
 سمه تعالیاب

 نکته کلیدي  60

 مالیاتی مربوط به شرکت هاي تعاونی
 

 مالیات چیست ؟ 

مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهاي جامعه به دولت ویا بخشی از سود فعالیت هاي اقتصادي است  

فراهم ساخته است. یابی به این درآمدها و سودها را دولت زیرا  ابزار و امکانات دست که نصیب دولت می گردد، 

دریک تعریف کلی می توان گفت: مالیات عبارت از سهمی که بموجب اصل تعاون ملی و طبق مقررات موضوعه 

به منظور تأمین هزینه هاي عمومی و حفظ منافع  ،از درآمد یا دارایی خویش اند هریک از افراد کشور موظف

 خزانه دولت بپردازد.  بهمالی خود اقتصادي، سیاسی و اجتماعی کشور، برحسب توانایی و استطاعت 

 یکی از وظایف دولت تامین بخشی از منابع مالی از طریق اخذ مالیات و حقوق گمرکی است . 

ن و ذخایر نفتی تجدید دتی مالیات می باشد . با توجه به اینکه معامهمترین منبع درآمدي دولت پس از درآمدهاي نف

با عنایت به لزوم قطع وابستگی اقتصادي جامعه به  و نیزهستند به تمامی نسلهاي حال و آینده  ناپذیر بوده و متعلق

 شودب می درآمد عمومی محسو نوعدرآمدهاي نفتی و اذعان کارشناسان اقتصادي مبنی بر اینکه مالیات بهترین 

 درآمدهاي مالیاتی در ساختار اقتصادي جامعه روشن تر می گردد.  نقش
  مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی برخی از تکالیف مؤدیان 

تسلیم اظهار نامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی خود حداکثر تا چهار ماه پس از پایان  -1

  (سال مالی)سال مالیاتی

 ارائه دفاتر قانونی و اسناد و مدارك به اداره امور مالیاتی جهت رسیدگی ظرف مهلت مقرر  -2

 ارائه فهرست معامالت فصلی حداکثر تا سی روز پس از پایان سه ماه  -3

مؤدیانی که از سیستم هاي الکترونیکی استفاده می نمایند مؤظفند حداقل ماهی یکبار خالصه عملیات داده شده به  -4

آئین نامه نحوه تنظیم و نگاهداري دفاتر قانونی موضوع  14الکترونیکی را در دفتر ثبت و بموجب ماده  ماشین هاي

قانون مالیاتهاي مستقیم عملیات ثبت شده در دفتر روزنامه هر ماه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به  95ماده  2تبصره 

 دفترکل نقل شود.
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قانون  104ر هر پرداخت از جمله بابت حقوق، اجاره امالك و موضوع ماده کلیه مالیاتهاي تکلیفی د ایصالکسر و  -5

 قانون مالیاتهاي مستقیم  104و ماده  53ماده  9، تبصره  86مالیاتهاي مستقیم با توجه به مفاد مواد 

پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند  – قانون مالیاتهاي مستقیم 86ماده  -1-5

نام و نشانی دریافت  متضمنمالیات متعلق به حقوق را محاسبه و کسر و ظرف سی روز ، ضمن تسلیم فهرستی 

 پرداخت و در ماههاي بعد فقط تغییرات را صورت دهند.  ،آن به اداره مالیاتهاي محل میزانکنندگان حقوق و 

 به بعد  1393نرخ مالیات حقوق از ابتداي سال  -2-5

از این ترتیب که پس  بهیکسان شده و  1393نرخ مالیات حقوق براي حقوق بگیران تمامی بخش ها از ابتداي سال 

ریال) و سایر معافیت ها حسب مورد تا هفت برابر 000/000/138، 1394کسر معافیت ساالنه حقوق ( براي سال 

% و مازاد براین 10) حقوق به نرخ 000/000/138 × 7=000/000/966ریال  1394حقوق ( براي سال  معافیت ساالنه

 % محاسبه خواهد شد. 20نرخ 

وزارتخانه ها، موسسات و شرکت هاي دولتی و دستگاههایی که  -قانون مالیاتهاي مستقیم 53ماده  9 تبصره -3-5

ها و شرکتها و ین می شود، نهاد هاي انقالب اسالمی، شهرداري تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تام

موسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلف اند مالیات موضوع این فصل را از مال االجاره هایی 

که پرداخت می کنند کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر 

 تسلیم نمایند. 

وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداري ها، موسسات وابسته به دولت و  -ي مستقیمقانون مالیاتها 104ماده  -4-5

این قانون  95ضوع اشخاص بند (الف) ماده شهرداري ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی ومو

ادیولوژي، داوري، مکلف اند در هر مورد که بابت حق الزحمه پزشکی، هزینه هاي بیمارستانی و آزمایشگاهی و ر

، هنر مشاوره، کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و اداري، نویسندگی، تألیف و تصنیف، آهنگ سازي، نوازندگی

ارائه خدمات به استثناي  کارمزدیا  الزحمهپیشگی و خوانندگی، نقاشی و داللی و حق العمل کاري، هر گونه حق 

معامالت و تسویه اوراق بهادار و کاال در بورس  کارمزد از بورس و پرداختی به بورس ها، بازارهاي خارج  کارمزد 

به نظافت  مربوطها و بازارهاي خارج از بورس، بانک ها، صندوق تعاون و موسسات اعتباري غیر بانکی مجاز، امور 

نوع وسیله نقلیه  انبیه ، اجاره ماشین آالت اداري و محاسباتی، کلیه خدمات و ارتباطات رایانه اي، اجاره هراماکن و 

موتوري زمینی، هوایی و دریایی، ماشین آالت و کارخانجات و سردخانه ها، انبارداري، نگاهداري و تعمیرآسانسور 
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و تهویه مطبوع ، هر نوع کار ساختمانی و تاسیسات فنی و تاسیسات، نقشه کشی، نقشه کشی با نقشه برداري، و شوفاژ 

می کنند، نقل، وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت نظارت و محاسبات فنی قرارداد حمل و

ساخت هر نوع ماشین آالت، قالب ها، دستگاهها، قطعات، ابزارآالت ، سالن هاي فلزي و قطعات پیش ساخته بتونی، 

ر اماکن حفاظت ونگهبانی، تخلیه و بارگیري، صحافی و جابجا کردن کاال براي ارزیابی و ارزانتر و تکلیف کاال د

گمرکی، ساخت کارتن، پاکت، جعبه و قوطی، طبخ غذا و سایر خدمات جنبی، هرگونه چاپ و صحافی، برگزاري 

سمینارها، جلسات جشنواره ها و همایش، آگهی تبلیغاتی ، قراردادهاي تحقیقاتی و پژوهشی، خدمات تعمیر 

لی، ماشین آالت و تجهیزات اعم از اداري و ونگهداري هر نوع وسیله نقلیه موتوري زمینی، هوایی ، دریایی و ری

غیره که بموجب قرارداد انجام می شود، خدمات اسکان کارکنان دستگاههاو موسسات دولتی و غیر دولتی در هتلها 

و سایراماکن به همراه خدمات جانبی که بموجب قرارداد انجام می شود. خدمات آموزشی از هر قبیل، خدمات 

اده از تسهیالت وامکانات جانبی نمایشگاه، هر نوع خدمات مدیریت خدمات نگهداري نمایشگاهی بمنظور استف

فضاي سبز، خدمات بسته بندي ( هر نوع محصول به هر شکل و یا هر نوع جنسی)، حق الزحمه پرداختی بابت ارائه 

موسسات مربوط اعم از از تاسیسات و تجهیزات پایانه هاي بار و مسافر به خدمات پشتیبانی و همچنین بهره برداري 

ریلی ، فرودگاهی و پروازي ، بندري و پایانه اي زمینی، هر گونه حق الزحمه بابت تصفیه و تبدیل قند و شکر حق 

آن را به  %)3(سه درصد ،وجوهی پرداخت میکنند  الزحمه پرداختی بابت استفاده از تجهیزات و تاسیسات مخابراتی

کسر و تا پایان ماه بعدي به حساب تعیین شده در  "دریافت کننده وجوه"عنوان علی الحساب مالیات مؤدي 

سازمان امور مالیاتی واریز و رسید آن را به مؤدي تسلیم نمایند.و ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان 

 وجوه را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند.

