
جرایم عدم پرداخت مالیات جرایم عدم ارائه در موعد مقرر شـرح
آخرین مهلت 

ارسال
ماه

مالیات متعلقه% 2ماهانه   1400ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره زمستان   مالیات متعلقه50% فروردین فروردین15

 + مالیات متعلقه  10%

مالیات متعلقه %  2/5ماهانه 
1400ارسال لیست مالیات حقوق اسفند ماه کارمندان  حقوق پرداختی2% فروردین فروردین31 

حق بیمه متعلقه% 2ماهانه  1400ارسال لیست حق بیمه اسفند ماه کارمندان  حق بیمه متعلقه10% فروردین فروردین31 

- 1400ارسال معامالت فصلی دوره زمستان  مبلغ معامله1%
 15 

اردیبهشت
اردیبهشت

+   مالیات متعلقه 10%

مالیات متعلقه%  2.5ماهانه 
1401ارسال لیست مالیات حقوق فروردین ماه کارمندان  حقوق پرداختی2%

31  

اردیبهشت
اردیبهشت

حق بیمه متعلقه% 2ماهانه  1401ارسال لیست حق بیمه فروردین ماه کارمندان  حق بیمه متعلقه10% اردیبهشت اردیبهشت31

ماهانه +  مالیات متعلقه 10%

 مالیات متعلقه2/5%
  حقوق پرداختی2%

ارسال لیست مالیات حقوق اردیبهشت ماه کارمندان 

1401
خرداد  خرداد31 

حق بیمه متعلقه% 2ماهانه  1401ارسال لیست حق بیمه اردیبهشت ماه کارمندان  حق بیمه متعلقه10% خرداد  خرداد31

 مالیات ابرازی به ازای %2/5

هر ماه

 مالیات متعلقه غیر قابل بخشش و 30%

محرومیت از معافیتها
ارسال اظهارنامه اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل خرداد  خرداد31

1401تقویم مالی و مالیاتی بهار

 . * تمدید شد تیـر15مهلت ارسال اظهارنامه اشخاص حقیقی تا 

در مواردی که آخرین مهلت انجام تکالیف مالیاتی مصادف با روز تعطیل رسمی باشد،آخرین مهلت انجام تکالیف به اولین روز بعد از تعطیل رسمی  : نکته

.موکول میشود



جرایم عدم پرداخت مالیات جرایم عدم ارائه در موعد مقرر شـرح
آخرین مهلت 

ارسال
ماه

مالیات متعلقه% 2ماهانه  1401ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره بهار  مالیات متعلقه50% تیر تیر15

+   مالیات متعلقه10%

مالیات % 2/5ماهانه 

متعلقه

 حقوق پرداختی2%
ارسال لیست مالیات حقوق خرداد ماه کارمندان 

1401

به ) مرداد 1 

علت تعطیلی 

 31رسمی 

(تیر

تیر

حق بیمه متعلقه% 2ماهانه  1401ارسال لیست حق بیمه خرداد ماه کارمندان   حق بیمه متعلقه10%

به  )مردا  1

علت تعطیلی 

(تیر31رسمی 

تیر

 مالیات2/5%

برای اشخاص حقوقی همان اظهارنامه 

عملکرد است برای اشخاص حقیقی  

مالیات متعلقه %  10

ارسال اظهارنامه اجاره امالک

به ) مرداد 1

علت تعطیلی 

 31رسمی 

(تیر

تیر

1401ارسال اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی   مالیات متعلقه%30  مالیات ابرازی2/5%

به ) مرداد1

علت تعطیلی 

 31رسمی 

(تیر

تیر

- -
برگزاری مجتمع عمومی و تصویب صورت های 

1401مالی 

به ) مرداد1

علت تعطیلی 

 31رسمی 

(تیر

تیر

- 1401ارسال معامالت فصلی دوره بهار   مبلغ معامله1% مرداد  مرداد15

 +  مالیات متعلقه10%

مالیات % 2/5ماهانه 

متعلقه

1401ارسال لیست مالیات حقوق تیر ماه کارمندان   حقوق پرداختی2% مرداد  مرداد31 

حق بیمه متعلقه%  2ماهانه 1401ارسال لیست حق بیمه تیر ماه کارمندان  حق بیمه متعلقه10% مرداد  مرداد31

+    مالیات متعلقه10%

مالیات % 2/5ماهانه 

متعلقه

  حقوق پرداختی2%
ارسال لیست مالیات حقوق مرداد ماه کارمندان 

1401
شهریور  شهریور31

حق بیمه متعلقه% 2ماهانه  1401ارسال لیست حق بیمه مرداد ماه کارمندان  حق بیمه متعلقه10% شهریور  شهریور31

1401تقویم مالی و مالیاتی تابستان 

در مواردی که آخرین مهلت انجام تکالیف مالیاتی مصادف با روز تعطیل رسمی باشد،آخرین مهلت انجام تکالیف به اولین روز بعد از : نکته

