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 مقدمه 

شهروندان هر کشوری طبق قانون به دولت برای وکارها و کسبکه  استمقدار پول يا مالي در واقع  ماليات

اداره امور کشور يا تامين کاالها و خدمات عمومي از جمله امنيت، دفاع همگاني، عمران و آباداني پرداخت مي

 کنند.

های وکارهای سنتي دارای ويژگيکسب به وکارهای الکترونيکي بدليل تفاوت در بستر معامله نسبتکسب

 شود.ها در محاسبه ماليات ميباشند که باعث تمايز آنها و ... ميزمينه درآمدها، هزينهخاصي در 

، در راستای «های کسب و کارهای الکترونيکيويژگي»مرکز توسعه تجارت الکترونيکي در نظر دارد با بررسي 

ط است، گامي رو به های موجود که ناشي از فقدان قوانين مرتبهدايت رفتار ذينفعان و کنترل برخي چالش

-گذاری، سياستجلو بردارد. سپس راهکارهای مناسبي را برای آن پيشنهاد دهد و با امکانات موجود به قانون

 گذاری و ... بپردازد.

 واژگان کلیدی

 کسب و کارهايي که حداقل بخشي از فعاليت تجاری خود را به کمک تسهيالت :1وکار الکترونيکيکسب( الف

 دهند.انجام مي يکيالکترون

به اشخاص حقيقي و حقوقي که در حوزه مالياتي تشکيل پرونده مي دهند )ارباب رجوع به حوزه : مودی( ب

 مالياتي ( مودی مالياتي گفته مي شود.

يکي از مهمترين و حساس ترين پستهای سازماني در امور مالياتي کشور : (مميز)کارشناس ارشد مالياتي ( ج

 .قانون در خصوص تشخيص و وصول ماليات مسئوليت سنگيني را بر عهده دارد مي باشد که در حيطه

هر مودی بايد مدارک و مشخصات هويتي، فعاليت، بانکي،سيستم حسابداری و شرکای خود ه( پرونده مالياتي: 

 را جمع آوری کرده و به حوزه مالياتي تحويل دهد. تمامي اين مدارک در فايلي نزد حوزه نگهداری مي شود

 که پرونده مالياتي نام دارد.

                                                           
1 Electronic Business 
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مقرراتي که از سوی سازمان ماليات کشور برای کسب و کارها در نظر گرفته شده تمام  : 2و( شرايط و ضوابط

 است.

 وکارهای الکترونیکیکسب . مالیات1

منابع برداری از امکانات و ماليات، به مثابه يک نوع هزينه اجتماعي است که آحاد يک ملت در راستای بهره

 .های جايگزيني اين امکانات و منابع فراهم شوديک کشور موظفند آن را پرداخت نمايند تا توانايي

های اقتصادی است که های جامعه به دولت يا بخشي از سود فعاليتماليات در واقع انتقال بخشي از درآمد

 .استرا دولت فراهم ساخته هاشود، زيرا ابزار و امکانات دست يابي به درآمد و سودنصيب دولت مي

نمايند دهند. از طريق وضع مالياتي اقدام ميهای خدماتي که به شهروندان انجام ميها برای جبران هزينهدولت

ها جبران هزينه نيست، زيرا از طريق ماليات نقدينگي دچار و البته هدف از وضع مالياتي برای اغلب کشور

ماليات در ايران به دو دسته زير  .ترين عامل وضع مالياتي استزينه مهمشود که بعد از جبران هتغييرات مي

 :شوندتقسيم مي

 های مستقيمالف( ماليات •

 های غيرمستقيمب( ماليات •

ترين تعريف اين است که درصورتي ها اختالفاتي وجود دارد با اين وجود شايعدر تعريف اين دو دسته از ماليات

شود وگرنه ماليات ننده ماليات يک نفر باشند آن ماليات مستقيم محسوب ميککه مؤدی مالياتي و پرداخت

 .غيرمستقيم خواهد بود

 .پردازيمها ميها و مصاديق آنتر شود، به بررسي هر دسته از اين مالياتبرای اينکه بحث روشن

 

 

                                                           
2  Terms and Conditions 
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 های مستقيمانواع ماليات. 1.1

شوند که به شرح زير بر درآمد تقسيم مي ماليات دارايي وی ماليات بر های مستقيم خود به دو دستهماليات

 :هستند

 ماليات بر دارايي . 1.1.1

که در آن پايه و منبع  است مالياتي ، ثروت مؤدی است. ماليات بر دارايي،دارايي بر ماليات مبنای اساس و

دهد. به عبارت ديگر، بر آن چه دارنده قبالً به دست آورده مالياتي را دارايي يا ثروت دارنده ملک، تشکيل مي

گيرد. ماليات بر دارايي عموماً به عنوان مکانيزمي برای تعديل رسد، تعلق ميو انباشته است، يا به او به ارث مي

بيشتر در جوامعي کاربرد دارد، که اختالف فاحشي در دارايي و ثروت افراد آن شود و ثروت به کار گرفته مي

نتوان از آن منابع ماليات  ماليات بر درآمد جامعه وجود داشته باشد، يا فقط در مواردی خاص که به وسيله

ترين نوع ماليات بر دارايي، ماليات بر ارث است. ماليات بر ارث مالياتي است که از مهم .شودگرفت، اعمال مي

شود. درواقع زماني که اموال شخص ماند، دريافت ميهای شخص که پس از فوت وی باقي مياموال و دارايي

يرد. ميزان ماليات گمتوفي قرار است به وراث او منتقل شود، دولت از دارايي و ثروت درحال انتقال ماليات مي

شود که نسبت به اموال مختلف، متفاوت است. های مستقيم تعيين ميقانون ماليات 1۷ی بر ارث مطابق با ماده

ی نقليه است درصد از قيمت وسيله 2ی موتوری عنوان مثال نرخ ماليات بر ارث برای انواع وسايل نقليهبه

 .کند(الم مي)قيمت اموال را سازمان امور مالياتي کشور اع

 ماليات بر درآمد .1.1.2

ها )و نه ثروت آنها( مبنای ماليات است. شايد بتوان گفت که ماليات در اين نوع از ماليات، درآمد افراد و شرکت

ی متفاوت اخذ شود؛ ترين نوع ماليات است. ماليات بر درآمد ممکن است به دو شيوهبر درآمد اشخاص مهم

ها جداگانه دريافت شود )مثالً ماليات بر حقوق و عنوان مثال ممکن است که ماليات هر کدام از انواع درآمدبه

ين صورت ديگر مهم های شخص دريافت شود. در اماليات بر درآمد امالک( يا اينکه ماليات از مجموع درآمد

شود. در اين حالت نيست که منابع درآمد شخص چه هستند، از کل درآمد او به يک شيوه ماليات اخذ مي

