سامانه این در باید نیز شرکت مدیران حقوقی، اشخاص مورد در. باشد بدهی

 بتته نستتبت بایتتد افتتزوده، ارزش بتتر مالیتتات قتتانون شتتمول صتتورت در مستتتقیم مالیاتهتتای منتختتب مودیتان ( ز

 نمتوده  اقتدام  متعلقته  عتوار   و مالیتات  پرداختت  اظهارنامته،  تستلیم  نتام،  ثبتت  جملته  از قانونی تکالیف انجام

 .باشند

 .کنند احراز نیز را ماده این( 1-الف) بند در مککور شرط باید افزوده ارزش بر مالیات مودیان( ح

( م.م.ق 96 متتاده ج و ب التتف، بنتتدهای مشتتمولین از اعتتم) مشتتاغل درآمتتد بتتر مالیتتات بختتش مودیتتان( ت

 .باشند کار و کسب معتبر پروانه دارای ذیصالح، مراجع از باید

 جتتدول در متتککور میتتزان از نبایتتد مالیتتاتی مختلتتف منتتابع در شتتده قطعتتی عملکتترد آختترین مالیتتات( ی

 بتا  تواننتد متی  افتزوده  ارزش و مستتقیم  هتای مالیتات  هتای معاونتت  در امتر  مستئولین . باشتد  کمتتر ( 1) شماره

 را متتککور ارقتتام مالیتتاتی، درآمتتدهای در شتتده ایجتتاد تغییتترات و تتتورم میتتزان اقتصتتادی، شتترایط بتته توجتته

 .دهند قرار بازبینی مورد

 
  نمونتتتته مودیتتتتان انتختتتتاب فرآینتتتتد بتتتته مودیتتتتان ورود بتتتترای قبتتتتول قابتتتتل مالیتتتتات حتتتتداقل( : 1) جتتتتدول

 ریال میلیون به ارقام                       

 جغرافیایی حوزه مالیاتینبعم
 سطح استان سطح کشور

 3منطقه  2منطقه  1منطقه  3منطقه  2منطقه  1منطقه 

 750 1500 2000 2000 3000 4000 اشخاص حقوقی

 100 150 200 200 300 400 مشاغل

 45 100 150 150 200 250 امالک اجاری

افزوده ارزش بر مالیات  

 (دوره چهار آخرین جمع)
3000 2500 2000 2000 1500 500 

ستان،  هر GDP میزان: نکته ستان  بندی منطقه مرجع ا سیم  این. آیدمی شمار  به کشور  هایا   آمده( 1) شماره  پیوست  در بندی تق

 .است

 امالک بخش اختصاصی شرایط( 3) ماده

 تسلیمی  اظهارنامه که هستند  دارا را اجاری امالک بخش در نمونه مودی عنوان احراز اختصاصی   شرایط  مودیانی

 مودی توستتط شتتده ابراز اجاری ارزش یا و باشتتد گرفته قرار مالیاتی امور اداره قبول مورد رستتیدگی از پس آنان

صد،  15 از بیش سیون  توسط  شده  تعیین اجاری ارزش با در ضوع  امالک تقویم کمی صره  و 64 ماده مو  ماده 2 تب

 .باشد نداشته اختالف م.م.ق 54

 م.م.ق 95 ماده «ب» و «الف» های بند مشمول مشاغل صاحبان اختصاصی شرایط( 4) ماده

شاغل  صاحبان  شمول  م  شرایط  از باید نمونه مودی عنوان احراز برای م.م.ق 95 ماده «ب» و «الف» های بند م

 :باشند برخوردار ذیل اختصاصی



 

 

 158 ماده یا و 100 ماده( 5) تبصتتره مقررات اجرای در خوداظهاری یا تواف  چارچوب در اظهارنامه تستتلیم( الف

سب  م.م.ق  آخر سال  سه  عملکرد برای مقررقانونی، موعد در متعلقه مالیات پرداخت ترتیب یا پرداخت و مورد ح

 .شود واقع قبول مورد که مثبته ومدارک اسناد و دفاتر ارائه و نمونه مودی معرفی سال به منتهی

 قطعی و مطالبه   حقوق و تکلیفی های  مالیات   پرداخت  یا  و مورد حستتتب م.م.ق 104 و 86 ماده  مفاد  رعایت  ( ب

