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 خبر مهم رئیس اتاق اصىاف درباره مالیات از تراکىش های دستگاه کارتخوان

 

اغٌبف ّوَارُ ثز ضلبف سبسی هبلیبتی تبکیذ ۺ در خػَظ خلسِ كؼبالى غٌلی ثب ٍسیز اهتػبد، اظْبر داضت« هبسن ًَدُ كزاّبًی»

 .دارًذ ٍ سالهت هبلیبتی ٍ اخذ آى ثز اسبس هبًَى را سزلَحِ کبر خَد هزار دادُ اًذ

هَضَػی کِ در خلسِ ثب ٍسیز اهتػبد هغزح ضذ اخذ هبلیبت اس تزاکٌص ّبی دستگبُ ّبی کبرتخَاى در ٍاحذّبی غٌلی ۺ ٍی اكشٍد

 .است، سیزا ّیچ آهَسش ٍ اعالع رسبًی درثبرُ چگًَگی اخذ هبلیبت ثِ اغٌبف دادُ ًطذُ است

هوکي است كزدی هٌشل هسکًَی خَد را كزٍختِ ثبضذ ٍ هجلؾ آى را در حسبة هزثَط ثِ ۺ رئیس اتبم اغٌبف تْزاى تَضیح داد

دستگبُ کبرتخَاى کِ در ٍاحذ غٌلی خَد دارد، ٍاریش کٌذ یب در دادٍستذّبی ثیي ّوکبراى خَد هجبلـی را رد ٍ ثذل کٌذ کِ ّوِ 

 .ایي هَارد هجلؾ تزاکٌص ّب را اكشایص هی دّذ

 تب ۱۳۹۹در ایي خلسِ هوزر ضذ ثزای خجزاى هَاردی کِ ثِ آى اضبرُ کزدین هبلیبت ایي تزاکٌص ّب در سبل ۺ ًَدُ كزاّبًی اداهِ داد

، ًوی تَاًین هبلیبت تزاکٌص ّب را تخلیق ۱۴۰۰ درغذ تخلیق دادُ ضَد تب اضتجبّبت خجزاى ضَد، اهب ثزاسبس هبًَى ثَدخِ ۳۰

 .دّین، هگز ایٌکِ هدلس هػَة کٌذ

ِ ای در ایي خػَظ تْیِ ٍ ثزای ۺ ٍی گلت عزح ٍسیز اهتػبد ثب هَاكوت ًوبیٌذگبى هدلس حبضز در خلسِ ّوزاُ ثَد ٍ هوزر ضذ ًبه

 .رئیس هدلس ارسبل ضَد کِ در دستَرکبر هدلس هزار یگیزد ٍ هبلیبت دستگبُ ّبی کبرتخَاى اغٌبف هَرد ثبسًگزی هزار گیزد

در ایي خلسِ ّوچٌیي هوزر ضذ ّز کذام اغٌبف اگز ًسجت ثِ هبلیبت تؼییي ضذُ اػتزاؼ ۺ رئیس اتبم اغٌبف تْزاى اضبكِ کزد

 .دارد، هی تَاًٌذ هَارد را اػالم کٌٌذ تب هسبئل ثزعزف ضَد

ّوچٌیي در ایي خلسِ اػالم ضذ کِ ٍاحذّبی غٌلی هی تَاًٌذ دٍ تب ضوبرُ حسبة داضتِ ثبضٌذ کِ یکی اس ۺ ًَدُ كزاّبًی ثیبى کزد

آى ثِ ٍاریش دادٍستذّبی ٍاحذ غٌلی اختػبظ یبثذ ٍ دیگزی ًیش ثِ حسبة ّبی ضخػی كزد تؼلن ثگیزد ٍ هبثل رغذ ثبضذ تب در 