.تعطیل رسمی موکول میشود



جرایم عدم پرداخت مالیات جرایم عدم ارائه در موعد مقرر شـرح
آخرین مهلت 

ارسال
ماه

مالیات متعلقه% 2ماهانه 
دوبرابر مالیات و عوارض پرداخت 

نشده
1401ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره تابستان 

 مهر 16  

بدلیل )

تعطیل 

 15رسمی 

مهر

 + مالیات متعلقه  10%

مالیات % 2/5ماهانه 

متعلقه

 حقوق پرداختی2%
ارسال لیست مالیات حقوق شهریور ماه کارمندان 

1401
مهر مهر30 

حق بیمه متعلقه% 2ماهانه  1401ارسال لیست حق بیمه شهریور ماه کارمندان  حق بیمه متعلقه10% مهر مهر30 

-
م .م. ق272شرکت های مشمول ماده 

مالیات متعلقه%  20معادل 
1401ارسال گزارش حسابرسی  مهر مهر30

1401ارسال معامالت فصلی دوره تابستان  حق معامله1% آبان آبان15 

+  مالیات متعلقه 10%

مالیات % 2/5ماهانه 

متعلقه

 حقوق پرداختی2%
ارسال لیست مالیات حقوق مهر ماه کارمندان 

1401
آبان آبان30 

حق بیمه متعلقه% 2ماهانه  1401ارسال لیست حق بیمه مهر ماه کارمندان  حق بیمه متعلقه10% آبان آبان30

+  مالیات متعلقه 10%

مالیات % 2/5ماهانه 

متعلقه

 حقوق پرداختی2%
ارسال لیست مالیات حقوق آبان ماه کارمندان 

1401
آذر آذر30 

حق بیمه متعلقه% 2ماهانه  1401ارسال لیست حق بیمه آبان ماه کارمندان  حق بیمه متعلقه10% آذر آذر30 

1401تقویم مالی و مالیاتی پاییز 

در مواردی که آخرین مهلت انجام تکالیف مالیاتی مصادف با روز تعطیل رسمی باشد،آخرین مهلت انجام تکالیف به اولین روز بعد از :نکته

.تعطیل رسمی موکول میشود



جرایم عدم پرداخت مالیات جرایم عدم ارائه در موعد مقرر شـرح
آخرین مهلت 

ارسال
ماه

مالیات متعلقه % 2ماهانه 
دوبرابر مالیات و عوارض پرداخت 

نشده
1401ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره پاییز  دی دی15  

   +   مالیات متعلقه10%

مالیات % 2/5ماهانه 

متعلقه

 حقوق پرداختی2%
ارسال لیست مالیات حقوق آذر ماه کارمندان 

1401

 بهمن 1

بدلیل )

تعطیل 

 30رسمی 

(دی

دی

حق بیمه متعلقه% 2ماهانه  1401ارسال لیست حق بیمه آذر ماه کارمندان  حق بیمه متعلقه10%

1 

بدلیل )بهمن

تعطیل 

دی

- 1401ارسال معامالت فصلی دوره پاییز  مبلغ معامله1%

بهمن 16 

بدلیل )

تعظیل 

 15رسمی 

(بهمن

بهمن

 مالیات متعلقه  10%

مالیات % 2/5ماهانه +

متعلقه

1401ارسال لیست مالیات حقوق دی ماه کارمندان  حقوق پرداختی2% بهمن بهمن30

حق بیمه متعلقه% 2ماهانه  1401ارسال لیست حق بیمه دی ماه کارمندان  حق بیمه متعلقه10% بهمن بهمن30  

-
جریمه عدم ارائه دفاتر و یا دفاتر 

مالیات متعلقه% 20سفید 

درخواست پلمپ دفاتر قانونی سال مالی 

(1402)آتی

قبل از 

شروع سال 

مالی جدید

اسفند

+  مالیات متعلقه 10%

مالیات متعلقه%2/5ماهانه 
 حقوق پرداختی2%

ارسال لیست مالیات حقوق بهمن ماه کارمندان 

1401
اسفند اسفند28

حق بیمه % 2ماهانه  

متعلقه
1401ارسال لیست حق بیمه بهمن ماه کارمندان  حق بیمه متعلقه10% اسفند اسفند28

- -- بستن حساب ها و دفاتر و صورت های مالی اسفند اسفند28 

در مواردی که آخرین مهلت انجام تکالیف مالیاتی مصادف با روز تعطیل رسمی باشد،آخرین مهلت انجام تکالیف به اولین روز بعد از  :نکته

