
 

 

 قانون مالیات های مستقیم چیست؟ 272گزارش حسابرسی مطابق با  ماده 

272 ماده -مالياتهاي مستقيم  قانون

ماه هر سال نسبت به اعالم آن گروه یاگروههایی از اشخاص سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی -272 ماده
قانون استفاده از خدمات تخصصی و » حقیقی و حقوقی که عالوه بر شرکتهای موضوع بندهای )الف( و )د( ماده واحده 

براساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه  1372مصوب سال « عنوان حسابدار رسمی  صالح بهای حسابداران ذیحرفه
صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه 

از طریق مقتضی )درج   باشند راماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه میبا اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه 
های کثیراالنتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط( به اطالع این گروه در روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران و یکی از روزنامه

تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم از اشخاص برساند. عالوه بر آن سازمان یادشده می
ماه هر سال به آگاهی آنها صورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابالغ کتبی تا پایان دید، که در ایناین ماده نمای

شود، مشمول حکم این ماده برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعالم سازمان یادشده آغاز می
موضوع این ماده در مهلت مقرر، عالوه بر تعلق جریمه معادل  خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی

 ( مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.%20درصد )بیست

قانونی مربوط های حسابرسی و بازرسی شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارشصورتهای مالی حسابرسی -1تبصره 
تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یادشده که در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، می

 توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد

اص حقیقی و حقوقی تواند حسابرسی صورتهای مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخسازمان امور مالیاتی کشور می -2تبصره
را به سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت 

 (1).الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، برعهده سازمان امور مالیاتی کشور استحق

 

، این متن و تبصره های آن 1394 /31/4یات های مستقیم، مصوب ماده واحده قانون اصالح قانون مال 59. به موجب بند 1
 ( قانون و تبصره های آن شد. 272جایگزین متن ماده )

سازمان حسابرسی جمهوری اسالمی ایران و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران  - 272ماده "
ی قانونی یا حسابرسی اشخاص هستند در صورت درخواست دادن وظایف حسابرسی و بازرسدار انجام رسمی که عهده

شود، تنظیم کنند ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه مینمونهاند گزارش حسابرسی مالیاتی طبق اشخاص مذکور مکلف
 زیر باشد: اخیرالذکر باید شامل مواردو جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مودی قرار دهند. گزارش

اظهارنظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی طبق مفاد این قانون و مقررات مربوط با   -الف 
 استانداردهای حسابداری.  رعایت اصول و ضوابط و

 تعیین درآمد مشمول مالیات براساس مفاد این قانون و مقررات مربوط. -ب 
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های تکلیفی که مودی به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی مالیاتاظهارنظر نسبت به   -ج 
 بوده است.

 سایر مواردی که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مورد نظر سازمان امور مالیاتی کشور تعیین خواهد شد. -د 
رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون   - 1تبصره 

های مالی که حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت کند، قبول گزارشمی
حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش  طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان

انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ  حسابرسی
 امور مالیاتی مربوط نموده باشد.

های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و تواند حسابرسی صورتسازمان امور مالیاتی کشور می - 2تبصره 
الزحمه، طبق مقررات مربوط صورت، پرداخت حقیا موسسات حسابرسی واگذار نماید. در این بداران رسمیحقوقی را به حسا

 باشد."عهده سازمان امور مالیاتی کشور میبه

 

 

 

 قانون مالیات مستقیم 272اشخاص مشمول حسابرسی طبق ماده 

 قانون مالیات مستقیم در سه گروه طبقه بندی شده اند : 272ماده اشخاص مشمول حسابرسی طبق 

ای حسابداران قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه»ی های موضوع بندهای )الف( و )د( ماده واحدهشرکت -الف
 «صالح به عنوان حسابدار رسمیذی

 نوع فعالیت؛ اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس  -ب

 اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس حجم فعالیت اعالم شده  -ج

ای حسابداران ذیقانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه»ی های موضوع بندهای )الف( و )د( ماده واحدهشرکت -الف
 «:صالح به عنوان حسابدار رسمی

  ار.های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهاد شرکت 
  اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی.  ۷ها و مؤسسات موضوع بندهای الف و ب ماده شرکت 

های مستقیم در خصوص قانون مالیات ۲۷۲های مستقیم، مقررات ماده *: با توجه به تاریخ اجرای اصالحیه قانون مالیات
 االجرا است..است، الزم  1394.1.1ها از تاریخ مشمولین این بند که شروع سال مالی آن
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 اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس نوع فعالیت:  -ب

