
 شامل کدام مورد زیر می باشد قابل قبول و استهالک موسسه  یها نهیفصل هز از لحاظ

 یاشخاص حقوق هیکل  

 یتجار یشرکت ها 

 و موسسات یاشخاص حقوق 

 میمستق یاتهایقانون مال ۹۵صاحبان مشاغل موضوع ماده  نیو همچن یاشخاص حقوق هیکل 

 د

انداز بوده و از بابت پس الیر ونیلیم ۱۰۰۰مبلغ ۱۳۹۶نفر در سال  ۸۰خاص ستاره به کارکنان خود جمعاً  یشرکت سهام یحقوق پرداخت 

 است الیر ونیلیانداز کارکنان چند مقابل قبول از بابت پس یها نهینموده است مبلغ هز نهیهز الیر ونیلیم ۱۰۰مبلغ  زیکارکنان ن

 ۸۰ 

 ۵۰ 

 ۳۰ 

 ۱۰۰ 

  ج نهیگز

و  یابراز اتیدرآمد مشمول مال زانیم ۹۵است. چنانچه در سال  الیر اردیلیم ۳۰۰۰مبلغ  وشیقبل شرکت دار یسال ها دییمورد تا انیز 

 الیر اردیلیباشد در سال مزبور چند م الیر اردیلیم ۳۵۰۰و  اردیلیم ۱۵۰۰مبلغ  بیبه ترت یاتیاداره امور مال دییمورد تا اتیدرآمد مشمول مال

 قبل قابل استهالک است یسال مال یانهایاز ز

 ۳۵۰۰ 

 ۱۵۰۰ 

۳۰۰۰ 

۲۰۰۰ 

  ب نهیگز

 باشد ینم یاتیمال تیجز معاف ریاز موارد ز یکیکدام   

 یپرورش ماه تیدرآمد حاصل از فعال 

 یو کارمند یکارگر یتعاون یدرآمد شرکتها 

 ینفت ریدرآمد صادرات محصوالت غ 

 درآمد حاصل از صادرات مواد خام 



  د نهیگز

هزار  ۲۰و فروش  دیو درآمد حاصل از خر الیهزار ر ۱۰۰مبلغ  ۱۳۹۶در سال  رانیفرش ا عیو فروش فرش دستباف شرکت صنا دیتولدرامد  

 است الیمتعلق برابر چند ر اتیباشد مال یم الیهزار ر ۲۴۰ یدوره مال یها نهیو کل هز الیر

۰ 

  الیهزار ر ۱۰

  الیهزار ر ۱۵

  الیهزار ر ۲۵

  ب نهیگز

 باشد ینادرست م نهیگزکدام  

 باشد یم ۱۰۵در نرخ موضوع ماده  فیدرصد تخف ۲۵مشمول  یتعاون یشرکت ها 

 شود یکاسته م ۱۰۵نسبت به سال گذشته واحد درصد از نرخ ماده   ییاداره دارا دییمورد تا اتیمشمول مال  شیدرصد افزا ۱۰هر  یبه ازا 

 باشد یمعاف م  یرانتفاعیمدارس غ تیو ترب میدرآمد حاصل از تعل 

 باشد یمعاف م اتیمتعلق به اوراق مشارکت پرداخت مال زیسود و جوا 

  ۲ نهیگز

 

 باشد ینم یاتیمال تیکدام مورد مشمول معاف 

 از اعضا یافتیدر تینسبت به حقوق عضو رانیا یحسابداران رسم  جامعه

 قرض الحسنه یصندوق ها ینقد یافتیدر یایکمک ها و هدا 

 باشد یم یبدن تیمجوز از سازمان ترب یکه دارا یها و موسسات ورزشدرآمد باشگاه  

 هر سه مورد 

 ۲ نهیگز

 ۵۰و مبلغ  یکشاورز یتهایحاصل از فعال انیز ونیلیم ۱۰۰سود متاثر از مبلغ  نیا باشدیم الیر ونیلیم ۴۰۰مبلغ  یشرکت یسود ابراز 

باشد با توجه به اطالعات مذکور درآمد مشمول  یدرآمد حاصل از امالک اجاره داده شده م الیر ونیلیم ۲۴۰مربوط به  نهیهز الیر ونیلیم

 خواهد بود الیر ونیلیم چندشرکت  اتیمال

 باشد یم یبدن تیمجوز از سازمان ترب یکه دارا یدرآمد باشگاه ها و موسسات ورزش 

 هر سه مورد 



 ۲ نهیگز

 ۵۰و مبلغ  یکشاورز یتهایحاصل از فعال انیز الیر ونیلیم ۱۰۰سود متاثر از مبلغ  نیا باشدیم الیر ونیلیم ۴۰۰شرکت مبلغ  یسود ابراز 

باشد با توجه به اطالعات مذکور درآمد مشمول  یدرآمد حاصل از امالک اجار ه داده شده م الیر ونیلیم ۲۴۰مربوط به  نهیهز الیر ونیلیم

 خواهد بود الیر ونیلیچند م شرکت اتیمال

 

 ۴۰۰ 

 ۴۹۰ 

 ۵۰۰ 

 ۵۵۰ 

  ۲ نهیگز

 باشد یبر ارزش افزوده معاف م  اتیاز مال نهیکدام گز 

 صیخدمات ترخ 

 مسافر یخدمات حمل و نقل عموم 

 یو حسابرس یخدمات حسابدار 

 یغاتیخدمات تبل 

 در رابطه با معاوضه اتیتعلق مال خیتار

 معاوضه خیتار 

 شده ضیتعو یثبت کاالها خیتار 

 الف و ب حسب مورد 

 باشد ینم اتیمعاوضه مشمول مال 

  الف

 باشدیمسافر و حمل بار چند درصد م هی ۱۱۳بر اساس ماده  یخارج ییمایو هواپ یرانیموسسات کشت اتینرخ مال 

 دو درصد درآمد 

 درصد درآمد ۵ 

 یافتیدرصد وجوه در ۵ 

 یافتیدو درصد وجوه در 



  ج نهیگز

 باشد یچند درصد م  ۸۶اده م ۲و حق پژوهش تبصره  قیحق التحق اتینرخ مال 

۱۰ 

۵ 

۱۵ 

۲۰  

 ۲ نهیگز