 .مقرر مهلت در مالیاتی امور اداره توسط شده

سبت ( ج سلیمی،  اظهارنامه آخرین در ابرازی فروش به ابرازی سود  ن ست  %20 جزء ت شاغل  نخ شابه  م  یا بوده م

 .نباشد مربوط ضریب از کمتر

 م.م.ق 95 ماده «ج» بند مشمولین اختصاصی شرایط( 5) ماده

 :از عبارتند نمونه مودی عنوان کسب برای م.م.ق 95 ماده «ج» بند مشمولین اختصاصی شرایط

 .سازمان طرف از شده تعیین هاینمونه و ضوابط طب  هزینه و درآمد وضعیت خالصه صورت ارائه( الف

 158 ماده  یا  100 ماده ( 5) تبصتتتره مقررات اجرای در خوداظهاری  یا  تواف  چارچوب  در اظهارنامه    تستتتلیم( ب

سب  م.م.ق  سال ( 3) سه  عملکرد برای مقررقانونی، موعد در متعلقه مالیات پرداخت ترتیب یا پرداخت و مورد ح

 .نمونه مودی معرفی سال به منتهی آخر

سبت ( ج سلیمی،  اظهارنامه آخرین در ابرازی فروش به ابرازی سود  ن ست  %20 جزء ت شاغل  نخ شابه  م  یا بوده م

 .نباشد مربوط ضریب از کمتر

 حقوقی اشخاص درآمد بر مالیات بخش مودیان اختصاصی شرایط( 6) ماده

 :باشند دارا را ذیل شرایط باید نمونه مودی عنوان کسب برای حقوقی اشخاص درآمد بر مالیات بخش مودیان

 و تسلیمی  اظهارنامه اسا   بر نمونه، مودی معرفی سال  به منتهی آخر سال ( 3) عملکرد برای مودی مالیات( الف

 .باشد رسیده قطعیت به قانونی دفاتر به رسیدگی

 و مطالبه   حقوق و تکلیفی های مالیات  پرداخت یا و مورد حستتتب م.م.ق 107 و 104 و 86 ماده مفاد  رعایت( ب

 .مقرر مهلت در مالیاتی امور اداره توسط شده قطعی

 یا بوده مشابه  هایشرکت  نخست  %20 جزء تسلیمی،  اظهارنامه آخرین در ابرازی فروش به ابرازی سود  نسبت ( ج

 .نباشد مربوط ضریب از کمتر

 افزوده برارزش مالیات بخش مشمولین اختصاصی شرایط( 7) ماده

 :از عبارتند نمونه مودی عنوان کسب برای افزوده برارزش مالیات بخش مشمولین اختصاصی شرایط

 مشتتتمول مودی که  ایدوره اولین پایان   تا  حداکثر ) افزوده ارزش بر مالیات   ستتتامانه   در موقع به  نام  ثبت ( الف

 .(است شده فراخوان

 سوی  از شده  اعالم حساب  صورت  بر منطب  شده،  رسیدگی  دوره چهار آخرین به مربوط های صورتحساب  ( ب

 .باشد( افزوده ارزش بر مالیات معاونت)سازمان

 از پس ماه ی  تا حداکثر آخر، دوره چهار به مربوط( آالیندگی عوار  شمول، صورت در و)  عوار  و مالیات( ج

 .باشد شده پرداخت مالیاتی دوره هر



 

 

سیدگی  دوره چهار آخرین به مربوط) عوار  و افزوده ارزش بر مالیات( د سیدگی  مبنای بر( شده  ر  و دفاتر به ر

 .باشد شده تشخیص مودی سوی از تسلیمی مدارک و اسناد

 نمونه مودیان انتخاب مراحل

 مالیاتی امور ادارات سطح در نمونه مودیان انتخاب( 8) ماده

 االشتتاره صتتدر های معیار و ضتتوابط با را شتترایط حائز مودیان مالیاتی های پرونده مکلفند مالیاتی امور روستتای

 را امتیاز باالترین دارای مودیان از مورد سه ( 2) شماره  پیوست  مطاب  مودی امتیاز محاسبه  از پس و داده تطبی 

شخصات   و انتخاب نمونه مودی عنوان به ست  های فرم چارچوب در مورد حسب  را منتخبین م  به( 4) یا( 3) پیو

 .نمایند ارسال ذیربط کل اداره به مستندات، و مدارک تصویر انضمام

صره  صی    امتیاز مودیان که شرایطی  در: تب صا سانی  اخت سب  یک  باالتر، شده  قطعی مالیات دارای مودی نمایند، ک