دهنده )مؤدی( مهم است که از کل مبلغ به نرخ يکسان ماليات دريافت ی شخص مالياتسالهصرفا درآمد يک

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF
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مالياتي متفاوتي بر هر دسته از منابع ماليات  شود. اما در روش اول، ممکن است که نرخ ماليات و شرايطمي

 .فرد حاکم باشد

نوعي از ترکيب هر دو روش فوق استفاده شده است. با اين وجود عمدتا )و برای در قوانين مالياتي ايران به

 .شودی نخست اخذ ميشيوهاشخاصي که يک منبع درآمد دارند( ماليات به

بندی کرد که ماليات از نظر چگونگي تعلق توان تقسيمهای گوناگون ميمالکبه طور کلي ماليات را بر پايه 

مستقيم مالياتي است تواند باشد: مستقيم يا غيرمستقيم. ماليات غيرگرفتن به کاالهای مورد ماليات دو نوع مي

تواند کننده ميتطور غيرمستقيم از اصل در آمد شهروندان گرفته شده و در اغلب موارد پرداخکه با واسطه و به

آنها را به اشخاص ديگری منتقل کند و خود وسيله پرداخت اين نوع ماليات باشد. ماليات غيرمستقيم در 

شود عموم های مختلفي قابل اجرا شدن است و پرداخت آن نيز محسوس نيست که اين امر سبب ميشکل

شود از نوع ماليات ود کاالها اعمال ميمردم وجود آن را احساس نکنند. برای مثال عوارض گمرکي که بر ور

پردازد به نرخ فروش کاال در کننده کاال به ميزان عوارضي که به دولت ميرود زيرا واردغيرمستقيم به شمار مي

  کند.بازارهای داخلي افزوده و اين ماليات را به خريدار منتقل مي

 ماليات بر درآمد کشاورزی. 1.1.3

های حاضر هرگونه درآمد ناشي از فعاليتدرآمد، ماليات بر درآمد کشاورزی است. درحال يکي از انواع ماليات بر

، دامداری، پرورش ماهي، پرورش زنبور عسل، صيادی، ماهيگيری و مواردی از اين دامپروری کشاورزی اعم از

کسب و کارهايي از اين نوع نيز که فروش الکترونيکي دارند به دليل نوع  .دست، از پرداخت ماليات معاف است

 فعاليتشان از معافيت برخوردارند.

 ماليات بر درآمد حقوق. 1.1.4

دهد هر گاه يک شخص حقيقي برای شخص ديگری کار کند )حقيقي يا حقوقي( و درمقابل کاری که انجام مي

شود. اين نوع از ماليات درواقع قسمت مهمي بر درآمد حقوق ميحقوق و درآمد دريافت کند، مشمول ماليات 

بگيران حقوق کارفرمايان و به هزينه عهدهدهد. پرداخت اين نوع از ماليات برهای دولت را تشکيل مياز درآمد
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دانند، قبل از اينکه حقوق شخص را است. درواقع کارفرمايان که ميزان حقوق دريافتي کارکنان خود را مي

 .کنندمي واريز -خزانه–کنند و به حساب دولت پرداخت کنند، ماليات او را کسر مي

 ساالنه ، هر سال مبلغي در بودجه13۶۶/12/4های مستقيم مصوب قانون ماليات ۸4موضوع ماده بر اساس 

مبلغ و تا هفت شود. اين مبلغ و کمتر از آن، از پرداخت ماليات معاف هستند. از مازاد بر اين کشور تعيين مي

عنوان ماليات به دولت درصد به بيستشود. نسبت به مازاد اين مبلغ هم درصد ماليات کسر ميده  برابر آن،

 .شودپرداخت مي

 ماليات بر درآمد مشاغل. 1.1.5

منظور از درآمد مشاغل، درآمدی است که شخص حقيقي با اشتغال به مشاغل تجاری، خدماتي و پزشکي 

گيرد عبارت است از: کل فروش کاال و ماليات قرار مي اينجا درآمدی که مبنای محاسبه کند. درکسب مي

مؤدی است.  تشخيص اين نوع ماليات براساس خوداظهاری و بيان داوطلبانه ها. نحوهخدمات پس از کسر هزينه

 از تيرماه سال بعد به ادارهيي است که بايد پر کنند و تا قبل اهدرواقع مبنای درآمد اين افراد همان اظهارنامه

امور مالياتي محل کار خود تسليم کنند. اگر با استفاده از اسناد و مدارک روشن شود که شخص ميزان درآمد 

ها و ميزان ماليات آنها را مشخص کند. درصورتي امور مالياتي بايد درآمد خود را صادقانه اعالم نکرده است، اداره

 اظهارنامه ل اظهارنامه خودداری کند، سازمان امور مالياتي خود اقدام به تهيهکه شخص از پر کردن و ارسا

کند. چنين شخصي ممکن است کند و با برآورد درآمد شخص، ميزان ماليات او را مشخص ميمي مالیاتی

 کسب و کارهای الکترونيکي نيز مي بايست اين ماليات را پرداخت کنند. .جريمه بشود

 درآمد اتفاقيماليات بر . 1.1.۶

زميني به ديگری(  هايي مانند جايزه و معامالت بالعوض )مثل بخشش و هبههای اتفاقي، درآمدمنظور از درآمد

صورت اتفاقي حاصل شان پيداست معموال مستمر و تکرارشونده نيستند و بهطور که از ناماست که همان

پرداخت آن،  شوند که ميزان ماليات و نحوهات ميهای حاصله از اين راه مشمول ماليشوند. تمام درآمدمي

 .تواند متفاوت باشدبسته به نوع درآمد حاصله، مي
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 ماليات بر درآمد امالک. 1.1.۷

امالک است. مطابق قانون، درآمد امالکي که  در اينجا منظور از ماليات بر درآمد امالک، درآمد ناشي از اجاره

ها و استهالکات مشمول عنوان هزينهدرصد از مبلغ کل اجاره به 25سر شوند، پس از کبه اجاره واگذار مي

 .پرداخت ماليات خواهند شد

جز درآمد امالک )دريافت اجاره( گونه درآمدی بهدر اين مورد بايد توجه داشت که اگر شخص حقيقي هيچ

دارد، در اينجا هم معاف معاف مينداشته باشد، تا ميزان مبلغي که دولت در ماليات بر درآمد حقوق، از ماليات 

 .شودخواهد بود و بقيه درآمد مطابق قانون مشمول ماليات بر درآمد امالک مي

 .انتقال امالک هم مشمول ماليات است و بر اجاره، نقل عالوه

 ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي. 1.1.۸

مچنين درمورد ديگر از اشخاص حقوقي شود. ههای تجاری ماليات اخذ ميمطابق قانون از جمع درآمد شرکت

شود )منظور از های انتفاعي ماليات گرفته ميهای تجاری همچون مؤسسات( درخصوص فعاليت)به جز شرکت