.تعطیل رسمی موکول میشود

1401تقویم مالی و مالیاتی زمستان 



مهلت انجام  سامانه الکترونیکی

 5برای کارگاههای زیر )تا آخرماه بعد

( ماه بعد2نفر تا آخر 
https://es.tamin.ir

پایان ماه بعد https://salary.tax.gov.ir

روز پس 15مهلت ارسال ارزش افزوده 

از پایان هر فصل
https://www.evat.ir

روز 45مهلت ارسال معامالت فصلی 

پس از پایان هر فصل
https://ttms22.tax.gov.ir

https://my.tax.gov.ir ماه پس از پایان سال مالی3

 ماه پس از پایان سال مالی4 

https://return.tax.gov.ir ماه پس از پایان اظهارنامه3

پایان اسفند ماه سال قبل https://irsherkat.ssaa.ir

1401تقویم مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی سال 

 مالیات متعلق به ازای هر 2/5%

ماه تاخیر

-

سازمان مالیاتی

% 10تاخیر در پرداخت معادل 

به ازای % 2/5 +مالیات متعلقه 

هر ماه تاخیر

مالیات پرداخت نشده % 2معادل  

به ازای هر ماه تاخیر

-

 مالیات متعلق به ازای هر 2/5%

ماه تاخیر

جریمه عدم ارائه در مهلت مقررشرح فعالیت

 مالیات متعلقه50%

عدم ارسال فهرست معامالت 

مبلغ معامله % 1معادل 

سازمان ثبت 

اسناد و امالک 

کشور

ارسال لیست بیمه ماهانه 

کارکنان

ارسال لیست ماهانه مالیات 

حقوق

اظهارنامه ارزش افزوده 

(خرید و فروش)

ارسال فهرست معامالت 

فصلی

اظهارنامه عملکرد اشخاص 

حقیقی

اظهارنامه عملکرد اشخاص 

حقوقی

ارسال و تشریح گزارش 

  272حسابرسی مطابق ماده 

م.م.ق

پلمپ دفاتر قانونی

سازمان مالیاتی

سازمان مالیاتی

% 2به ازای هرماه تاخیر معادل 

حق بیمه متعلق

مجری

سازمان تامین 

اجتماعی

 حق بیمه متعلق برای تاخیر و 10%

یا عدم ارسال لیست

-

عدم ارسال اظهارنامه و کتمان 

برای گروه اول و دوم %  30معادل 

 برای سایر گروه ها10%، 

عدم ارسال اظهارنامه و کنمان 

مالیات متعلقه % 30معادل 

% 20عدم ارائه گزارش معادل 

مالیات متعلقه

عدم ارائه دفاتر یا ارائه دفاتر سفید 

مالیات متعلقه% 20معادل 

سازمان مالیاتی

سازمان مالیاتی

سازمان مالیاتی

حقوق % 2عدم ارسال لیست معادل  

پرداختنی

جرایم عدم پرداخت مالیات

1401وظایف مالی و مالیاتی مدیران مالی و حسابداران سال 

.الزم به ذکر است، در صورت عدم ارائه لیست های مالیاتی فوق الذکر عالوه بر جرائم نقدی شامل تبعاتی چون محرومیت از بخشودگی و معافیت های مالیاتی هستند*

https://my.tax.gov.ir/


مهلت تسلیم اظهارنامه اصالحی مهلت تسلیم اظهارنامه ماخذ

1396 / 4 / 31 1396 / 3 / 31 مشاغل

1400 / 5 / 15 1400 / 4 / 15 مشاغل

1401 / 5 / 15 1401 / 4 / 15 مشاغل

1396/5/31 1396/4/31 شرکتها

1400 / 7 / 30 1400 / 6 / 7 شرکتها

1401 / 6 / 1 1401 / 5 / 1 شرکتها

1397/4/31

1401 / 6 / 7

1402 / 5 / 1

1401/4/31

1401تقویم مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی سال 

موعد رسیدگی فاقد اظهارنامه

1401 / 3/ 31

1405 / 4 / 15

1406 / 4 / 15 1400

سال عملکرد

95

99

نوع شخص

حقیقی 

حقیقی 

حقیقی 

موعد رسیدگی با اظهارنامه

1397 / 3/ 31

1401 / 4 / 15

1402 / 4 / 15

95

99

1400

1405 / 6 / 7

1406 / 5 / 1

حقوقی

حقوقی

حقوقی



دوره عملکرد فصل

دوره چهارم 95زمستان 

دوره اول  96بهار 

دوره دوم 96تابستان 

دوره سوم 96پاییز 

1401 / 5 / 15

1401 / 8 / 15

حقیقی و حقوقی

حقیقی و حقوقی 

حقیقی و حقوقی 

مهلت ارائه گزارشات 

1396 / 2 / 16

1396 / 5 / 15

1396 / 8 / 15

1396 / 11 / 15

حقیقی و حقوقی

موعد رسیدگی به گزارشات 

1401 / 2 / 16

نوع شخص 

م برای اشخاص حقیقی و حقوقی.م. ق169موعد رسیدگی به جرایم مربوط به ماده 

1401 / 11 / 16



خدمات نرم افزاری.5

خدمات حقوقی.6

.                                               تماس بگیریدپیشدادجهت دریافت اطالعات بیشتر با کارشناسان 

09024695359:                       واتسپ02188990405: تلفن

:شرکت ارقام پویش پیشداد ارائه دهنده خدمات به شرح دیل می باشد

خدمات مالیاتی.1

خدمات حسابداری.2

خدمات حسابرسی.3

خدمات مشاوره کسب و کار.4