 .بود خواهد اولویت حائز

 کل ادارات سطح در نمونه مودیان انتخاب( 9) ماده

شکیل  با مکلفند مالیاتی امور کل مدیران سای  از دونفر کل، اداره معاونین از نفر دو یا ی  از مرکب ستادی  ت  رو

 نمونه مودیان مستتتندات، و مدارک بررستتی ضتتمن مالیاتی، انتظامی دادستتتانی و حراستتت نماینده مالیاتی، امور

 .نمایند انتخاب( 1) شماره پیوست در شده تعیین سهمیه به توجه با را خود متبوع استان مالیاتی

 رئیس یا افزوده ارزش بر مالیات معاون حضور  افزوده ارزش بر مالیات بخش نمونه مودی انتخاب برای(: 1) تبصره 

 .است الزامی ذیربط مالیاتی امور

صره  ستورالعمل،  این( 7) الی( 2) مواد مفاد مبنای بر آنکه از پس(: 2) تب  شد،  تایید مودیان، مالیاتی صالحیت  د

 صتتالحیت الزم، های تاییدیه اخک و استتتعالم انجام با مکلفند مالیاتی انتظامی دادستتتانی و حراستتت نمایندگان

 .نمایند احراز را نمونه مودی عنوان کسب برای آنان عمومی

 ملی سطح در نمونه مودیان انتخاب( 10) ماده

 و هافرم انضتتمام به را استتتان نمونه مودیان کلیه استتامی مکلفند، کل ادارات ملی نمونه مودی انتخاب منظور به

 .نمایند اعالم مودیان، خدمات دفتر به مستقیم، هایمالیات معاونت توسط شده تعیین تاریخ تا مربوط، مستندات

 مجددا ;شد  خواهد تشکیل  مودیان خدمات دفتر در منظور همین به که ای دبیرخانه در استانی  منتخبین شرایط 

سی ( عمومی و مالیاتی صالحیت  نظر از)   عنوان به امتیاز باالترین دارای و شرایط  حائز مودیان آنان، بین از و برر

 به مورد حسب  تایید، جهت مککور دبیرخانه در شده  انجام های بررسی  نتایج. شوند می انتخاب ملی، نمونه مودی

 .گرددمی ارسال افزوده ارزش بر مالیات معاونت و مستقیم هایمالیات معاونت

 مربوط بندیزمان برنامه الزم، های هماهنگی انجام از پس سال هر ماه بهمن در مودیان خدمات دفتر(: 1) تبصره

( 2) ماده( ی) بند موضتتوع مبالغ در الزم تغییرات آخرین انضتتمام به و تهیه را نمونه مودیان معرفی و انتخاب به

 .نمایدمی ابال  نمونه، مودیان انتخاب برای کل ادارات سهمیه و دستورالعمل این

 .است آمده( 5) شماره پیوست در ایشان از تقدیر و نمونه مودیان انتخاب فرآیند از شمایی: نکته

 نمونه مودیان از تقدیر نحوه

 نمونه مودیان از رسمی تقدیر( 11) ماده



 

 

 :آمد خواهد بعمل تقدیر ذیل شرح به استان و کشور سطح در منتخب نمونه مودیان از

 یا دارایی و اقتصتتادی امور وزارت ستتوی از مقتضتتی نحو به نمایند، کستتب را ملی نمونه عنوان که مودیانی( الف

 .گرفت خواهند قرار تقدیر مورد سازمان

 استان مسئولین حضور با و کل اداره سوی از که مراسمی در نمایند، کسب را استانی نمونه عنوان که مودیانی( ب

 .گرفت خواهند قرار تقدیر مورد مقتضی نحو به شد خواهد برگزار

 با که شوند می "نمونه حساب  خوش مودی طالیی اعتبار" کارت دریافت به موف  ملی و استانی  نمونه مودیان( ج

 یا( 12) های ماده در مندرج مالیاتی تستتتهیالت از مورد حستتتب توانندمی مربوط مالیاتی امور ادارات به آن ارائه

 .نمایند استفاده دستورالعمل این( 13)

صره  سط  تهران شهر  کالن نمونه مودیان(: 1) تب ستان    نمونه مودیان و تهران شهر  مالیاتی امور تو  تابعه هایشهر

