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                                                                        امالک            بر مالیات                     

های بسیاری را در نوآوری و دگرگونی کاربرد آن، ها وهای جدید حسابداری در تمامی رشتهدر چند دهه گذشته، گسترش تکنیک

های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است.زمینه  

جدیدترین رابطه دولت با حسابدرای از رابطه بین حسابداری و مالیات و به طور مشخص مالیات بر درآمد و حساباری نتیجه 

بدون آگاهی از قوانین و مالیاتی آن کشور ارتباط نزدیک دارد و  های حسابداری در هر کشوری با اصول و قوانینشود. تکنیکمی

توان بنیان حسابداری و مالی یک دستگاه را بنا نهاد. مقررات مالیاتی نمی  

 تعاریف مالیات

 نظران به عملهایی از مالیات توسط اشخاص و صاحبها در زندگانی بشر، همواره تعاریف و توصیهاز بدو تاریخ پیدایش حکومت

شود:هایی از آنها ذیالً عنوان میآمده است که نمونه  

ها و موسسات بر اساس قانون برای تقویت عمومی حکومت و تامین مخارج دریافت مالیات مبلغی است که دولت از اشخاص، شرکت

دارد.می  

ی و حفظ منافع اقتصادی اجتماعی و های عموممالیات عبارت است از قسمتی از دارایی یا درآمد افراد که به منظور پرداخت هزینه

شود:شود. از این تعریف چند مطلب استفاده میسیاسی کشور به موجب قانون بوسیله دولت وصول می  
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 الف( مالیات ممکن است از دارایی افراد از هر نوع که باشد و یا درآمد آنها از هر منبعی که تحصیل شده باشد

ن و یا منطقه معین از کشور نداردهای عمومی است و اختصاص به یک خدمت معی تامین هزینهب( منظور از دریافت مالیات،   

توانند به عنوان عدم شوند، اجباری است و مشموالن نمیج( پرداخت مالیات برای تمام کسانی که موجب قانون مشمول مالیات می

پرداخت مالیات مقرر خودداری نمایند.یات یا عناوین دیگر از استفاده مستقیم از خدمات عمومی و یا عناوین دیگر از پرداخت مال  

د( منظور از برقراری مالیات ممکن است اصوالً ارتباطی با هیچ نوع خدمات یا تهیه کاالیی برای مصرف و استفاده افراد کشور 

باشد.مینداشته و صرفاً به منظور حفظ منافع اقتصادی، سیاسی و یا اجتماعی کشور   

تیاانواع مال  

شودمالیات در هر کشوری به دو بخش مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می  

ها مستقیماً و متناسب با شود. این نوع از مالیاتهایی هستند که مستقیماً بر منبع درآمد وضع میهای مستقیم: مالیاتمالیات

و مالیات بر  و انتقال و مالیات بر ارث( شود که شامل مالیات دارایی )مالیات بر نقلدرآمد اشخاص حقیقی و حقوقی وصول می

 درآمد )مالیات بر درآمد امالک(.
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هایی هستند که به طور مقطوع بر کاالها و خدمات که مورد مصرف عمومی است برقرار وهای غیرمستقیم: مالیاتمالیات  

های وارداتی و ...( گمرکی، سود بازرگانی، اتومبیل این نوع مالیات بر درآمد پرداخت کننده ندارد که شامل: مالیات بر واردات )حقوق

های غیرالکلی، مالیات بر فروش سیگار و ...(.)مالیات بر فرآوردهای نفتی، مالیات بر نوشابه مالیات بر مصرف و فروش  

باشند:اشخاصی که مشمول مالیات می  

باشند:نمی های مستقیم، اشخاص زیر مشمول پرداختقانون مالیات 2به استناد ماده   

ها و موسسات دولتی؛وزارتخانه  

نماید؛هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده میدستگاه  

ها.شهرداری  

 مالیات بر درآمد اجاره امالک

هایی گفته های تکلیفی، به فعالیتشود. مالیاتهای تکلیفی محسوب میمالیات بر درآمد اجاره امالک )مستغالت( جزء مالیات  

 

 

 

 



 * امالک تانا *
 

ها در موارد قانونی تعیین های مستقیم مکلف به کسر پرداخت آن مالیاتشود که پرداخت کنندگان وجوه، طبق قانون مالیاتمی

باشند.شده می  

 درآمد مشمول مالیات

االجاره اعم از نقدی و غیرنقدی.گردد، عبارت است از کل مالدرآمد مشمول مالیات که به اجاره واگذار می  

معافیت  %25االجاره پس از کسر باشد؛ یعنی کل مالخود را به اجازه واگذار نماید، موظف به پرداخت مالیات میاگر شخصی ملک 

گردد. باید توجه باشد، مشمول مالیات میها و استهالکات و تعهدات مالک نسبت به ملک مورد اجاره میکه در واقع بابت هزینه

اما امالکی که در در رهن  ه امالک مورد وقف به این صورت محاسبه نخواهد شد،داشت که درآمد مشمول مالیات در مورد اجار

 تصرف قرار دارد، مشمول این قوانین خواهند بود.

باشد، اما این مطلب در التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره مشمول مالیات میاگر موجر مالک نباشد، از مابه

ماده  3ی متعلق به اشخاص حقوقی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص داده شد، نخواهد بود )تبصره های سازمانمورد خانه

53.)  
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آالت نیز خود جزو درآمد شود، درآمد حاصل از اجاره اثاثیه و ماشینآالت به اجاره واگذار میدر مورد امالکی که با اثاثیه یا ماشین

(.53ماده  4گردد )تبصره میملک محسوب و مشمول مالیات   

شود، بر اساس ارزش معامالتی روز تحویل مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستاجر در عین مستاجر به نفع موجود ایجاد می

(.53ماده  5)تبصره  گرددمشمول مالیات اجاره سال تحویل محسوب میآن جزء درآمد  %50مستحدثه به موجر تقدیم و   

شود و همچنین مخارجی که به موجب به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالک است و از طرف مستاجر انجام می هایی کههزینه

قرارداد انجام آن از طرف مستاجر تقبل شده، در صورتی که عرفاً به عهده مالک باشد، به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان 

(.53ماده  6شود )تبصره سال انجام هزینه اضافه می االجاره غیرنقدی به جمع اجاره بهای مال  

 

 


