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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

است كه  "سيداحسان كريم پور-سيدعباس هاشميان انآقايجناب  " تأليف داريد دست كتابي كه در
شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و  وگشته نشر ديباگران تهران منتشر  درما همكاران تالش  با

  قدرداني كنيم.
  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 

با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
نه هاي ديباگران نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسا

تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه شناسنامه 
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 
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 پیشگفتار  و مقدمه 

 
 

 يبرا ییقابل اتکا، منبع مطمئن و اتیدارند مال يمحدود يمنابع درآمد ها دولتکه  یدر جامعه کنون
و مقررات  نیبا وضع قوان کنند یم یسع ها دولت ،لذا ؛شود یممحسوب  یو عمران يبودجه جار نیتأم

 شک یب .ندکن ياریحقوق حقه دولت  يانجام امور محوله و ادا يخود را برا یاتینظام مال حیشفاف و صر
که هر  داستیمردم و فرهنگ آنان باشد و ناگفته پ درآمدمتناسب با  دیبا يدر هر کشور ها اتیمالقانون 

حافظ  زیو ن یاتیدستگاه مال يقانون برا عیو سر حیصح يباشد ضامن اجرا ایچه قانون روشن و گو
  و جامعه خواهد بود. یاتیمال انیمؤدحقوق 

داشته است که البته با توجه به  یاصالحات یما پس از انقالب اسالمدر کشور  میمستق يها اتیمال قانون
  .باشد یم ي، الزم و ضروراصالحات در قانون یبه انجام برخ ازیروز جامعه ن طیاقتضائات و شرا

ه تا سهم صورت گرفت ییها تالش دهیرس بیبه تصو ساله  ستیب ۀتوسعکه برنامه  ریچند سال اخ در
حاصل از فروش  يدولت بر درآمدها ۀیتکاز  بیترت نیو بد افتهی شیدر بودجه کشور افزا یاتیمال درآمد

  نفت کاسته شود.

قانون  يدر اجرا یسنت يها روشرا متقاعد کرد که  نیگرفته مسئولصورت یکارشناس يها یبررس
داده  یاتیدر ساختار نظام مال یراتییتغ یستیبا یم ثیح نیو از ا ستیکارآمد ن یبه حد کاف ها اتیمال

در  جمندر اراتی. با توجه به اختدشوفراهم  نینو يها روشبه  یسنت يها روشگذر از  ۀنیزمشود تا 
پروژه طرح «کرد که  ایتحول را مه نیا وکارسازکشور  یاتی، سازمان امور مالمیمستق يها اتیمالقانون 

 دریکی از اصطالحات مالیاتی که  ،لذا ؛»باشد یم ها یبررستفکرات و  نیماحصل ا یاتیجامع مال
  است. مالیات فصلیبه دایره واژگان مالیاتی ایران اضافه شده است،  اخیر يها سال

امالت فصلی، یک روش ابراز درآمد است که تمرکز آن روي بعضی از مالیات فصلی و یا صورت مع 
کامل به شما بگوییم که گزارش معامالت فصلی  طور بهقصد داریم  کتاب نیدر امشاغل خاص است. 

 و کسانی هستند و چه کسانی از ارسال صورت معامالت فصلی معافیت دارند چه آنچیست، مشمولین 
  مصور آشنا خواهید شد. صورت به ارسال معامالت فصلی ةنحو همچنین با