وي صورت دارایی و بدهی شرکت در تاریخ دعوت براي تشکیل مجمع عمومی یا ارکان تسلیم اظهار نامه اي حا -6

صالحیت دار که جهت اتخاذ تصمیم نسبت به انحالل شرکت دعوت می شدند به اداره امور مالیاتی مربوط ( ماده 

 قانون مالیاتهاي مستقیم) 114

وقی ظرف شش ماه از تاریخ ثبت انحالل در تسلیم اظهار نامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حق -7

 اداره ثبت شرکتها به اداره امور مالیاتی مربوط 
 
 

 معافیت ها ، تشویقات و تسهیالت
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درآمد مشمول مالیات ابرازي ناشی از فعالیت هاي تولیدي و بعدي در واحدهاي تولیدي یا معدنی در بخش هاي  -1

طرف وزارتخانه هاي ذیربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر  به بعد از 1381تعاونی و خصوصی که از اول سال 

%) و به 80یا قرارداد استخراج فروش منعقد می شود از تاریخ شروع بهره برداري یا استخراج به میزان هشتاد درصد(

موضوع  و به مدت ده سال از مالیات% )  100مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد (

 ) قانون مالیاتهاي مستقیم معاف می باشند.105ماده (

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه  – 132ماده  -1تبصره  -2

 ریزي کشور و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارایی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. 

شامل درآمد واحدهاي تولیدي و معدنی  132معافیت هاي موضوع ماده –قانون مالیاتهاي مستقیم  132ماده  2تبصره  -3

مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتري مرکز تهران و پنجاه کیلومتري مرکز اصفهان و سی کیلومتري مراکز 

استانها و شهرهاي داراي بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماري به استثناي شهرك هاي صنعتی 

 رار یافته در شعاع سی کیلومتري مراکز استانها و شهرهاي مذکور نخواهد بود. استق

کلیه تاسیسات ایرانگردي و جهانگردي داراي پروانه بهره برداري از وزارت فرهنگ وارشاد  -133ماده  3تبصره  -4

 % ) مالیات متعلق معاف هستند.  50اسالمی هر سال از پرداخت پنجاه درصد(

%) درآمد شرکت هاي تعاونی روستایی، عشایري، کشاورزي  100صددرصد ( –لیاتهاي مستقیم قانون ما 133ماده  -5

 ،کارگري، کارمندي ، دانشجویان و دانش آموزان واتحادیه هاي آنها از مالیات معاف است. ،صیادان

توسعه و آن قسمت از سود ابرازي شرکت هاي تعاونی و خصوصی که براي  -قانون مالیاتهاي مستیقیم 138ماده  -6

بازسازي یا تکمیل واحدهاي موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهاي جدیدصنعتی یا معدنی درآن سال 

) قانون مالیاتهاي مستقیم معاف خواهد بود. مشروط 105مالیات متعلق موضوع ماده (  %)50مصرف گردد ازپنجاه (

یا معدنی در قالب طرح سرمایه گذاري معین از وزارتخانه  براینکه قبالً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی

اجراي طرح یا طرح هاي یاد شده در هر سال مازاد برسود ابرازي  هزینه تحصیل شده باشد. در صورتی که ذیربط 

همان سال باشد و یا از هزینه طرح سرمایه گذاري کمتر باشد شرکت می تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات 

د ابرازي سال هاي بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور و یا باقی مانده هزینه اجراي کامل بهره سو

 مند شود. 
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آمد کارگاههاي فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت هاي تعاونی و اتحادیه قانون مالیاتهاي مستقیم در -142 ماده -7

 ت . هاي تولیدي مربوطه از پرداخت مالیات معاف اس

%) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کاالهایی که در 10معادل ده درصد ( -قانون مالیاتهاي مستقیم 143ماده  -8

%) از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها 10بورس هاي کاالیی پذیرفته شده و به فروش می رسد و ده درصد (

% ) از مالیات بر درآمد شرکتهایی که 5شود و پنج درصد(براي معامله در بورس هاي داخلی یا خارجی پذیرفته می 

از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شود، از سال پذیرش تا سالی که از سهام آنها براي معامله در بازار خارج 

ها یا بازارها حذف نشده اند با تایید سازمان بخشوده می شود . شرکتهاي پذیرفته شده دراین بورس  خدمت

شرکتهایی که سهام آنها براي معامله در بورس هاي داخلی یا خارجی یا بازارهاي خارج از بورس داخلی یا خارجی 

د داشته شناور آزاسهام %) 20پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تایید سازمان حداقل بیست درصد ( 

 باشند، معادل دو برابر معافیت هاي فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند.

