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 : اشخاص مشمول مالیات اب اولب

 .باشند می مالیات پرداخت مشمول زیر اشخاص – ۱ماده  

 .کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا امالک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم – 1

 .نماید ن یا خارج از ایران تحصیل میهر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایرا – 2

 .کند هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می – 3

 .نماید هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می – 4

نماید و همچنین  و یا حقوقی( نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل میاعم از حقیقی  هر شخص غیر ایرانی ) – 5

های فنی و یا واگذاری  واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک  نسبت به درآمدهایی که بابت

 .کند از ایران تحصیل میگردد(  دیگر عاید آنها می  که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان های سینمایی ) فیلم

 :نیستند قانون این موضوع های مالیات پرداخت مشمول زیر اشخاص – ۲ماده  

 .ها و موسسات دولتی وزارتخانه – 1

 .شود دستگاه هایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می – 2

 .ها شهرداری – 3

1و مقام معظم رهبری )ره(ضرت امام خمینیـ بنیادها و نهادهای انقالب اسالمی دارای مجوز معافیت از طرف ح4
 

های مذکور در بندهای فوق باشد،  از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسه قسمتی یا تمام که هایی  شرکت – 1تبصره  

های  های مزبور از معافیت مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت  سهم درآمد یا سود آنها

 .قرر در این قانون، حسب مورد، نیستم

های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر  اقتصادی از قبیل فعالیت های فعالیت از حاصل درآمدهای – 2تبصره 

شود، در هر مورد به  اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می های تولیدی برای فعالیت

 .مشمول مالیات خواهد بود این قانون (105ماده )خ مذکور در طور جداگانه به نر

مسؤوالن اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این  

 .ا مؤدی مسؤولیت تضامنی خواهند داشتاین صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق ب قانون خواهند بود. در غیر

یا مقام معظم رهبری دارای مجوز  ره( )مواردی که از طرف حضرت امام خمینی برای ماده این مالیاتی معافیت – 3تبصره 

 .مقام معظم رهبری است باشند براساس نظر می

 2حذف شد. -3ماده

 3حذف شد. -4ماده

                                                           
 بند چهار الحاق گردید. 31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بند یک ماده واحده  1
 حذف شد. 27/11/1380قانون اصالح موادی از قانون مالیت های مستقیم، مصوب  2به موجب ماده  2
 حذف شد. 27/11/1380قانون اصالح موادی از قانون مالیت های مستقیم، مصوب  2 به موجب ماده 3
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 4حذف شد. -5ماده

 5حذف شد. -6ماده

 6ف شد.حذ -7ماده

 7حذف شد. -8ماده

 8حذف شد. -9ماده

 9حذف شد. -10ماده

 10حذف شد. -11ماده

 11حذف شد. -12ماده

 12حذف شد. -13ماده

 13حذف شد. -14ماده

 14حذف شد. -15ماده

15حذف شد. -16ماده
 

 دارایی بر مالیات : باب دوم 

 ارث بر مالیات –چهارم  فصل

یابد، به شرح زیر مشمول  وت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال میهایی که در نتیجه ف اموال و دارایی – ۱۷ماده  

  :مالیات است

                                                           
 حذف شد. 27/11/1380قانون اصالح موادی از قانون مالیت های مستقیم، مصوب  2به موجب ماده  4
 حذف شد. 27/11/1380قانون اصالح موادی از قانون مالیت های مستقیم، مصوب  2به موجب ماده  5
 حذف شد. 27/11/1380قانون اصالح موادی از قانون مالیت های مستقیم، مصوب  2ده به موجب ما 6
 حذف شد. 27/11/1380قانون اصالح موادی از قانون مالیت های مستقیم، مصوب  2به موجب ماده  7
 حذف شد. 27/11/1380قانون اصالح موادی از قانون مالیت های مستقیم، مصوب  2به موجب ماده  8
 حذف شد. 27/11/1380قانون اصالح موادی از قانون مالیت های مستقیم، مصوب  2ماده به موجب  9