  های خارجی های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتشعب و دفاتر نمایندگی شرکت
 اند.، در ایران ثبت شده۱۳۷۶مصوب 

  های تابعه و وابسته به آن ها. های سهامی عام و شرکتشرکت 
  ها.ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها، سازمانهادهای عمومی غیردولتی و شرکتمؤسسات و ن 

 اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس حجم فعالیت:  -ج

ها و همچنین مؤسسات انتفاعی غیرتجاری، های سهامی خاص و سایر شرکتسایر اشخاص حقوقی و حقیقی )شامل شرکت
ها و اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری ی آنهاها و مؤسسات تعاونی و اتحادیهشرکت

باشند( که بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود، جمع کل ناخالص درامد )فروش و یا خدمات اعم از دفاتر قانونی می
های ها بابت پیمانافتی آنهای پیمانکاری، دری)در مورد شرکت  میلیارد ریال ۵۰ها بیش از عملیاتی و غیرعملیاتی( آن

میلیارد ریال  ۸۰ها )جمع ستون بدهکار ترازنامه( بیش از های آنمیلیارد ریال ( یا جمع دارایی ۵۰منعقد شده بیش از 
 باشد.

ها از تاریخ الزم به ذکر است که؛ مفاد این اطالعیه در خصوص اشخاص موضوع بندهای )ب( و )ج( که شروع سال مالی آن
 الرعایه است.باشد، الزمو به بعد می 1396.1.1

گردد و تکالیف اعالم می   ۹۴ /۴ /۳۱های مستقیم مصوب قانون مالیات ۲۷۲همچنین، مراتب فوق در راستای مقررات ماده 
های وزارت امور اقتصادی و دارایی کماکان به قوت خود اشخاص مذکور در اجرای قانون و مقررات مربوط و همچنین اطالعیه

 خواهد بود. باقی

سازمان امور مالیاتی ای که از طرف مذکور مکلف اند گزارش حسابرسی مالیاتی طبق نمونهدر صورت درخواست، اشخاص 
 ادارة امور مالیاتی مربوط در اختیار مؤدی قرار دهند.شود، تنظیم کنند و جهت تسلیم به تهیه می

 گزارش اخیرالذکر باید شامل موارد زیر باشد:

امر حسابرسی طبق مفاد این قانون و مقررات مربوط با اظهارنظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای  ـالف 
 اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری.رعایت 

 تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس مفاد این قانون و مقررات مربوط. ب ـ

 قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتیکه مؤدی به موجب   های تکلیفیاظهارنظر نسبت به مالیات ج ـ
 است.  بوده



 

 

 سایر مواردی که در نمونة گزارش حسابرسی مالیاتی مورد نظر سازمان امور مالیاتی کشور تعیین خواهند شد. د ـ

 1394.04.31یم اصالحی مصوب های مستقانون مالیاتق  272اطالعیه سازمان امور مالیات کشوردر اجرای ماده 

ماه هر سال نسبت به اعالم آن گروه یا گروههایی از اشخاص حقیقی و سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی
ای قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه»حقوقی که عالوه بر شرکتهای موضوع بندهای)الف( و )د( ماده واحده 

براساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه  ۱۳۷۲مصوب سال « عنوان حسابدار رسمیصالح بهحسابداران ذی
صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه 

باشند را از طریق مقتضی )درج رنامه میماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهابا اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه
های کثیراالنتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط( به اطالع این گروه در روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران و یکی از روزنامه

حکم تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول از اشخاص برساند. عالوه بر آن سازمان یادشده می
ماه هر سال به آگاهی آنها صورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابالغ کتبی تا پایان دیاین ماده نماید، که در این

شود، مشمول حکم این ماده برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعالم سازمان یادشده آغاز می
زارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، عالوه بر تعلق جریمه معادل خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گ

 مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.( %۲۰درصد)بیست

مقررات برگ تشخیص مالیات صادر  اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق  -1تبصره 
های مالی که مؤدی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورتکند، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که می

حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمة گزارش  استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا مؤسسهطبق 
، تسلیم ادارة مهلت تسلیم اظهارنامهاظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای   همراه باحسابرسی مالیاتی 

 باشد.امور مالیاتی مربوط نموده 

تواند حسابرسی صورتهای مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور می -۲تبصره
مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت را به سازمان حسابرسی یا 

 الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، برعهده سازمان امور مالیاتی کشور است.حق

 

 