سود یا جوایز متعلق به حسابهاي پس انداز و سپرده هاي مختلف نزد  -قانون مالیاتهاي مستقیم 145ماده  2بند  -9

 اشد. بانکهاي ایرانی یا موسسات اعتباري غیر بانکی مجاز از پرداخت مالیات معاف می ب

سود و جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه از پرداخت مالیات  -قانون مالیاتهاي مستقیم 145ماده  3بند  -10

 معاف می باشند

سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت از پرداخت مالیات بردرآمد معاف  -قانون مالیاتهاي مستقیم 145ماده  5بند  -11

 می باشد.

شرکتهاي تعاونی  درآمد مشمول مالیات ابرازي شرکت ها و اتحادیه هاي تعاونی متعارف و – 105ماده  6تبصره  -12

      %)25قانون مالیاتهاي مستقیم ( 105%) تخفیف از نرخ موضوع ماده 25مشمول بیست و پنج درصد(  سهامی عام

 می باشند. 

که دریافتی از شرکت هاي یا سهم الشروقی نسبت به سود سهام اشخاص اعم از حقیقی یا حق -105ماده  4تبصره  -13

 سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگري نمی باشند.

فعالیت هاي انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنري که بموجب وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی  -139ماده  5بند  -14

 انجام می شوند از پرداخت مالیات معاف می باشند.

 شرکت هاي تعاونی مشمول دو در هزار حق تمبر نمی باشند.  سهام -قانون مالیاتهاي مستقیم 48ماده  -15
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اخذ هر گونه مالیات و عوارض از  -پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایرانقانون برنامه پنج ساله  – 104بند ب ماده  -16

صادرات کاالهاي غیر نفتی و خدمات در طول برنامه پنجم توسعه ممنوع می باشد فلذا صادرات کاالو خدمات در 

 برنامه پنجم توسعه از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد.  طول

ذخایر موضوع  در محاسبه مالیات شرکتها و اتحادیه هاي تعاونی، –قانون مالیاتهاي مستقیم  149ماده  3تبصره  -17

و اصالحیه هاي بعدي آن و در مورد  16/3/1350) قانون شرکتهاي تعاونی مصوب 15) ماده (2) و (1بندهاي(

تها و اتحادیه هایی که وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوري اسالمی ایران مصوب شرک

) قانون 25) ماده (3) و حق تعاون و آموزش موضوع بند(1تطبیق داده اند یا بدهند، ذخیره موضوع بند(  13/6/1370

 اخیرالذکر جزء هزینه محسوب می شود.

وزارت امور اقتصادي و دارائی که طی داد نامه  21/5/1374مورخ  27996/1727/4/30با توجه به بخشنامه شماره  -18

به تایید دیوان عدالت اداري نیز رسیده است . معافیت مالیاتی شرکت هاي تعاونی  25/12/1375مورخ  316شماره 

امه هاي که در حدود مقررات و اساسنقانون مالیاتهاي مستقیم ناظر بردرآمدهایی است  133ذکر شده در ماده 

تنظیمی بر اساس قانون بخش تعاون منطبق با عنوان شرکت تعاونی تحصیل می شود لذا در مواردي که فعالیت 

شرکت هاي تعاونی، مغایر با عنوان شرکت هاي موصوف باشد درآمد تحصیل شده از محل فعالیت هاي مذکور 

 مشمول معافیت مالیاتی نخواهد بود. 