 حذف شد. 27/11/1380قانون اصالح موادی از قانون مالیت های مستقیم، مصوب  2به موجب ماده  10
 حذف شد. 27/11/1380قانون اصالح موادی از قانون مالیت های مستقیم، مصوب  2به موجب ماده  11
 حذف شد. 27/11/1380قانون اصالح موادی از قانون مالیت های مستقیم، مصوب  2ماده  به موجب12
 حذف شد. 27/11/1380قانون اصالح موادی از قانون مالیت های مستقیم، مصوب  2به موجب ماده  13
 حذف شد. 27/11/1380قانون اصالح موادی از قانون مالیت های مستقیم، مصوب  2به موجب ماده  14
 حذف شد. 27/11/1380قانون اصالح موادی از قانون مالیت های مستقیم، مصوب  2جب ماده به مو 15
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( این ماده و سودهای 2استثنای موارد مندرج در بند) های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به ـ نسبت به سپرده1

ه نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال ب متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم

 (%3سه درصد)

و  (143( ماده)1تبصره) ( برابر نرخهای مذکور در1/ 5الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم ) ـ نسبت به سهام و سهم2

 بور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث این قانون طبق مقررات مز مکرر(143ماده)

( %10درصد) االمتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است، به نرخ ده ـ نسبت به حق3

 ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث 

( بهای اعالمی توسط سازمان امور %2درصد) ی به نرخ دوـ نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوای4

 مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث 

این قانون به مأخذ ارزش  (59ماده)( برابر نرخهای مذکور در 1/ 5ونیم ) ـ نسبت به امالک و حق واگذاری محل یک 5

 ش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث معامالتی امالک و یا به مأخذ ارز

های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارثی  ـ نسبت به اموال و دارایی6

رزش ماترک که مأخذ ( ا %10درصد)  ها پرداخت شده است به نرخ ده که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی

محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به 

 مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث 

( اعم از اینکه 1395/ 1/ 1االجراء شدن این قانون ) ـ محاسبه و اخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از الزم1تبصره

  .پرونده مالیاتی برای آنها تشکیل شده یا نشده باشد، مشمول حکم این ماده نخواهد بود

ـ نرخهای مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، 2تبصره

  .اهد شدنرخهای مذکور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خو

های متوفی که در ایران واقع است، مشمول  ـ درصورتی که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی3تبصره

  .مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود

این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر  (5) و (4)، (2) ـ در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای4تبصره

  .طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود انتقال دهند، عالوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات

مالی و اعتباری، نسبت به عرصه و اعیان ـ حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها و سایر نهادهای  5تبصره

 16.امالک بر اساس ارزش معامالتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد

 : شوند می تقسیم طبقه سه به قانون این نظر از وراث - ۱۸ ماده

 . اوالد اوالد و اوالد، شوهر، زن، مادر، پدر،: از عبارتند که اول طبقه وراث - 1

 . آنها اوالد و خواهر برادر، اجداد،: از عبارتند که دوم طبقه راثو - 2

                                                           
متن ماده هفده با بند دو ماده واحده جایگزین  31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بند دو ماده واحده  16

 گردید.
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 .آنها اوالد و خاله دایی، عمه، عمو،: از عبارتند که سوم طبقه وراث - 3

17.حذف شد-۱۹ماده 
 

 18حذف شد.– ۲۰ماده  

به صورت بالعوض در اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آنها سلب و یا  – ۲۱ماده 

این قانون قرار گیرد، با تأیید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که  (2ماده) اختیار اشخاص موضوع

بابت سلب مالکیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر باشد، جزء اموال مشمول 

.این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود (17ماده) الیات بر ارث موضوع ردیفهای مربوط درم
19

 

 20حذف شد. – ۲۲ماده  

 21حذف شد.-۲3ماده

 :است خارج فصل این مالیات شمول از زیر اموال – ۲۴ماده  

پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید انداز خدمت و مزایای  وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس – 1

گزار و یا  های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه استحقاقی استفاده نشده و بیمه خدمت و مرخصی

جا و یا به   خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یک ،22های عمر و زندگی انواع بیمه  کارفرما از قبیل