 .شوند(هايي است که به هدف کسب سود انجام ميهای انتفاعي آن دسته از فعاليتفعاليت

ب و کار خود بايد اين ماليات را بپردازند البته با کسب و کارهای الکترونيکي بدليل درآمد ايجاد شده از کس

های توجه به دامنه کاری وسيع کسب وکارهای دارای نماد اعتماد الکترونيکي برخي کسب و کارها مثل شاخه

فرم ها نيز نوعي خاص از کسب و کار هستند که مبلغ دريافتي پلت شوند.کشاورزی و ... از معافيت برخوردار مي

 کنند تابع قوانين خود هستند. شود بلکه نقش واسطه را بازی ميکننده درآمد آنها محسوب نمياز مصرف 

 های غيرمستقيمانواع ماليات. 1.2

 عوارض شوند، عبارتند از: حقوق وهای غيرمستقيم که در کشور ما اجرا و اعمال ميترين انواع مالياتمهم

 .افزوده، ماليات بر مصرف و ماليات بر ارزش گمرکي
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 حقوق و عوارض گمرکي . 1.2.1

های غيرمستقيم، حقوق و عوارض گمرکي است. حقوق و عوارض گمرکي در واقع ماليات يکي از انواع ماليات

 .شودنيز شناخته مي« های گمرکيتعرفه»های مختلف است که با نام و واردات کاال صادرات هر کشور بر

جز اينکه ها هستند و بههای کالن بازرگاني و شرايط اقتصادی کشورستها اصوال تابع سيااين نوع از ماليات

 .شوندها هستند، معموال برای حمايت از صنايع داخلي نيز به کار گرفته ميهای درآمدزايي دولتيکي از راه

)مانند  هاها و مشخصات آنها يا براساس ويژگيها ممکن است براساس قيمت و ارزش کاالاين دسته از ماليات

 .فت شونددريا و تعيين( …حجم، وزن و 

 ماليات بر مصرف . 1.2.2

همراه قيمت کاال( های خاص در زمان خريد آن کاال )بهکنندگان کاالبر مصرف مالياتي است که مصرف ماليات

 کنند. به اين ترتيب هر شخصي که ميزان بيشتری از آن کاال را مصرف کند، در نهايت مالياتپرداخت مي

 شود، اما وظيفهنهايي پرداخت مي کنندهمصرف وسيله کند. گرچه اين نوع ماليات نهايتا بهبيشتری پرداخت مي

توليدکنندگان و فروشندگان است. ماليات بر مصرف، انواع بسيار زيادی  عهده قانوني پرداخت آن به دولت به

 .مشروبات غيرالکلي ماشيني و ماليات بر دخانيات استآن در ايران، ماليات بر  دارد که بارزترين نمونه

 ماليات بر ارزش افزوده. 1.2.3

شده شده با ارزش کاال و خدمات خريداریبر ارزش افزوده، تفاوت بين کاال و خدمات عرضه ماليات منظور از

ها ت و واردات آنها و خدمات و همچنين صادرای کاالای مشخص است. ماليات بر ارزش افزوده، عرضهدر دوره

ماليات بر ارزش افزوده هر سه ماه يکبار بايد تکميل شود و برای تکميل حتما بايد کد  .شودرا شامل مي

 .اقتصادی داشت

طبق ماده سوم قانون ماليات بر ارزش افزوده، تفاوت بين ارزش کاال يا خدمت عرضه شده با ارزش کاال يا 

است و کسب و کارهای الکترونيکي نيز   مشخص، ارزش افزودهخدمت خريداری شده در يک بازه زماني 
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هستند. البته اگر کسب و  ارزش افزوده غيرمستقيم مالياتهمچون ساير کسب و کارها موظف به پرداخت 

 کاری در حوزه صادرات و واردات نيز فعاليت کند اين ماليات غير مستقيم هم مشمول وی مي شود.

 

هايشان بايد ه شده در اين قسمت کسب و کارهای الکترونيکي با توجه به ويژگيبر اساس اطالعات توضيح داد

ماليات بر درآمد و ارزش افزوده دو ماليات مشترک  انواع مختلف ماليات مستقيم و غيرمستقيم پرداخت کنند.

 شود.مي توضيح دادهدر ايران و ساير کشورها کارهای الکترونيکي هستند که در ادامه وضعيت آنها همه کسب

 

 ها:های مشترک کسب و کارهای الکترونیکی و بررسی آن . مالیات2

 :دبر درآم . ماليات2.1

مالياتي است که دولت ها از افراد براساس درآمد يا سود  ماليات بردرآمدهمانطورکه قبال نيز توضيح داده شد 

حقيقي و چه حقوقي( از امکانات کشور )چه  آن ها اخذ مي کنند. دليل اخذ ماليات بر درآمد اين است که افراد

کنند و به ازای اين استفاده بايد ماليات پرداخت کنند. در کشورهای مختلف برای کسب درآمد استفاده مي

معموال از درآمدهای گوناگون ماليات های متفاوتي دريافت مي شود. عالوه بر اين هرچه درآمد افزايش پيدا 

اکز کند، ميزان ماليات نيز زياد مي شود. ساز وکار اخذ ماليات بردرآمد به صورت خود اظهاری است و مر

مالياتي بعد از دريافت اظهارنامه ها نسبت به تعيين اين گونه ماليات تصميم گيری مي کنند. اين ماليات تقريبا 

در تمامي کشورهای جهان وجود دارد و نرخ های متفاوتي را در بر مي گيرد. برای مثال در حالي که نرخ 

طبقات باالی کشور هلند برای است اما در ماليات بر درآمد در کشوری نظير امارات متحده نزديک به صفر 

 .رسدمي درصد 52 درآمدی به

 

 ژاپن. ماليات بر درآمد در الف

ماليات بر درآمد در ژاپن بسته به شهروند و غيرشهروند بودن متفاوت است. اين تفاوت بين کارمندهای دولتي 

درصد است و هيچ گونه  5ژاپن و درآمد مشاغل هم فرق مي کند. حداقل نرخ ماليات برای کارمندان در 

درصد در نظر گرفته شده است. ماليات اخذ شده برای  40باالترين نرخ هم . معافيت مالياتي تعريف نشده است

 .درصد تعيين مي گردد 5تا  3مشاغل)خوداشتغالي( هم بين 
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اليات بر عايدی سرمايه در ژاپن هم شهروندان و هم غيرشهروندان بايد اين ماليات را بپردازند. اگرچه محاسبه م

سال نگهداری شده باشد و مجددا  5در ژاپن بسيار سخت است اما بايد گفت که اگر دارايي سرمايه ای زير 

درصد درآمد ناشي از اختالف قيمت را ماليات بپردازد اما اگر بيش از  30قصد فروش آن را داشته باشد، بايد 