قیم در آمد حاصل از کلیه فعالیت هاي کشاورزي ، دامپروري،دامداري، پرورش ماهی و قانون مالیاتهاي مست 81ماده  -19

زنبور عسل و پرورش طیور، صیادي و ماهیگیري، نوغان داري، احیاي مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و 

 نخیالت از پرداخت مالیات معاف می باشد.
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 جرائم مالیاتی
تسلیم اظهار نامه  -قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران 119) ماده 2تبصره ( -1

مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداري از هرگونه معافیت مالیاتی است. بنا بمراتب شرکت 

هایی که بموجب قانون از پرداخت مالیات بردرآمد معاف می باشند در صورت عدم تسلیم 

 . ل پرداخت مالیات می شونداظهارنامه مالیاتی بموقع مشمو

جریمه اي معادل دو پرداخت مالیات پس از سررسید قانونی موجب تعلق  -قانون مالیاتهاي مستقیم 190ماده  -2

 %) مالیات به ازاي هرماه خواهد بود. 5/2ونیم درصد(

عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی موجب  -قانون مالیاتهاي مستقیم 192تبصره ماده  -3

%) مالیات متعلق می گردد و مشمول بخشودگی نمی 40جریمه اي معادل چهل درصد (تعلق 

 شود. 

در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول  -قانون مالیاتهاي مستقیم 193ماده  -4

فتر و در مورد رد د %) مالیات براي هریک از موارد مذکور20جریمه اي معادل بیست درصد(

 %) مالیات می باشد.10مشمول جریمه اي معادل ده درصد(

عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان در دوره معافیت موجب  -193تبصره ماده  -5

 عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد. 

 ایصالشرکت هاي تعاونی که بموجب مقررات این قانون مکلف به کسر و  -قانون مالیاتهاي مستقیم 199ماده  -6

مالیات مؤدیان دیگر می باشد در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره عالوه بر مسئولیت تضامنی 

%) 20در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه اي معادل بیست درصد ( مؤديکه با 

 مالیات پرداخت نشده خواهند بود. 

شرکت هاي تعاونی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا  -قانون مالیاتهاي مستقیم 197ماده  -7

می باشند، در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداري و یا دي ؤمفهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به 

%) حقوق پرداختی و در 2ه جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از دو درصد (برخالف واقع تسلیم نمایند

متضامناً مسئول جبران زیان وارده به دي ؤم%) کل مبلغ قرارداد و در هر حال با 1خصوص پیمانکاري یک درصد(

 دولت خواهند بود.
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جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهار نامه  -قانون مالیاتهاي مستقیم 195ماده  -8

%) 2) این قانون ظرف مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامه ظرف واقع به ترتیب عبارتست از دو درصد (114موضوع ماده (

 . %) سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحالل 1و یک درصد(

فیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از جریمه تخلف مدیر یا مدیران تص -قانون مالیاتهاي مستقیم 196ه ماد -9

) قانون مالیاتهاي مستقیم معادل 118تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تامین مقرر موضوع ماده (

 یا مدیران تصفیه وصول می گردد. ر%) مالیات متعلق خواهد بود که از مدی20بیست درصد (

در مواردي که شکایت مؤدیان مالیاتی از آراء هیاتهاي حل اختالف  –قانون مالیاتهاي مستقیم  247ماده  6تبصره  -10

هیات حل اختالف مالیاتی بدوي از طرف هیات حل اختالف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آراء 

%) 1شعب شوراي عالی مالیاتی مردود اعالم شود، براي هر مرحله معادل یک درصد( مالیاتی تجدید نظر از طرف

تفاوت مالیات موضوع راي مورد شکایت و مالیات ابرازي تودي در اظهار نامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می 

 مکلف به پرداخت آن خواهد بود.دي ؤمگیرد که 

مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی به طور  -هوري اسالمی ایرانقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جم 122ماده  -11

و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به جمعی یا فردي نسبت به پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی 

آن بوده و مربوط  ایصالموجب مقررات قانون مالیاتهاي مستقیم و مالیات برارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا 

خواهند داشت. این مسئولیت مانع از مراجعه ضامنها  تضامنیبه دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت 

 به شخص حقوقی نیست.
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 نکاتی چند در مورد شرکتها واتحادیه هاي تعاونی و تسهیالت مالیاتی مربوط به آنها