  .گردد طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می

( قرارداد وین مورخ 51و ماده ) 1340قرار داد وین مورخ فروردین 39ماده  4اموال منقول متعلق به مشمولین بند  – 2

اد مزبور با با رعایت شرایط مقرر در قرار د 1353اسفندماه  ( قرارداد وین مورخ38( ماده )4و بند ) 1342اردیبهشت ماه 

  .متقابل شرط معامله

این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط  (2ماده )های مذکور در  ها و مؤسسه اموالی که برای سازمان – 3

 .مذکور  های ها و موسسه تأیید سازمان

.البیت محل سکونت متوفی اثاث   – 4
23

 

                                                           
 حذف گردید. 31/04/1394مصوب های مستقیم الیاتقانون اصالح قانون مبه موجب بند دو ماده واحده  17
 حذف گردید. 31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بند دو ماده واحده  18
 متن بندسه جایگزین ماده هفده گردید. 31/04/1394به موجب بند سه ماده واحده قانون اصالح مالیات های مستقیم مصوب 19
 حذف گردید. 31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتو ماده واحده به موجب بند د 20
 حذف گردید.7/2/1371های مستقیم، مصوب  قانون اصالح موادی از قانون مالیات ششبه موجب ماده  21
جایگزین « های عمر و زندگی بیمه انواع »کلمه 31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بند چهار ماده واحده   22

 کلمه بیمه عمر گردید.

 

 
البیت محل  اثاث  »متن بند چهار حذف و کلمه 31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بند چهار ماده واحده  23

 جایگزین آن گردید.« سکونت متوفی
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 فصل این موضوع ارث بر مالیات مشمول اسالمی انقالب شهدای اموال به نسبت دوم و اول اتطبق وراث – ۲۵ماده  

 .بود نخواهند

احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تأیید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران و یا بنیاد 

 .باشد مورد می  شهید انقالب اسالمی حسب

های  توفی )منفرداً یا مجتمعاً( یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینهوراث م – ۲۶ماده 

کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع 

ای حاوی کلیه اقالم ماترک با تعیین ارزش روز  مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامهاین قانون، ظرف  (17ماده )

شود به  زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهیها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می

  :انضمام مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صالحیتدار تسلیم نماید

 شده اسناد مربوط به بدهیها و مطالبات متوفی  نوشت یا تصویر گواهیـ رو1

  .شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است ـ رونوشت یا تصویر گواهی2

  .شده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد ـ رونوشت یا تصویر گواهی3

 نامه  شده وکالتنامه یا قیم نامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهیـ در صورتی که اظهار4

 ربط  ـ رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذی 5

  :اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام کند

ودفن  ش روز کلیه ماترک متوفی کمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفنالف ـ در صورتی که ارز

های پرداختی ماده این قانون نخواهد شد و مالیات (17ماده)های متوفی مشمول مالیات موضوع  باشد، اموال و دارایی

  .کننده مسترد خواهد شد داختمذکور با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پر

ودفن باشد، در  های کفن ب ـ در صورتی که ارزش روز ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه

این  (17ماده) (5) و (4) ،(3) ،(2) ،(1)های موضوع بندهای این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی

های قانون کسر و مازاد ماترک حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیات

  .کننده مسترد خواهد شد این قانون با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت (17ماده)وضوع پرداختی م

مشمول مالیات نباشد، اداره امور مالیاتی موظف )ب(  والف( )ج ـ در صورتی که کل ماترک یا بخشی از آن مطابق بندهای

بت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به وراث را است گواهی الزم مبنی بر بالمانع بودن ث

  .ربط صادر نماید عنوان مراجع ذی این قانون به (17ماده)ر حسب موارد مذکور د

ورد تأیید اداره امور مالیاتی ـ در صورتی که بدهی متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن م1تبصره

  .صالحیتدار قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود
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ها و صدور گواهی توسط وزارت امور  نامه اجرائی این ماده درمورد نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و دارایی ـ آیین2تبصره