 .خػَظ هبلیبت اخحبكی ًطَد

ِ اًذ، عجن رٍال گذضتِ هی تَاًٌذ ۸۰۰پیص اس ایي ٍاحذّبی غٌلی کِ چْبر هیلیبرد ٍ ۺ ٍی تَضیح داد  هیلیَى تَهبى كزٍش داضت

 درغذ اكشایص ۶ هیلیبرد تَهبى ًیش ۱۲درآهذّبی پٌح تب . هبلیبت خَد را ثپزداسًذ ٍ ًسجت ثِ سبل گذضتِ اكشایطی ًخَاٌّذ داضت

 . درغذ اخذ هبلیبت خَاٌّذ ضذ۱۲ هیلیبرد تَهبى ًیش ۱۲هبلیبت خَاٌّذ داضت ٍ اس درآهذّبی ثبالی 

https://www.9sobh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/8354-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86


 تیزهبُ اظْبرًبهِ ۱۵ رٍس توذیذ ضذ ٍ كؼبالى غٌلی هی تَاًٌذ تب ۱۵ّوچٌیي هذت تحَیل اظْبرًبهِ ۺ رئیس اتبم اغٌبف تْزاى گلت

 .خَد را ارائِ کٌٌذ

 

 

 

 

 

 

 سپرده باوکی چه کساوی مشمول مالیات می شود؟

 درغذ اس سَد سپزدُ ثبًکی اضخبظ حویوی ثِ ػٌَاى هبلیبت در حبلی اخزا هی ضَد کِ رئیس سبسهبى ۱۰کسز 

اهَر هبلیبتی هجال اػالم کزدُ ثَد دریبكت هبلیبت اس سَد سپزدُ ثبًکی اضخبظ حوَهی است ٍ ضبهل 

 .اكزاد حویوی ًوی ضَد سپزدُ ثبًکی اس سَد هبلیبت دریبكت

است ٍ گَیب  اهتػبد ثب ایي حبل تػوین کسز هبلیبت اس حسبة اضخبظ حویوی عجن پیطٌْبد خذیذ ٍسارت

 .اخزایی خَاّذ ضذ

کبرضٌبسبى در ایي خػَظ ّطذار هی دٌّذ کِ دریبكت هبلیبت اس سَد سپزدُ ثبًکی سجت هی ضَد کِ ایي 

 .سپزدُ ّب اس ثبًک خبرج ٍ ٍارد ثبسارّبی دیگز ضَد

ثز ایي اسبس کبرضٌبسبى هؼتوذًذ دریبكت هبلیبت اس سَد سپزدُ ثبًکی اضخبظ حویوی ٍ یب هبلیبت اس خبًِ ٍ 

 .خَدرٍی لَکس ٍ هَارد ایي چٌیٌی ثبیذ تحت ػٌَاى دیگزی اًدبم ضَد

رًٍذی کِ در کطَرّبی دیگز ّن ٍخَد دارد ٍ اكزاد در هدوَع ثبیذ هبلیبت . یؼٌی تحت ػٌَاى هبلیبت ثز درآهذ

 .اس هحل سَد ثبًکی ثبضذ ٍ یب ّز كؼبلیت دیگزی درآهذ خَاُ ایي. ثز درآهذ خَد را پزداخت کٌٌذ
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تعذیل ضزایة هالیاتی تِ دلیل خسارات ًاشی اس کزًٍا حق 

 تواهی صٌَف کشَر است

تؼذیل ضزایت کلیِ غٌَف ثِ دلیل آسیت ّبی ٍاردُ ًبضی اس کزًٍب حن کلیِ غٌَف ٍ هْن تزیي ۺ ًبیت رئیس اٍل اتبم اغٌبف تْزاى گلت

 .درخَاست ًوبیٌذگبى اغٌبف است

ثِ ًول اس اتبم اغٌبف تْزاى، اثزاّین درستی ًوبیٌذُ اغٌبف در سبسهبى اهَر هبلیبتی ٍ ًبیت رئیس اٍل اتبم اغٌبف تْزاى در  تاسار ثِ گشارش