 .را متحمل شود درصد ماليات 15سال زمان بگذرد تنها بايد  5

 انگلستان. ماليات بر درآمد در ب

هزار يورو در سال از پرداخت ماليات معاف هستند اما با افزايش درآمد ساالنه اين رقم افزايش 10درآمدهای زير 

درصد مي شود و برای درآمد های  20هزار يورو 41هزار يورو تا 10 مي يابد. اين ماليات برای درآمدهای بين

 45هزار يورو درآمد داشته باشد، بايد 150درصد تعيين شده است. اگر فردی باالی  40يورو  هزار150زير 

 .درصد درآمد خود را ماليات دهد

پوند ابتدايي سود خالص مشمول ماليات نمي ۸۸00درصد متغير است. برای افراد، 2۸تا1۸نرخ اين ماليات بين 

درصد ماليات بايد وضع 10پوند بعدی 2150ال، به ازای پوند وضع مي شود ،برای مث۸۸00شود. ماليات بعد از 

پوند بعدی و همين ترتيب ادامه پيدا مي کند. ماليات بر کسب سرمايه برای شرکت 3150درصد برای 20شود، 

د در انگلستان همواره درآم بر ماليات.شود مي محاسبه ها براساس سود خالص، بعد از کسر هزينه ها از سود

 .استمحل مناقشه بوده 

 ايران. ماليات بر درآمد در ج

 اخذ نحوه. باشد مي مستغالت درآمد و مشاغل درآمد ماليات بر درآمد در ايران به صورت درآمد کارمندان،

از ماليات معاف است اما  شود مي اضافه بودجه قانون در سال هر که مشاغل و کارمندان درآمد برای ماليات

متر در  200درصد ماليات مي گيرند. درآمد مستغالت ملکي هم تا  10برابر باالتر با نرخ  ۷برای درآمدهای تا 

 .متر در تهران از پرداخت ماليات معاف اند 150شهرستان ها و 
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 :ه. ماليات ارزش افزود2.2

شود. اين نرخ درصدی از مبلغ خالص مشخص مي، هر ساله از سوی دولت ماليات بر ارزش افزوده نرخ

 مقدار آن 139۸احکام مالياتي قانون بودجه سال و بر اساس بخشنامه  صورتحساب فروش کاال يا خدمات است

درصد بوده اما اين نرخ برای سيگار و برخي مواد سوختي متفاوت است. ماليات  9برای عموم کاالها و خدمات 

 درصد مي باشد. 30و  10، 5، 15ت گاز و سوخت هواپيما به ترتيب انواع سيگار، نفت کوره، نف

کاالهای اساسي و برخي کاالها هم از ماليات معاف هستند؛ از  بر اساس مواد مختلفي از قانون ماليات مستقيم

جمله اين موارد مي توان به محصوالت کشاورزی فرآوری نشده، دام و طيور زنده، آبزيان، زنبور عسل، خوراک 

دام و طيور، انواع کود، سم، بذر و نهال، آرد خبازی، نان، گوشت، قنـد، شـکر، بـرنج، حبوبـات، سـويا، شـير، 

پنيـر، روغن نباتي و شيرخشک)کودکان(، کتاب، مطبوعات، دفاتر تحرير و انواع کاغذ، اموال غير منقول، انواع 

اعتباری بانک ها و مؤسسات، خدمات معامالت دارو، لوازم مصرفي درماني، خدمات درماني، خدمات بانکي و 

 .کرد اشاره …اوراق بهادار و کاال، خدمات حمـل و نقـل عمـومي، کاالهای صادراتي و

نرخ مالياتي با توجه به نوع کاال و خدمات است. نرخ  4افزوده در فرانسه دارای ماليات بر ارزش( فرانسهالف: 

 درصد است. 20استاندارد اين ماليات 

 2.1اند. يک نرخ های تنزيل شده برای برخي کاالی ضروری تعيين شدهدرصد نرخ 10و  صددر 5.5دو نرخ 

شود. همچنين برخي از کاال و خدمات در اين کشور، معاف از ماليات بر درصد نيز برای انتشارات اعمال مي

 درصد هستند. 0افزوده و يا داری نرخ ارزش

 درصد است. ۷درصد و برای کاالهای ضروری  19افزوده در آلمان ات بر ارزشنرخ استاندارد مالي( آلمانب: 

اند از: خدمات مالي افزوده هستند که اين موارد عبارتبعضي از کاالها و خدمات نيز معاف از ماليات بر ارزش

، نشريات شوند، صادرات کاالو بيمه، معامالتي که مشمول ماليات بر نقل و انتقاالت امالک و مستغالت مي

 های آموزشي.های فرهنگي و فعاليتهای رفاه اجتماعي، فعاليتداخلي، اعطای وام، خدمات پزشکي، فعاليت

درصد بر تأمين برخي  2۷درصد است. نرخ افزايش يافته  21نرخ اصلي اين ماليات در آرژانتين ( آرژانتينج: 

 شود.از خدمات مانند خدمات ارتباطي، انرژی، گاز طبيعي و آب اعمال مي
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شود. صادرات کاال نيز دارای ای اعمال ميدرصد نيز بر برخي کاالهای سرمايه 10.5همچنين نرخ کاهش يافته 

افزوده د ماليات بر ارزشتواندرصد به معني آن است که بنگاه مي 0درصد است. نرخ ماليات  0نرخ ماليات 

 پرداختي در طول فرايند توليد را از دولت پس بگيرد.

درصد بر مواد غذايي، پوشاک،  ۸درصد است اما نرخ  1۸نرخ پايه ماليات بر ارزش افزوده در ترکيه ( ترکيهد: 

 شود.محصوالت پزشکي و خدمات ارائه شده توسط مدارس خصوصي اعمال مي

شوند، انتقال صورت خام فروخته ميها و محصوالت کشاورزی که بهالت، روزنامهدرصد نيز بر مج يکنرخ 

 شود.متر مربع و برخي موارد ديگر اعمال مي 150های با متراژ کمتر از خودروی دست دوم و همچنين خانه

 افزوده هستند.در کنار موارد فوق، برخي از کاالها نيز معاف از ماليات بر ارزش

 

 مالیات. مصارف 3

شود که شهروندان هر کشوری طبق قانون به دولت خود برای اداره امور ماليات، مقدار پول يا مالي را شامل مي

کشور يا تامين کاالها و خدمات عمومي و ضروری از جمله امنيت، دفاع همگاني، عمران و آباداني پرداخت 

انگيزه توليد شده و باعث کاهش اشتغال و توليد  تواند سبب کاهشمدت ميها در بلندکنند. افزايش مالياتمي

ها، تا حدودی باعث رکود شده و در صورت وجود آن را تشديد مدت نيز افزايش مالياتو تجارت شود. در کوتاه