24.رسد تصویب هیأت وزیران می شود و به اقتصادی و دارایی تهیه می
 

25حذف شد. – ۲۷ماده 
 

26حذف شد. – ۲۸ماده  
 

.حذف شد – ۲۹ماده 
27 

 28حذف شد. – 3۰ماده  

 29 .حذف شد – 3۱ماده 

30حذف شد. – 3۲ماده 
 

از کشور موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اطالع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب  خارج در ایران کنسولی مأموران – 33ماده  

ماترک آنان اعم از منقول یا غیر منقول واقع در کشور محل مأموریت خود با تعیین  اطالعات در مورد  را ضمن ارسال کلیه

 .خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعالم نمایند مشخصات و ارزش آنها از طریق وزارت امور

مور اقتصادی و دارایی های ا شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه ظرف ماده این اجرایی نامه آیین –تبصره  

 .تصویب هیأت وزیران خواهد رسید  و امور خارجه تهیه و به

های  اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی– 3۴ماده 

  :های مزبور انجام دهند ع به اموال و داراییله تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معامالتی راج متوفی را به وراث یا موصی

و اعتباری، شرکتها، مؤسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و   ـ بانکها و سایر مؤسسات مالی1

  .غیردولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند

  .نمایند له ثبت می امالک موقعی که مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصیـ ادارات ثبت اسناد و 2

های متوفی را ثبت  نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی خواهند تقسیم ـ دفاتر اسناد رسمی موقعی که می3

  .نمایند

  .باشد الشرکه می ـ شرکتهایی که متوفی در آنها مالک سهام یا سهم4

 گذاری و سایر نهادهای مالی  های سرمایه ـ شرکتهای کارگزاری، صندوق 5

                                                           
حذف و متن بند پنج جایگزین آن 26متن ماده 31/04/1394مصوب های مستقیم الیاتقانون اصالح قانون مبه موجب بند پنج ماده واحده   24

 گردید.
 حذف گردید. 31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بند دو ماده واحده  25
 .حذف گردید 31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بند دو ماده واحده  26
 حذف گردید. 31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بند دو ماده واحده 27
 حذف گردید. 31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بند دو ماده واحده  28
 حذف گردید. 31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بند دو ماده واحده  29
 حذف گردید. 31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بند دو ماده واحده  30
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 های ادارات ثبت اسناد و امالک کشور  های دادگستری وصندوق ـ صندوق 6

و  (1)این ماده و اشخاص موضوع بندهای( 6) و (2)استثنای اشخاص موضوع بندهای اشخاص مذکور در بندهای یادشده )به

این قانون( در صورت تخلف عالوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و  (2ماده)( 2)

میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانکها،  ای به جرائم متعلق مسؤولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه

  .معاونان وی در تخلف نیز مسؤولیت تضامنی خواهند داشتشرکتها و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکا و 

محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و امالک کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره 

ضوع های ادارات ثبت اسناد و امالک کشور و اشخاص مو های دادگستری، صندوق سرپرستی صغار و محجورین، صندوق

های  این قانون در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را در خصوص اموال و دارایی (2ماده) (2و ) (1)بندهای

متوفی صادر یا اجراء نمایند، موظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجراء 

  .مالیاتی کشور ارسال کنندبه سازمان امور 

کارکنان مقصر کلیه اشخاص حقوقی مذکور، در صورت عدم ارسال حکم یا عدم اخذ مفاصای مالیاتی، عالوه بر مجازات 

وارده به   مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دوبرابر خسارت

ربط خواهند بود. این حکم در  موجب حکم مراجع قضائی ذی طرف سازمان امور مالیاتی کشور به دولت با اقامه دعوی از

  .مورد شرکا و معاونان متخلفان مذکور نیز مجری است

زد خود دارند این قانون را ن (17ماده) (1تواند اشخاصی را که اموال موضوع بند) ـ سازمان امور مالیاتی کشور می1تبصره

مکلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث، مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب 

نفعان دیگر پرداخت نمایند در این صورت اشخاص مذکور  سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذی

  .نفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعالم کنند مکلفند مشخصات وراث یا ذی

پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون  نامه اجرائی این ماده به ـ آیین2تبصره

.وزیران خواهد رسید تصویب هیأت به
31

 