در ایي ًطست ۺ تْزاى ثب ٍسیز اهتػبد ٍ دارایی ٍ رئیس سبسهبى اهَر هبلیبتی اظْبر کزد تاسار خػَظ ًطست ًوبیٌذگبى اغٌبف ٍ ّیئت اهٌبی

 ٍ تسْیل ضزایظ ثزای هَدیبى غٌلی ۱۴۰۰م ثزای ػولکزد سبل . م.  م۱۰۰کِ ثِ هیشثبًی ٍسیز اهتػبد ثزگشار گزدیذ، ًحَُ اخزای تجػزُ هبدُ 

 .هَرد ثزرسی هزار گزكت

تؼذیل ضزایت کلیِ غٌَف ثِ دلیل آسیت ّبی ٍاردُ ًبضی اس کزًٍب حن کلیِ غٌَف ٍ هْن تزیي درخَاست ًوبیٌذگبى اغٌبف در ۺ درستی اكشٍد

ایي خلسِ ثَد کِ ٍسیز اهتػبد ٍ رئیس سبسهبى اهَر هبلیبتی ثب هجَل ضزایظ رکَد اهتػبدی ٍ ٍرضکستگی ثسیبری اس غٌَف دستَرات السم در 

 .ایي خػَظ را اثالؽ کزدًذ

هتبسلبًِ در اعالػیِ سبسهبى اهَر هبلیبتی ثب ًبم ثزدى اس دٍ غٌق ثػَرت ًوًَِ ثبػث ایي ثزداضت در هیبى غٌَف گزدیذ کِ ۺ ٍی تػزیح کزد

تْزاى اس ٍسیز اهتػبد ٍ رئیس  تاسار هبثوی غٌَف ضبهل ایي تؼذیل ًوی ثبضٌذ ٍ ثب پیگیزی هدذد تَسظ ًوبیٌذگبى اغٌبف ٍ ّیئت اهٌبی

 .سبسهبى اهَر هبلیبتی هطوَل ضذى توبهی غٌَف تبکیذ ٍ هَرد تبییذ ایطبى ًیش هزار گزكت

اهزٍس ّن عی هکبتجِ ای اس سَی اتبم اغٌبف تْزاى ثب رئیس سبسهبى اهَر هبلیبتی ثز لشٍم ثْزهٌذی توبهی کلیِ غٌَف اس تؼذیل ۺ درستی گلت

 .ضزایت هبلیبتی تبکیذ ٍ ثِ سبسهبى ارسبل گزدیذ
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ًوبیٌذُ اغٌبف در سبسهبى اهَر هبلیبتی در پبیبى ضوي تطکز اس ّوزاّی ٍسیز اهتػبد ٍ رئیس سبسهبى اهَر هبلیبتی در حوبیت اس اغٌبف تبکیذ 

کلیِ اغٌبف کطَر ّوَارُ ّوزاُ دٍلت ثَدُ اًذ ثِ ٍیژُ در ایبم رکَد اهتػبدی ًبضی اس کزًٍب ٍ هدذاًِ اس سبسهبى اهَر هبلیبتی درخَاست ۺ کزد

 هزار دادُ ٍ ۹۹ را غزكب هبلیبت هوغَع سبل ۱۴۰۰دارین ضوي تؼذیل ضزایت هبلیبتی ثزای توبهی غٌَف، هجٌبی هحبسجِ هبلیبت ػولکزد 

 .تزاکٌص ّبی ثبًکی را اس سبل آیٌذُ هجٌبی هحبسجِ هزار دّذ

 

 

 برخی صاحبان مشاغل ۱۴۰۰وسبت های سود فعالیت سال 

 تعییه شذ

ثب ۺ ، اظْبر داضت۱۴۰۰ثب اػالم خجز تؼییي ًسجت ّبی سَد كؼبلیت سبل « سؼیذ تَتًَچی»ُ ًول اس سبسهبى اهَر هبلیبتی کطَر، ة