های مهم کشورداری پيشرفت و ارائه خدمات به مردم و در نتيجه خواهد کرد. در عصر حاضر يکي از پايه

دريافت ماليات از جامعه در کشورهای جهان امری طبيعي بوده و در برخي کشورهای دريافت ماليات است که 

 .شودهای دريافتي دولت تامين ميدرصد بودجه عمومي از طريق ماليات 9۸تا  90صنعتي جهان 

 

 مالیاتی هایمعافیت .4
 

های مالياتي هدفمند و متناسب با سطح توسعه يافتگي کشورها در دنيا به صورت متفاوت سياست ارائه مشوق

که به موجب آن بار  هرگونه قانون و اقدام جانبدارانه مالياتيشود. مشوق مالياتي عبارت است از اعمال مي
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های مالياتي، های اقتصادی تحميل شود. در کشور ايران، در بين مشوقها و فعاليتمالياتي کمتری به بخش

های خورد که در اين بين معافيت دائمي بخش کشاورزی و فعاليتارائه معافيت دائمي بيشتر به چشم مي

قانون برنامه پنجم( سبب  104 های مستقيم( و صادرات غيرنفتي )بند ب مادهقانون ماليات ۸1مرتبط )ماده 

کاهش درآمدهای مالياتي شده است. از طرفي مشوق تعطيلي مالياتي جامع يا غير هدفمند در کشورهای 

پذيرد. در اين های مختلف تعلق نميهای فعال در بخششود و يا به تمامي شرکتتوسعه يافته يا اعمال نمي

های مالياتي سرمايه گذاری و اعتبار مالياتي جايگزين معافيتهايي مانند نرخ ترجيحي، اعتبار مشوق کشورها

 اند. و مشوق تعطيلي مالياتي شده

معافيت دائمي و تعطيلي مالياتي با افزايش سطح توسعه يافتگي کشورها رابطه ر حقيقت کاهش و يا حذف د

های يافته از تعداد مشوق مستقيم دارد. کشور ايران در مقايسه با بسياری از کشورهای درحال توسعه و توسعه

ها قرار گرفته های اقتصادی، تحت حمايت اين مشوقمالياتي بيشتری برخوردار است و بخش وسيعي از فعاليت

منافع حاصل  دهدهای مالياتي در کشورهای توسعه يافته نشان مياست. نتايج به دست آمده از مطالعه مشوق

های وارده به درآمدهای دولت های آن بخصوص در مورد زيانزينهاز معافيت دائمي مالياتي بسيار کمتر از ه

های برخوردار از آن وسيع ها و فعاليتاست. در ايران دوره معافيت مشوق تعطيلي مالياتي زياد و دامنه بخش

 است. 

ت باشند و معافيهای مالياتي گوناگوني برخوردار ميهای اقتصادی مختلف کشور از مشوقها و فعاليتخشب

شود: دائمي سهم بيشتری را داراست. در ادامه به مواد قانوني که در آنها معافيت دائمي قيد شده است اشاره مي

قانون  141های مستقيم، بند )الف( ماده قانون ماليات 133های مستقيم، ماده قانون ماليات ۸1ماده 

قانون برنامه پنجم. شرح کامل  104های مستقيم و بند )ب( ماده قانون ماليات 142های مستقيم، ماده ماليات

 :باشدهای مالياتي در ايران به شرح زير ميمعافيت

معافيت کشاورزی: درآمد حاصل از کليه فعاليتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهي و زنبور . 4.1

ها، باغات اشجار از هر قبيل و نخيالت از ، احيای مراتع جنگلعسل و پرورش طيور و ماهيگيری، نوغان داری

باشند. کليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي )ايراني و غيرايراني(، از شروع فعاليت پرداخت ماليات معاف مي

)اين گونه کسب  قانون مالياتهای مستقيم ۸1توانند از معافيت مذکور بهرهمند گردند. مستند قانوني ماده مي

 کارهای الکترونيکي هستند نيز معاف هستند( و
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درصد( ماليات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه يافته طبق  50معافيت حقوق: پنجاه درصد ). 4.2

های مستقيم کليه قانون ماليات 92شود. مستند قانوني ماده فهرست سازمان برنامه و بودجه کشور بخشوده مي

اني و غيرايراني( شاغل در مناطق کمتر توسعه يافته طبق فهرست سازمان برنامه و اشخاص حقيقي )اعم از اير

توانند از بخشودگي مذکور بهره بودجه کشور تا زماني که محل اشتغال آنان در فهرست مذکور قرار دارد، مي

 .مند گردند

درآمد حاصل از تعليم و تربيت مدارس - 134معافيت فعاليتهای آموزشي، خدماتي و ورزشي: ماده . 4.3

ای آزاد دارای مجوز های فني و حرفهغيرانتفاعي اعم از ابتدايي، راهنمايي، متوسطه، فني و حرفهای، آموزشگاه

ها و مراکز آموزش عالي غيرانتفاعي و مهدهای کودک در ای کشور، دانشگاهاز سازمان آموزش فني و حرفه

وستاها و درآمد موسسات نگهداری معلولين ذهني و حرکتي بابت نگهداری مناطق کمتر توسعه يافته و ر

ها و اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعاليت از مراجع ذيربط هستند، همچنين درآمد باشگاه

موسسات ورزشي دارای مجوز از سازمان تربيت بدني حاصل از فعاليتهای منحصرا ورزشي از پرداخت ماليات 

)اين گونه کسب و کارهای  1394ماده واحد اصالح ق.م.م  32ق.م.م بند  134باشند. مستند ماده معاف مي

 الکترونيکي نيز معاف هستند(

های انتشاراتي و مطبوعاتي و قرآني )دارای مجوز از وزارت فرهنگ و معافيت فعاليتهای فرهنگي: فعاليت. 4.4

ری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ارشاد اسالمي و دستگاههای ذی ربط(، فرهنگي و هن

قانون مالياتهای مستقيم به موجب جزء  139باشند. مستند ماده شوند، از پرداخت ماليات معاف ميانجام مي

)اين گونه کسب و کارهای الکترونيکي نيز  1394ماده واحده قانون اصالح قانون مالياتهای مستقيم  34د بند 

 معاف هستند(

درآمد صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزی، )%  100صددرصد - 133معافيت تعاوني: ماده . 4.5

آموزان از های تعاوني روستايي، عشايری، کشاورزی، صيادان، کارگری، کارمندی، دانشجويان و دانششرکت

رهای الکترونيکي نيز )اين گونه کسب و کا قانون مالياتهای مستقيم- 133باشند. مستند ماده ماليات معاف مي

 معاف هستند(

صددرصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کاالهای غيرنفتي و محصوالت - 141معافيت صادرات: ماده . 4.۶