 انواع شرکتهاي تعاونی:  -الف

) قسم شرکت تعاونی پیش بین گردیده که عبارتند 9نُه ( 16/3/1350در قانون شرکتهاي تعاونی مصوب  -1 –الف 

 از : 

 شرکتهاي تعاونی کشاورزي روستائی  -1

 شرکتهاي تعاونی صیادان  -2

 شرکتهاي تعاونی مصرف کنندگان  -3

 شرکتهاي تعاونی مسکن  -4

 شرکتهاي تعاونی اعتبار -5

 شرکتهاي تعاونی آموزشگاهها  -6

 شرکت تعاونی کار -7

 شرکتهاي تعاونی صاحبان حرفه ها و صنایع دستی  -8

 شرکتها تعاونی صنایع کوچک و تهیه و توزیع و صاحبان مشاغل آزاد -9

از  27و  26طی مواد  13/6/1370در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوري اسالمی ایران مصوب  – 2 –الف 

 ه است. تعاونیهاي تولید و تعاونیهاي توزیع نام برده شد

) قانون 2)،شرکتهاي تعاونی موضوع دو(1قانون اساسی (ماده  44در قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل  -3 -الف

شناخته شده و عالوه برآن دو نوع شرکت تعاونی دیگر نیز  "متعارف "موجود فوق الذکر بعنوان شرکت هاي تعاونی

( نوعی  "شرکت تعاونی فراگیرملی " و "شرکت تعاونی سهامی عام"طی این قانون تعریف شده که 

 تعاونی متعارف یا سهامی عام که براي فقرزدایی از سه دهک پایین جامعه تشکیل میشود) را شامل می شود. 

) از تعاونیهاي  133و  65و اصالحیه هاي بعدي آن (مواد  3/12/1366در قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب  – 4 -الف

اورزي، صیادان، کارگري، کارمندي، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه هاي مسکن، روستایی، عشایري، کش

 آنها نام برده شده است .

توضیح: منظور از قید روستایی، عشایري، کشاورزي، صیادان، کارگري، کارمندي، دانشجویان و دانش آموزان در 

شرکتهاي تعاونی مورد بحث میبایستی از  قانون مالیاتهاي مستقیم آن بوده است که سهامداران هریک از 133ماده 
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نه نوع و ردرکشور و گ ن شرکت بتواند از معافیت مالیاتی برخوردارشودیکی از طبقات و اقشار مذکور باشند تا آ

 مقررگردیده است .  3-تا الف  1-عنوان شرکتهاي تعاونی همان خواهد بود که در قوانین موضوع بندهاي الف 

 قیم شرکت هاي و اتحادیه هاي تعاونی : ب= در خصوص مالیات مست

در آمد مشمول مالیات شرکتها و اتحادیه هاي و تعاونی هم مانند سایر اشخاص حقوقی وفق مقررات قانون مالیاتهاي 

مالیاتهاي  ) تعیین میشود، امادر احتساب106و  105و مواد  97، ماده  95ماده  2، تبصره 94مستقیم ( عمدتاً ماده 

و یا تسهیالت و تخفیفات خاص مقرربراي تعاونیها را اعمال نمود که این موارد بشرح زیر  معافیتها مستقیم باید

 میباشند: 

قانون مالیاتهاي مستقیم، واگذاري واحدهاي مسکونی از طرف شرکتهاي تعاونی مسکن به اعضا آنها از  65طبق ماده  -1

 پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است .

قانون مالیاتهاي مستقیم صد در صد در آمد شرکتهاي تعاونی روستایی، عشایري، کشاورزي، صیادان،  133برابر ماده  -2

 کارگري، کارمندي، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه هاي آنها از مالیات معاف است. 

معاف  تمالیا قانون مالیاتهاي مستقیم درآمد شرکتهاي تعاونی و اتحادیه هاي تولیدي از پرداخت 142طبق ماده  -3

 است .