.حذف شد – 3۵ماده 
32 

 .حذف شد – 3۶ماده  
33 

 حذف شد. – 3۷ماده  
34

 

این قانون و  (17ماده) شود به نرخ مذکور در موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل می اموالی که به -3۸ماده  

این قانون، منتقل شود مشمول مالیات  (24( ماده)3بند )در صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در 

  .بردرآمد اتفاقی خواهد بود

                                                           
حذف و متن بند شش جایگزین 34متن ماده 31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بند شش ماده واحده  31

 آن گردید.
 حذف گردید. 31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاته به موجب بند شش ماده واحد 32
 حذف گردید. 31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بند شش ماده واحده  33
 حذف گردید. 31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بند شش ماده واحده  34
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در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از 

بت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند این قانون نس (24( ماده)3بند) منافع به استثنای اشخاص مذکور در

  .بود

.تبصره ـ مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد
35

 

حبس و نذر، حبس و نذرکننده و در مورد وصیت، وصی، مکلفند حداکثر  مورد در و متولی وقف، مورد در – 3۹ماده 

ای که از طرف سازمان امور مالیاتی  ای روی نمونه عقد یا فوت موصی حسب مورد اظهارنامه ریخ وقوعظرف سه ماه از تا

مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور   شود حاوی مشخصات و ارزش مال کشور تهیه می

اکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را حد مالیاتی صالحیتدار تسلیم و رسید دریافت 

36پرداخت کنند
. 

این قانون یا مشمول مقررات  (24( ماده)3بند) در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق –تبصره 

رکننده یا وصی حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد واقف یا متولی، یا حبس و نذ

شود  ای که از طرف سازمان امورمالیاتی کشور تهیه می نفع را روی نمونه وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذی

ید درج و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امورمالیاتی صالحیتدار تسلیم کنند و رس

 37.دریافت دارند

 38.حذف گردید – ۴۰ماده 

.حذف گردید – ۴۱ماده 
39 

 حذف گردید. – ۴۲ماده  
40

 

.حذف گردید – ۴3ماده  
41 

 تمبر حق –فصل پنجم  

 .شود می اخذ تمبر حق ریال( 200) دویست چاپ موقع در شود می چاپ ها بانک طرف از که چک برگ هر از – ۴۴ماده  

 : شود می اخذ تمبر حق 42نیم در هزار معادل آنها مبلغ به نسبت زیر همشروح اوراق از – ۴۵ماده  

                                                           
حذف و متن بند هفت جایگزین  38متن ماده 31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتد هفت ماده واحده به موجب بن 35

 آن گردید.
و همچنین در صورتی که مورد از »عبارت  31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بند شش ماده واحده  36

ین قانون باشد، مالیات منافع هر سال را تا آخر تیر ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصادیق قسمت اخیر بند)ب( ( ا38مصادیق بند)الف( ماده)

 گردید.حذف« این قانون استفاده نمایند (41)( و 40ویا از تسهیالت مذکور در ماده)»و عبارت « ماده مزبور باشد،
حذف و تبصره بند هشت جایگزین  39تبصره ماده  31/04/1394مستقیم مصوب  به موجب بند هشت ماده قانون اصالح قانون مالیات های 37

 آن گردید.
 حذف گردید. 31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بند شش ماده واحده  38
 حذف گردید. 31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بند شش ماده واحده  39
 حذف گردید. 31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بند شش ماده واحده  40
 حذف گردید. 31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بند شش ماده واحده  41
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 .برات  –

 .سفته( و نظایر آنها طلب )  فته  –

 .بود خواهد ریال هزار تمبر حق معادل ریال هزار از کمتر بابت ماده این در مقرر تمبر حق –تبصره  

به استثنای  شود ) ر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده میانتقال که در ایران صاد قابل تجاری اسناد کلیه از – ۴۶ماده  

التجاره از قبیل بارنامه دریایی و  و اسناد کاشف و از حقوق مالکیت نسبت به مال (این قانون 48 و 45مواد  اوراق مذکور در

( ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار 5000نج هزار )پالتجاره   هوایی و همچنین اوراق بیمه مال