گردد. فهرست بخش کشاورزی و بيست درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول ماليات با نرخ صفر مي
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های امور اقتصادی و دارايي، صنعت، معدن و تجارت ک وزارتخانهمواد خام و کاالهای نفتي به پيشنهاد مشتر

 141رسد. مستند قانوني ماده و نفت و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی به تصويب هيأت وزيران مي

 ق.م.م

درآمد حاصل از صادرات کاالهای مختلف که به صورت ترانزيت به ايران وارد شده يا - 1تبصره - 141ماده 

)اين  .شوند از شمول ماليات معاف استشوند و بدون تغيير در ماهيت يا با انجام کاری بر روی آن صادر ميمي

 گونه کسب و کارهای الکترونيکي نيز معاف هستند(

های فرش دستباف و صنايع دستي و درآمد کارگاه- 142معافيت محصوالت صنايع دستي ماده . 4.۷

 142ای توليدی مربوطه از پرداخت ماليات معاف است. مستند قانوني ماده های تعاوني و اتحاديه هشرکت

 ق.م.م

های توليدی و معدني های توليدی، معدني و گردشگری: درآمد ابرازی ناشي از فعاليتمعافيت فعاليت .4.۸

های وزارتخانهاشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهای توليدی يا معدني که از تاريخ اجرای اين ماده از طرف 

شود و همچنين درآمدهای برداری صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد ميها پروانه بهرهربط برای آنذی

ها و مراکز اقامتي گردشگری اشخاص يادشده که از تاريخ مذکور از طرف مراجع ها، هتلخدماتي بيمارستان

برداری يا استخراج يا شود، از تاريخ شروع بهرهجوز صادر ميبرداری يا مها پروانه بهرهربط برای آنقانوني ذی

 .يافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول ماليات استفعاليت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه

 )اين گونه کسب و کارهای الکترونيکي نيز معاف هستند(

ارائه اظهارنامه در زمان های مقرر يکي ديگر از تخفيف های مالياتي است  معافيت پرداخت در زمان مقرر:. 4.9

 به نحوی که بسياری از صاحبان کسب و کار از اين شرايط استفاده مي نمايند. 

 از (%10) درصد ده معادل از: عبارتست مستقيم های ماليات قانون 143 ماده متن شفافيت: معافيت .4.10

 ده و رسدمي فروش به و شده پذيرفته کااليي بورسهای در که کاالهايي فروش از حاصل درآمد بر ماليات

 پذيرفته خارجي يا داخلي بورسهای در معامله برای آنها سهام که شرکتهايي درآمد بر ماليات از (%10) درصد

 بورس از خارج بازار در معامله برای آنها سهام که شرکتهايي درآمد بر ماليات از (%5) درصد پنج و شودمي

 اين در شده پذيرفته شرکتهای فهرست از که سالي تا پذيرش سال از ، شودمي پذيرفته خارجي يا داخلي

 در معامله برای آنها سهام که شرکتهايي . شودمي بخشوده سازمان تاييد با اندنشده حذف بازارها يا بورسها
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 پايان در صورتيکه در شود پذيرفته خارجي يا داخلي بورس از خارج بازارهای يا خارجي يا داخلي بورسهای

 معافيتهای برابر دو معادل باشند داشته آزاد شناور سهام (%20) درصد بيست حداقل سازمان تاييد به مالي دوره

 . شوندمي برخوردار مالياتي بخشودگي از فوق

 :1 تبصره

 مقطوعي ماليات شرکتها ساير در شرکا الشرکهسهم و سهام تقدم حق و الشرکهسهم و سهام انتقال و نقل هر از

 درآمد بر ماليات عنوان به ديگری وجه بابت اين از . شودمي وصول آنها اسمي ارزش (%4) درصد چهار ميزان به

 از قبل مکلفند سهام تقدم حق و الشرکهسهم و سهام دهندگان انتقال . شد نخواهد مطالبه فوق انتقال و نقل

 رسمي اسناد دفاتر يا ثبت اداره . کنند واريز کشور مالياتي امور سازمان حساب به را متعلق ماليات ، انتقال

 ضميمه و اخذ را متعلق ماليات پرداخت گواهي مورد حسب انتقال سند تنظيم يا تغييرات ثبت موقع در مکلفند

 .کنند انتقال يا ثبت به مربوط پرونده

 :2 تبصره

 درصد نيم نرخ به مقطوع ماليات مشمول سهام صرف اندوخته بورس در شده پذيرفته سهامي شرکتهای در

 تاريخ از [2] بعد ماه پايان تا مکلفند شرکتها . گيردنمي تعلق ديگری ماليات درآمد اين به و بود خواهد (%0.5)

 .کنند واريز کشور مالياتي امور ازمانس حساب به را آن سرمايه افزايش ثبت

 معافيت بين اين در که خوردمي چشم به بيشتر دائمي معافيت ارائه مالياتي، هایمشوق بين در ايران، کشور در

 ب )بند غيرنفتي صادرات و مستقيم( هایماليات قانون ۸1 )ماده مرتبط هایفعاليت و کشاورزی بخش دائمي

 مالياتي تعطيلي مشوق طرفي از است. شده مالياتي درآمدهای شکاه سبب پنجم( برنامه قانون 104 ماده

 هایبخش در فعال هایشرکت تمامي به يا و شودنمي اعمال يا يافته توسعه کشورهای در هدفمند غير يا جامع

 مالياتي اعتبار و گذاری سرمايه اعتبار ترجيحي، نرخ مانند هاييکشورهامشوق اين در پذيرد.نمي تعلق مختلف

 دائمي معافيت حذف يا و کاهش حقيقت در اند.شده مالياتي تعطيلي مشوق و مالياتي هایمعافيت يگزينجا

 بسياری با مقايسه در ايران کشور دارد. مستقيم رابطه کشورها يافتگي توسعه سطح افزايش با مالياتي تعطيلي و

 وسيعي بخش و است برخوردار بيشتری مالياتي هایمشوق تعداد از يافته توسعه و توسعه درحال کشورهای از

 هایمشوق مطالعه از آمده دست به نتايج است. گرفته قرار هامشوق اين حمايت تحت اقتصادی، هایفعاليت از

 از کمتر بسيار مالياتي دائمي معافيت از حاصل منافع دهدمي نشان يافته توسعه کشورهای در مالياتي
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 تعطيلي مشوق معافيت دوره ايران در است. دولت درآمدهای به وارده یهازيان مورد در بخصوص آن هایهزينه

 مختلف اقتصادی هایفعاليت و هابخش است. وسيع آن از برخوردار هایفعاليت و هابخش دامنه و زياد مالياتي

 .داراست را بيشتری سهم دائمي معافيت و باشندمي برخوردار گوناگوني مالياتي هایمشوق از کشور

 ی مالیاتی کسب و کارهای الکترونیکیچالشها. 5

 بيشتری بررسي مورد ايران در الکترونيکي کارهای و کسب های چالش بايد شد بحث که مواردی اساس بر