ػٌبیت ثِ تػویوبت خلسِ ثزگشار ضذُ در ّدذّن خزدادهبُ ثب حضَر ٍسیز اهَر اهتػبدی ٍ دارایی، رئیس کل سبسهبى اهَر هبلیبتی 

 ۱۴۰۰کطَر، ًوبیٌذگبى اتبم اغٌبف ایزاى، اتبم اغٌبف تْزاى ٍ ّیأت اهٌبی ثبسار تْزاى، ثذیي ٍسیلِ ًسجت ّبی سَد كؼبلیت سبل 

هبًَى هبلیبت ّبی ( ۲۱۹)آئیي ًبهِ اخزایی هَضَع هبدُ ( ۴۱)در سِ ثخص تَلیذ، ثبسرگبًی ٍ خذهبت کِ در اخزای هوزرات هبدُ 

 .کِ در خذٍل الحبهی هَارد سِ گبًِ هبثل دریبكت است. هستوین تؼییي ضذُ است، ثزای اعالع ػوَم در دستزس هزار هی گیزد

 

 سیاست های کلی تامیه اجتماعی؛ فصل الخطاب است

ِ ای ساسهاى تأهیي اجتواعی ّستٌذ در ٍاقع، کساًی اس . تیش اس ًیوی اس جوعیت کشَر تحت پَشش خذهات حوایتی ٍ تیو

لذا، تَجِ تِ کن ٍ کیف ایي . خذهات تأهیي اجتواعی تْزُ ّستٌذ کِ اغلة جشٍ اقشار آسیة پذیز ٍ کن درآهذ جاهعِ قزار دارًذ

، ایي حساسیت را تِ خَتی درک کزدُ اًذ ٍ خَاستار اصالحاتی در رًٍذ هقام هعظن رّثزی سیاست ّا، تِ خَتی ًشاى هی دّذ کِ

.سیاست ّای تأهیي اجتواعی شذُ اًذ  

ثب حضَر ػلی حیذری ًبیت رئیس ّیأت هذیزُ سبسهبى تأهیي اختوبػی ٍ رئیس کبرگزٍُ ركبُ ٍ تأهیي اختوبػی  ثِ ّویي هٌظَر ًطستی

دثیزخبًِ هدوغ تطخیع هػلحت ًظبم ٍ ّوچٌیي ػلی دّوبى کیب رئیس کبًَى ثبسًطستگبى تأهیي اختوبػی استبى تْزاى ثزگشار ٍدر خػَظ 

. سیبست ّبی کلی تأهیي اختوبػی، هَاًیي ٍ چگًَگی اخزای ایي سیبست ّب، ثحث ضذ

 فصل الخطاب قَاًیي تأهیي اجتواعی هشخص شذ
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ػلی حیذری ًبیت رئیس ّیئت هذیزُ تأهیي اختوبػی در در خػَظ اثالؽ سیبست ّبی کلی تأهیي اختوبػی اس سَی هوبم هؼظن رّجزی ثزگشار 

 اثالؽ ضذ اس هٌظز کلی ّوِ کطَرّبی دًیب دارای یک سیبست اختوبػی ٍ ركبّی ّستٌذ کِ ۱۴۰۱ كزٍردیي ۲۱ایي سیبست ّب در ۺ ضذ، گلت

سیبست اختوبػی ٍ ركبّی آًْب هجتٌی ثز هَاًیي، هوزرات ٍ سبس ٍ کبرّبی حبکویتی است ٍ ثز اسبس آى ثزای هزدم حوَهی را در حَسُ تأهیي 

در کطَر هب ّن اگزچِ هبًَى اسبسی حوَم ٍ تکبلیلی را هطخع کزدُ ثَد اهب عی چْبر دِّ گذضتِ ثز اسبس تلکزات . اختوبػی هبئل هی ضًَذ