% است، لیکن در خصوص تعاونیها، وفق ماده 25کالً نرخ مالیاتی اشخاص حقوقی جز در موارد استثنایی معادل  - 4

قانون مالیاتهاي  105با ماده  6قانون اساسی ( دایر بر اضافه کردن تبصره  44قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل  11

قابل اعمال به درآمد مشمول مالیات شرکتها و اتحادیه هاي تعاونی متعارف ، مستقیم) میبایستی از نرخ مالیاتی 

 % بعنوان تخفیف کسر گردد. 25شرکتهاي تعاونی سهامی عام، معادل 

قانون مالیاتهاي مستقیم در محاسبه لیست تعاونیها، اوالً راجع به شرکتها و  148ماده  3به استناد حکم تبصره  -5

آن قانون (  15ماده  2و  1ذخایر موضوع بندهاي  1350مصوب  نیمشمول قانون شرکتهاي تعاواتحادیه هاي تعاونی 

تعلیماات و % درآمد ویژه و سه درصد در آمد ویژه بابت توسعه 12بترتیب شامل ذخیره قانونی حداقل معادل 

اد جمهوري اسالمی ) ، ثانیاً در خصوص شرکتها و اتحادیه هاي تعاونی مشمول قانون بخش تعاونی اقتصآموزش

% به باال از سود خالص مصوب مجمع) و حق تعاون و آموزش 5( 1ذخیره تعاونی موضوع بند 1370ایران و مصوب 

 قانون اخیر جزء هزینه هاي قابل قبول مالیاتی میباشند.  25ماده  3% از سود خالص موضوع بند 4معادل 
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کتها و اتحادیه هاي تعاونی مربوط به دوره اجراي قانون ضمناً در خصوص پرونده هاي مالیاتی مفتوح احتمالی شر

قانون مزبور دایر بر نحوه محاسبه و تعیین مالیات   107بایستی مقررات موضوع ماده  1350شرکتهاي تعاونی مصوب 

 را رعایت نمود.

 مالیات بردرآمد شرکت هاي تعاونی

مد ناشی از فعالیت هاي انتفاعی سایر اشخاص جمع درآمد شرکت ها و درآ -قانون مالیاتهاي مستقیم 105ماده  -1

ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان هاي حاصل از منابع  حقوقی که از منابع مختلف در

غیر معاف و کسر معافیت هاي مقرر به استثناي مواردي که طبق مقررات این قانون داراي نرخ جداگانه اي می 

 %) خواهند بود.25نرخ بیست و پنج درصد(باشد مشمول مالیات به 

%) و 5امالك مشمول مالیات به نرخ پنج درصد(در مواردي که نقل و انتقال  -قانون مالیاتهاي مستقیم 76ماده  -2

%) باشد وجه دیگري بابت مالیات بر نقل و انتقال از شرکت 2همچنین انتقال حق واگذاري به نرخ دو درصد (

 د. هاي تعاونی وصول نخواهد ش

%) براي نقل و 10شرکت تعاونی مسکن باستثناي پرداخت مالیات ده درصد( -قانون مالیاتهاي مستقیم 77ماده  -3

انتقال امالکی که از تاریخ صدور گواهی پایان کارآنها بیش از دوسال نگذشته مشمول مالیات دیگري نمی 

 باشند.

آن دسته از مؤدیان مالیاتی که  11/8/1372 قانون نحوة تامین هزینه هاي ضروري اتاق هاي بازرگانی مصوب -4

داراي کارت بازرگانی می باشند، مؤظفند سه در هزار در آمد مشمول مالیات خود را به حساب اتاق بازرگانی و 

 صنایع و معادن ایران واریز نمایند.

 25/8/1384مصوبه  27/11/1380مواد الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب   64ماده  -5

ادارات امور مالیاتی مکلف می باشند هنگام صدور تسویه حساب آن دسته از مؤدیان  –مجلس شوراي اسالمی 

مالیاتی که داراي کارت بازرگانی می باشند، اصل فیش واریزي سه در هزار درآمد مشمول مالیات را که به 

نایع ومعادن واتاق حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران واریز گردیده و به تایید اتاق هاي بازرگانی و ص

 تعاون رسیده است را دریافت نمایند. 

هزینه هاي مربوط به حق عضویت و حق اشتراك پرداختی به عنوان  -قانون مالیات هاي مستقیم 148ماده  22بند  -6

 هزینه قابل قبول پذیرفته می شود.
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