 و کسب مالياتي های چالش از ليستي ... و ذينفعان کارشناسان، با گرفته صورت جلسات اساس بر گيرد. قرار

 است. گرديده استخراج زير جدول طبق مسئله رفع برای پيشنهادی اماتاقد همراه به الکترونيکي کارهای
 مالیات حوزه در کارهای الکترونیکی و کسب برایها، اقدامات پیشنهادی  جدول اطالعات چالش

 اقدام پیشنهادی نمونه ها چالش مالیاتی ردیف

1 
ناد رشیپذ عدم  اسنن

 اتیمال اداره در یخارج

بانیم یانهیهز فاکتور  ز

 یخارج( host)سرور

 اتیبا سازمان مال یکیالکترون یوکارهاکسب یهانهیهز یبرا مشترک ندیفرآ توافق

 وکارهاکسب به مذکور ندیفرآ برای یآموزش نیعناو هیته

2 

ناسننبدرک  عدم از  م

گیچیپ نوع  و ید ت

کارکسنننب یهامدل  و

اداره  یاز سو یکیالکترون

 اتیمال

کی  ی ن ترو ک ل های ا کو سنن

(Platform) 

سبفراخوان و اطالع سانی منا سب و کارهای  قرارداد عقد در تیشفاف برای ایجاد ر ک

برای برآورد  نیطرف به هاو مشخص نمودن درصد پرداخت هاکنندهالکترونیکی با تامین

 میزان مبلغ مالیات

 وکارهای الکترونیکیاز سوی کسب کنندهنیتام توسط فاکتور ارائه به الزام

برای  پرداخت میتسننه سیسننرو نمودن ریفراگ جهت هابانک با تعامل و نامه ارسننال

 وکارهاهای پلتفرمی درکسبمدل

ش ایجاد مباحث مالیاتی از  وجوه اخذ نحوه با هدفوکارها به کسب آموزش برای یآموز

 کنندگانتامین

3 

فتیدر عدم پذیرش ا  و 

 منندارک بننخشنننی از

سط یکیالکترون  اداره تو

 اتیمال

های الکترونیکی و  فاکتور

 ای کسب و کارهاهزینه

 الکترونیکی مدارک یجهت جمع آور یکپارچه سامانهاندازی یک و راه توسعه

 فروش زهیمکان صندوق از استفاده به الزام

 تالیجید یامضا از استفاده با یکیالکترون اسناد یریپذ استناد
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4 

خذ  اسننا  بر اتیمال ا

ها جوز ماد  م ن ند  ن ما (

ماد الکترونیکی( از  اعت

 اتیاداره مال یسو

برای برخی وجود مجوز  عدم

ند مان  مشننا ل مشننا ل 

 یخانگ

ش یبرگزار ستفاده کردن شفاف جهتکسب و کارها  یبرا یدوره آموز و  هاتیمعاف از ا

... 

ستورالعمل نیتدو سبد سب های منا ستفاده ک وکارها و چگونگی اخذ مالیات و برای ا

 های مالیاتیمعاف

5 

بهوجود  عدم  یها شننع

به  یدگیرسنن یاتیمال

فات ) ل خ مت  یزیم

هت( یتخصننصننن  ج

 خاص یکارکردها

ند  ها و کسننبمان ی کار

سب  الکترونیکی که محل ک

را منزل مسننکونی معرفی 

یات  مال کردند و مشننکالت 

برای منزل مسننکونی ایجاد 

 گردیده است

 اتیمال اداره در یتخصص یدگیرس شعب جادیا

۶ 

 یوجود کد اقتصنناد عدم

برای  عال  خف از  یبر

ها کسنننب کار خذ و و ا

 مالیات براسا  آن

ند کسننب  وکارهایی کهمان

وکار کسننبفعالیت در  وقفه

 اندداشتهخود 

بازه  نییتع و قینظارت دق بروزرسانی مناسب وضعیت مجوز فعالیت کسب و کارها برای

 آنها تیفعال عدم که یکیالکترون یکارها و کسننب کد اقتصننادی قیجهت تعل یزمان

 گردد محرز

۷ 

جود  عدم عاتو طال  ا

سب مرتبط مالی برای -ک

 نوپا و کوچک یوکارها

 هاآپاستارت
تدوین راهنماهای الزم در خصننوص های برای کسننببرگزاری دوره وکارهای نوپا و 

 وکارهاپرداخت مالیات برای کسب

۸ 

وجننود پننایننش  عنندم

چه پار ک های ی مد  درآ

 یکننارهننا و کسنننب

ن ترو ک ل ئه  یکیا و ارا

صحیح به اداره  اطالعات 

 مالیات

ند روش خت مان های پردا

ثل گاه متنوع م خت  در پردا

و  کارت به کارت بانکی،

 محل در لیتحو

اطالعات مناسننب و که  بیترت نیبد هادر تراکنش سننازیشننفاف ابزارهای جادیا -1

شود به انجام میهای پرداخت وکارها که از طریق درگاهصحیح مرتبط با درآمد کسب

 .اداره مالیات ارائه گردد

با روشایجاد محدودیت برای تراکنش جام شننده  پرداخت  هایی  یر از درگاههای ان

ستفاده از تجهیزات نرم سختبانکی و یا ا سب برای کارت به کارت افزاری و  افزاری منا

سب سب و کار و مرتبط با درآمد مالک ک شد. از ارائه وکار باکه قابل پایش برای هر ک

 های متفرقه و نامرتبط با مالک کسب و کار جلوگیری شود.شماره کارت

 

 پيشنهادی اقدامات از يکي حداقل که طوری به است شده شناسايي اقدامات مهمترين از يکي بعنوان آموزش

 مرتبط پيشنهادی آموزشي های سرفصل و ها دوره است. شده عنوان آموزش موضوع ۷ و 4 ،2 ،1 های رديف

 است. شده نوشته زير جدول در الکترونيکي کارهای و کسب چالشهای برای ماليات با



 

 بررسي چالش های مالياتي کسب و کارهای الکترونيکي

 

 

 22 از 20 صفحه

 .باشدمي اثر صاحب از مجوز کسب به منوط اثر اين از استفاده هرگونه و بوده الکترونيکي تجارت توسعه مرکز به متعلق اثر اين حقوق تمامي

 

 

 

 دوره و سرفصل های آموزشی پیشنهادی مرتبط با مالیات جهت حل برخی چالشهای کسب و کارهای الکترونیکی

 نام دوره نمخاطبی سرفصل ها

 و کارهای اینترنتی آشنایی با  کسب و کارهای الکترونیکی و هزینه های خاص کسب •

 آشنایی با نحوه تشخیص عدم فعالیت کسب و کارهای اینترنتی •

 آشنایی با شیوه های خاص پرداخت و قراردادهای همکاری در کسب و کارهای اینترنتی )پلتفرم ها و ...( •