ِ ّب تؼییي تکلیق ضذًذ ٍ  ِ ّبیی ضکل گزكتِ ثَد کِ در ایي سیبست ّبی کلی ایي دٍگبً ٍ سالین هختللی کِ ٍخَد داضت، یک سزی دٍگبً

. آًْب هطخع ضذ الخغبة كػل

 هبًَى اسبسی سیبست ّبی کلی ًظبم، خظ هطی ٍ سیبست ّبی کطَر را تؼییي هی کٌذ ٍ عجیؼتبً یک حذ كبغلی ۱۱۰ثز اسبس اغل ۺ ٍی اكشٍد

ایي سیبست ّبی کلی کِ ثز هجٌبی آًْب هَاًیي ٍ هوزراتی ًَضتِ هی ضَد ٍ یب هَاًیي ٍ هوزرات هـبیز، . ثیي هبًَى اسبسی ٍ هَاًیي ػبدی است

. اغالح هی ضَد

ِ ّبی هَخَد در هَاًیي اضبرُ ٍ تػزیح کزد یکی اس آًْب ایي ثَد کِ ٍظیلِ حبکویت در هجبل هزدم ثِ ٍیژُ اهطبر ضؼیق خبهؼِ ۺ حیذری ثِ دٍگبً

ػذُ ای هؼتوذ ثَدًذ حبکویت ٍ دٍلت ٍظیلِ اش سبختي آخزت هزدم است ًِ دًیب ٍ در ًتیدِ هتٌبست ثب ّویي دیذگبُ، تکبلیلی را . چیست

در حبلی کِ در هبًَى اسبسی تأهیي حذاهل ًیبسّبی اسبسی ٍ اٍلیِ ثزای ػوَم ثِ ٍیژُ اهطبر ضؼیق خبهؼِ خشٍ . ثزای دٍلت در ًظز هی گزكتٌذ

. تکبلیق دٍلت است ٍ ركغ كوز ٍ هحزٍهیت خشٍ ٍظبیق دٍلت است

در سیبست ّبی کلی دهیوبً هطخع ضذُ ٍ ثِ رٍیکزد كؼبل دٍلت در ًظبم تأهیي اختوبػی ًیش ۺ ًبیت رئیس ّیئت هذیزُ تأهیي اختوبػی گلت

گلتِ ضذُ دٍلت ثزای تضویي .  سیبست ّبی کلی ًظبم تأهیي اختوبػی هطخع ضذُ است۵اضبرُ ضذُ است ٍ ایي رٍیکزد كؼبل دٍلت در ثٌذ 

ِ ای در هجبل هزدم تکلیق دارد ٍ در ارتجبط ثب سبیز سغَح ًیش اكزاد ٍهتی ؿٌی تز ٍ تَاًوٌذ تز هی ضًَذ ٍ  حذاهل پَضص ّبی حوبیتی ٍ ثیو

.  آهذُ هتٌبست ثب ٍضغ درآهذی ضأى حن ثیوِ را پزداخت کٌٌذ۵دستوشد ثبالتزی دارًذ در ثٌذ 

ِ ّبیی کِ ٍخَد دارد، ایي ثَد کِ ًظبم تأهیي اختوبػی ثبیذ خػَغی ثبضذ یب دٍلتیۺ حیذری تػزیح کزد در ثسیبری اس . یکی دیگز اس دٍگبً

کطَرّبی دًیب اس رٍش ّبی دٍلتی ثِ سوت خػَغی حزکت کزدًذ اهب کطَرّبی هَكن دًیب ثیطتز ًظبم تزکیجی ٍ چٌذ الیِ را هذًظز هزار 

ِ ّبی سیزیي اس حَسُ  دادًذ ٍ در سیبست ّبی کلی هب ًیش در ثٌذ یک ٍ پٌح ثِ ًظبم چٌذ الیِ اضبرُ ضذُ ٍ ایي رٍیکزد ایدبد ضذُ کِ ثبیذ در الی