های حمل و نقل مسؤول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و  ( ریال حق تمبر دریافت خواهد شد.مؤسسه1000)

ور را حداقل تا پنج سال از اطالعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذک نشانی صحیح صاحب کاال و سایر

  .تاریخ صدور نگاهداری کنند

 :شود مبر اخذ میت حق تبصره این در مقرر شرح به زیر مدارک و اوراق از –تبصره 

شوند، بابت صدور  از کارت معافیت هریک از مشموالن که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می – 1

 .ریال (10000هزار )ده  کارت معافیت مذکور، مبلغ

 .( ریال50000المللی مبلغ پنجاه هزار ) از هرگونه گواهینامه رانندگی بین – 2

شود  از هر پالک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیله نقلیه که به صورت موقت وارد کشور می – 3

 .( ریال200000مبلغ دویست هزار )

 .( ریال1 000نواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ یک هزار )از گواهینامه رانندگی ا – 4

 .( ریال1000آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ یک هزار ) از کارنامه و گواهینامه دانش – 5

 .( ریال10000)از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و باالتر مبلغ ده هزار  – 6

 .( ریال20000های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار ) از گواهی ارزش تحصیلی دوره – 7

 .( ریال50000ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار )  های فنی و حرفه از گواهی ارزش تحصیلی دوره – 8

 .( ریال20000دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار ) از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و – 9

 .( ریال100000از پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصد هزار ) – 10

از جواز تأسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر  – 11

 .( ریال50000( ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار )100000صدور مبلغ یکصد هزار ) های کسب و کار، بابت هپروان

ها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان  مشابه آنها به شرح زیر که بین بانک اسناد و قراردادها کلیه از – ۴۷ماده 

 :شود ( ریال حق تمبر اخذ می10000رسمی ثبت نشود معادل ده هزار )دفاتر اسناد  شود در صورتی که در تعهد می

                                                                                                                                                                                                            
 جایگزین کلمه« نیم در هزار »کلمه 31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بند نه ماده واحده    42

 گردید.«سه در هزار » 
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 .برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری – 1

های مختلف در  ها به نام های تعهد آوری که بانک قرارداد وام یا اعطای تسهیالت از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم – 2

 .سانندر امضای مشتریان خود می  موقع انجام معامالت به

 .گذاری  های سرمایه قراردادهای انواع سپرده – 3

 .نمایند شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می نامه  وکالت – 4

گیرند  عهده میهایی را به  شود و طرفین تعهدات و مسوولیت ها و مشتریان منعقد می قراردادهای دیگری که بین بانک – 5

 .شود ماده مرتبط می  و به امور مذکور در این

 .ها های صادره از طرف بانک ضمانتنامه – 6

 .تقاضای صدور ضمانتنامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانتنامه صادر گردد – 7

صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول  تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای کشورهای خارج در – 8

 .گشایش یابد  شده و اعتبار اسنادی

های تعاونی براساس ارزش  ه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکتکلی الشرکه سهم و سهام – ۴۸ماده 

( ریال 100یال هم صد )ر(100)مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد  43نیم در هزارقرار  اسمی سهام یا سهم الشرکه به 

 .شود محسوب می

ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه  شرکت الشرکه  سهم و سهام تمبر حق –تبصره 

ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود. افزایش سرمایه در  افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت و سهام اضافی از تاریخ ثبت

میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر  اند تا هایی که قبالً سرمایه خود را کاهش داده شرکت مورد

 .مجدد نخواهد بود

این قانون در ایران صادر شده باشد  48و  47و  46و  45تمبر موضوع مواد  حق مشمول اسناد که صورتی در – ۴۹ماده  

را بر روی آنها الصاق و ابطال نمایند و هر گاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد   صادرکنندگان باید تمبر مقرر

از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت  از هر نوع امضاء اعم شود باید قبل اولین شخصی که اسناد مزبور را متصرف می

مذکور را معامله یا دریافت یا تأدیه  به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه مؤسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد

 .نمایند متضامناً مسوول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود می

فته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در مجاز است س دارایی و اقتصادی امور وزارت – ۵۰ماده  