 آشنایی با شمول مجوزهای خاص کسب و کارهای اینترنتی )کسب و کار خانگی و...( •

 ممیزان مالیات

شی آ دوره   شناییآموز

سناد و ... با ویژگی های ا

مالیاتی کسب و کارهای 

 الکترونیکی

 آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتباط با هزینه های قابل قبول •

 قانون مالیات های مستقیم ۱۴۷ماده  ۳تفسیر و توضیح تبصره  •

 تعریف هزینه استهالک •

 مأخذ محاسبه استهالک •

 های مالیاتیجریمه عدم تسلیم اظهارنامه  •

 جریمه تأخیر در پرداخت مالیات پس از سررسید •

 جریمه عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان •

 جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی •

 جریمه عدم تسلیم لیست حقوق •

 جریمه عدم تسلیم قراردادهای پیمانکاری •

 قانون مالیات های مستقیم ۱۶۹جرائم مربوط به ماده  •

 وصول و اجراءجریمه اداره  •

 جرائم مالیات بر ارزش افزوده •

 قانون مالیات های مستقیم و بخشنامه مهم در مورد آن ۲۰۱تفسیر ماده  •

 آموزش چگونگی برخورداری از تشویقات مالیاتی •

 آموزش علل شمول جرائم مالیاتی و راه های جلوگیری از آن •

حاد ت و  هاهیا

ها ن م ج ن  یا

مرررترربرر  بررا 

 یهمکار

شنایی شی آ  دوره آموز

تشررویقات، با هزینه ها، 

کسررب و جرائم مالیاتی 

یکی  ن کترو ل های ا کار

 )پیشرفته(

 آشنایی مختصر با قانون تجارت •

 آشنایی مختصر با مبانی قانون مالیات های مستقیم •

 آشنایی با درآمدهای معاف از مالیات •

 تکمیل جداول سود و زیان •

 تکمیل جداول ترازنامه •

 شدهتکمیل جداول مربوط به بهای تمام  •

 مودیان مالیاتی

شنایی  شی آ دوره آموز

با اسررناد و محاسرربات 

 مالیاتی
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 22 از 21 صفحه

 .باشدمي اثر صاحب از مجوز کسب به منوط اثر اين از استفاده هرگونه و بوده الکترونيکي تجارت توسعه مرکز به متعلق اثر اين حقوق تمامي

 

 فرم های تکمیلی و قوانین مختلف در تهیه اظهارنامه مالیاتی •

 آموزش مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی •

 آموزش مالیات بر درآمد حقوق و دستمزد •

 هزینه های قابل قبول و استهالکات •

 راهکارهای بخشودگی جرائمتشویقات، جرائم مالیاتی و  •

 آموزش دفاعیات مالیاتی و الیحه نویسی در تمام سطوح دادرسی •

 آموزش مالیات بر ارزش افزوده •

 اقدامات و نحوه عمل مؤدیان در روز رسیدگی مالیاتی •

 حوه عملی و تخصصی تحریر دفاتر قانونین •

 )صورت معامالت فصلی( مکرر ۱۶۹و  ۱۶۹ماده  •

 مالیاتی وزش مراحل کامل دادرسیآم •

 داره وصول و اجراا •

 اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی •

 مودیان مالیاتی

شنایی  شی آ دوره آموز

نبا  قررات  و نیقوا م

ها و  یت  عاف یاتی )م مال

های  کار ...( کسررب و 

 الکترونیکی

 

 . نتیجه گیری:6

در ايران و ساير کشورها ماليات بدليل ايجاد امنيت در جامعه و ... اخذ مي شود. ماليات مستقيم يکي از ماليات 

هايي است که از صاحبان کسب و کار نيز اخذ مي شود. معافيت های مالياتي در کشورهای دنيا با بدليل 

 مي شود. سياست گزاری های کالن همچون رشد مناطق يا برخي صنايع خاص ارائه 

وکارهای ترين موضوعي است که در باب کسبويژه در بخش ماليات، مهمآگاهي مديران و مسئوالن دولتي به

های دائمي انتقاد گيرند و نسبت به آموزشهای اين بخش را ناديده ميشود؛ چراکه هزينهمجازی مطرح مي

 .دارند

ها متفاوت است. به عنوان نمونه به دليل تحريموکارهای آفالين وکارهای آنالين با کسبهای کسبهزينه

  .شودهای متفاوت و تبليغات در گوگل و... پرداخت ميهای مختلفي برای خريد سرور يا استفاده از گواهيهزينه

های روز جهان نياز به آموزش دائم دارند وکارهای مجازی با توجه به استفاده از فناوریکسبيا به طور مثال 

 دانند.ها را مقبول نمياين هزينهتر موارد سازمان امور مالياتي اين موارد را هم رد کرده و اما در بيش



 

 بررسي چالش های مالياتي کسب و کارهای الکترونيکي

 

 

 22 از 22 صفحه

 .باشدمي اثر صاحب از مجوز کسب به منوط اثر اين از استفاده هرگونه و بوده الکترونيکي تجارت توسعه مرکز به متعلق اثر اين حقوق تمامي

 

شود. طور شفاف عمل ميوکارهاست چراکه کامال بهوکارهای مجازی کمتر از ديگر کسبفرار مالياتي در کسب 

رساند و خارج از آن عمل سايت مشخص خود به فروش ميکاال محصوالت خود را در وبعنوان نمونه ديجيبه

 .طور کامل قابل رصد بوده و مدل بسياری خوبي استکند و بهنمي

در ايران شرکت های بورسي و فرابورسي بدليل شفافيت اطالعات مالي دارای معافيت بخشي از آن هستند. 

سياست گذاری برخي از شرکت هايي که از مزيت تجارت الکترونيک استفاده مي کنند در مناطق يا از صنايع 

شده دولت برای تخفيف مالياتي هستند و مي بايست از اين تخفيف ها بهره مند گردند. ضمن اينکه بدليل 

شفافيت اطالعات مالي در کسب و کارهای الکترونيکي نيز مي بايست همچون شرکت های بورسي و فرابورسي 

ن نامه هايي برای معافيت مالياتي هستند که برای رقابت پذيری با ساير کسب و کارهای غير شفاف دارای آيي

 برای کسب و کارهای الکترونيکي  نيزآيين نامه تدوين گردد.

بايد ماليات پرداخت کنند ولي پيش  وکار ديگریکترونيکي نيز مانند هر کسبوکارهای الکسب ،قانون بر اساس

ها را عملياتي نمود تا در حقوق شهای اين چالحلها را درنظر گرفت و راههای آناز آن حتما بايد چالش

 گونه کسب و کارها تضييع ايجاد نشود.اين
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