ِ ای ثبیذ رٍیکزد كؼبل دٍلت را داضتِ ثبضین ِ ّبی ثبالتز. اهذادی حوبیتی ٍ سغح پبیِ ثیو . ثِ خػَظ در ارتجبط ثب اهطبر ضؼیق خبهؼِ ٍ الی

ِ ّبی ثبالتز ّزچِ اكزاد ثِ سوت ثبالتز ثزًٍذ، حن ثیوِ . عجیؼتبً گلتِ ضذُ کِ دٍلت ثبیذ پطتیجبًی حوَهی ٍ هطَم اػوبل کٌذ یؼٌی در الی

 .ثیطتزی پزداخت کٌٌذ ٍ هطبرکت دٍلت کوتز هی ضَد

ِ ّب تَسؼِ ٍ ػذالت است کِ اٍل ثبیذ ثِ سوت تَسؼِ ۺ ئیس کبرگزٍُ ركبُ ٍ تأهیي اختوبػی دثیزخبًِ هدوغ تطخیع هػلحت ًظبم اكشٍدر یکی دیگز اس دٍگبً

ایٌدب در . ثبیذ ّوِ هٌبثغ کطَر را غزف ػذالت ٍ هسبٍات کٌین. حزکت کٌین ٍ ػذالت را كزاهَش کٌین ٍ ثؼذّب تَسؼِ خَد ػذالت را هی آٍرد ٍ یب ثبلؼکس

ِ ّبی کالى کطَر ثبیذ پیَست ۹سیبست ّبی کلی ایي هَضَع تؼییي تکلیق ضذُ ٍ در هبدُ   سیبست ّب ثحث پیَست تأهیي اختوبػی هغزح ضذُ است ٍ ثزًبه

 تَهبًی عزح ٍ ثزًبهِ کالًی در کطَر است ٍ ثِ هَخت سیبست ّبی کلی ثزای چٌیي عزح ّبیی ۴۲۰۰ثِ ػٌَاى هثبل حذف ارس . تأهیي اختوبػی داضتِ ثبضٌذ

یؼٌی هطخع ضَد ایي عزح چِ اهطبری اس خبهؼِ را ثیکبر هی کٌذ ٍ چِ اهطبر را هشایب ٍ درآهذضبى را کن . ثبیذ پیَست تأهیي اختوبػی ٍخَد داضتِ ثبضذ

در ایي پیَست ثبیذ هکبًیشم ّبیی ثزای خجزاى ٍ تزهین خسبرت ّبیی کِ ٍارد هی ضَد ثِ . هی کٌذ ٍ یب ایٌکِ هذرت خزیذ چِ هطزی اس خبهؼِ را کبّص هی دّذ

 .اهطبر خبهؼِ، در ًظز گزكتِ ضَد

ٍهتی یک خزاحی اهتػبدی را ضزٍع هی کٌین ثبیذ یک ًظبم حذاهلی تأهیي اختوبػی ثزای حوبیت اس ۺ ًبیت رئیس ّیئت هذیزُ تأهیي اختوبػی اظْبر داضت

در سیبست ّبی کلی ػٌَاى . اهطبر ضؼیق خبهؼِ داضتِ ثبضین کِ در ایي كزآیٌذ ایي اهطبر دچبر هطکل ًطًَذ ٍ در كزآیٌذ تَسؼِ ًیش ثبیذ اكزاد را حوبیت کزد

ضذُ ّوشهبى کِ ثِ تَسؼِ كکز هی کٌین ثِ ػذالت ًیش ثبیذ كکز کزد ٍ اهطبر ضؼیق خبهؼِ کِ اس ایي تـییز ٍ تحَالت اختوبػی ٍ اهتػبدی دچبر خسزاى 

 .هی ضًَذ، کوکطبى کٌین