 .گیرندمی قرار تقدیر مورد و شده انتخاب تهران استان مالیاتی امور توسط

 در شتتده انجام اقدامات که نمایند اتخاذ ترتیبی مکلفند کل ادارات مالیاتی، فرهن  تعمی  منظور به(: 2) تبصتتره

ستای  ستانی  هایرسانه  در مقتضی  نحو به فوق( ب) بند را  به گزارشی  طی هرساله  را نتایج و شود  داده انعکا  ا

 .نمایند اعالم مودیان خدمات دفتر

 مستقیم هایمالیات بخش نمونه مودیان به تسهیالت و تشویقات ارائه( 12) ماده

 به "نمونه حستتاب خوش مودی طالیی اعتبار" کارت ارائه با توانندمی مستتتقیم هایمالیات بخش نمونه مودیان

 :شوند مندبهره ذیل مالیاتی تشویقات از خود، درخواست حسب مربوط مالیاتی امور ادارات

 باشند، دارا را م.م.ق( 189) ماده در مککور شرایط( دستورالعمل این در مندرج) نمونه مودیان که صورتی در( الف

صوف،  قانونی ماده اجرای در شخاص  برای مو ضوع  مودیان و حقوقی ا  در م. م.ق 95 ماده( ب) و( الف) بندهای مو

صل  از( %5) معادل ممکن، زمان کمترین  مودی انتخاب سال  به منتهی آخر سال  سه ) مککور سال  سه  مالیات ا

 آنان بعد سنوات  حساب  در یا پرداخت ایشان  به جاری هایوصولی  محل از حسابی  خوش جایزه عنوان به( نمونه

 .شود منظور

 تبصره  رعایت با توانند می کننده رسیدگی  مالیاتی مامورین نمونه، مودی عنوان کسب  از پس سال  اولین در( ب

 و سود  حساب  ترازنامه، مورد، حسب  و اظهارنامه مستقیم،  های مالیات قانون 219 ماده نامهآیین 29 ماده الحاقی

صه  صورت  یا و زیان ضعیت  خال سبت  مقررات سایر  رعایت با و قبول را هزینه و درآمد و  قطعی بر  صدور  به ن

 .نمایند اقدام

 همان شتتده قطعی مالیات تقستتیط برای آنان درخواستتت نمونه، مودی عنوان کستتب از پس ستتال اولین در( ج

 .آید عمل به کل اداره سوی از مساعدت حداکثر شرایط حسب و گرفته قرار قبول مورد عملکرد،

 از قدردانی منظور به دارد، مالیاتی فرهن  تعمی  در توجهی قابل تاثیر نمونه مودیان عملکرد آنکه به نظر: تبصره 

 وجوه محل از آنان، از معنوی تقدیر و فوق تسهیالت ارائه ضمن مالیات، پرداخت به جامعه تشوی  در ایشان نقش

 .شودمی اهداء نیز نقدی غیر و نقدی جوایزی کشوری نمونه مودیان به م.م.ق 217 ماده

 افزوده ارزش برمالیات بخش نمونه مودیان به تسهیالت و تشویقات ارائه( 13) ماده



 

 

 امور ادارات به "نمونه حساب خوش مودی طالیی اعتبار" کارت ارائه با افزوده ارزش برمالیات بخش نمونه مودیان

 به مربوط تستتلیمی هایاظهارنامه در آنان ابرازی عوار  و مالیات که نمایند درخواستتت توانندمی مربوط مالیاتی

 مودیان ، عالوه به. گیرد قرار قبول مورد رسیدگی بدون نمونه، مودی عنوان کسب از پس( دوره 4) سال نخستین

 .شوندمی برخوردار نیز فوق( 12) ماده تبصره موضوع تشویقات از افزوده ارزش بر مالیات بخش کشوری نمونه

 مالیاتی تسهیالت اعطای شرایط( 14) ماده

 امور ادارات فوق،( 13) و( 12) مواد موضوع تسهیالت از هری  از استفاده برای مودی کتبی درخواست  صورت  در

 .نمایند اقدام مککور، تسهیالت و تشویقات ارائه به نسبت مربوط، کل اداره هماهنگی با باید مالیاتی

 دستورالعمل تصویب( 15) ماده

ستورالعمل  این سط  ماده( 15) در د ستقیم  هایمالیات معاونت تو صویب  به و تنظیم م  امور سازمان  کل رییس ت

 .باشدمی االجرا الزم مالیاتی واحدهای تمامی برای ابال  تاریخ از و است رسیده کشور مالیاتی

 

 عسکری علی