تواند در مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق ابطال تمبر  بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی می  دسترس متقاضیان

 .اکتفا نماید  به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات

 .شد خواهد جریمه آن برابر دو معادل تمبر حق اصل بر عالوه متخلف فصل، این راتمقر از تخلف صورت در – ۵۱ماده  

                                                           
« دو در هزار»جایگزین کلمه « نیم در هزار »کلمه 31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بند ده ماده واحده  43

 گردید.
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 : مالیات بر درآمد باب سوم 

 امالک درآمد بر مالیات  –فصل اول 

از واگذاری حقوق خود نسبت به امالک واقع در ایران پس از کسر  ناشی حقوقی یا حقیقی شخص درآمد – ۵۲ماده  

 .باشد مشمول مالیات بر درآمد امالک می قانونهای مقرر در این  معافیت

االجاره اعم از نقدی و غیر  گردد عبارت است از کل مال به اجاره واگذار می که امالکی مالیات مشمول درآمد – ۵3ماده  

 .ها و استهالکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره درصد بابت هزینه  نقدی پس از کسر بیست و پنج

 .ل مالیات در مورد اجاره دست اول امالک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شددرآمد مشمو

 .در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود 

رد التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مو  هر گاه موجر مالک نباشد درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه

 .اجاره

های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص  حکم این ماده در مورد خانه

 .شود جاری نخواهد بود

سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری  محل – 1تبصره 

شود. در صورتی که چند واحد  موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می این که به شود مگر تلقی نمی

برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هر یک از افراد  مسکونی محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک واحد

 .مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود

  تلقی اجاری غیر گیرد می قرار قانون این 2 ماده موضوع مؤسسات و ها سازمان اختیار در مجاناً که امالکی – 2تبصره 

  .شود می

 .شود  اجاره امالک، هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب می درآمد بر مالیات نظر از – 3تبصره  

شود درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آالت نیز  ماشین آالت به اجاره واگذار می یا اثاثه با که امالکی مورد در – 4تبصره  

 .شود  و مشمول مالیات این فصل می  جزء درآمد ملک محسوب

شود بر اساس ارزش  رداد از طرف مستأجر در عین مستأجره به نفع موجر ایجاد میقرا طبق که مستحدثاتی – 5تبصره  

مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحول محسوب   روز تحویل معامالتی

 .گردد می

شود و همچنین  یا قرارداد به عهده مالک است و از طرف مستأجر انجام می قانون موجب به که هایی هزینه – 6تبصره  

تقبل شده در صورتی که عرفاً به عهده مالک باشد به بهای روز  قرارداد انجام آن از طرف مستأجر  مخارجی که به موجب

 .شود بهای سال انجام هزینه اضافه می جمع اجاره  االجاره غیر نقدی به  انجام هزینه تقویم و به عنوان مال
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ماید مبلغ که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کالً یا جزئاً به اجاره واگذار ن صورتی در – 7تبصره  

االجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول   به نسبت مورد اجاره از مال اجاره پرداختی بابت عرصه

 .مالیات خواهد بود

خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجازه بها مهلتی برای تخلیه ملک  سکونت محل مالک که صورتی در – 8تبصره  

باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع  سکونت انتقال دهنده می  که محل داده شود در مدتی

به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت   شود مگر این که در اختیار بایع شرطی است اجاری تلقی نمی

 .شود می

هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت  های دولتی و دستگاه شرکت و مؤسسات ها، وزارتخانه – 9تبصره 

اسالمی، شهرداری ها و شرکت ها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص   شود، نهادهای انقالب تأمین می

امور  اداره کنند کسر و ظرف ده روز به  پرداخت می  هایی که االجاره حقوقی مکلفند مالیات موضوع این فصل را از مال

 .مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آنرا به مؤجر تسلیم نمایند

های سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک  شرکت به متعلق مسکونی واحدهای – 10تبصره 

شود و از لحاظ  قی نمیباشد در مدت مذکور اجاری تل که در تصرف خریدار می گردد مادام مثبته به موجب قرارداد واگذار می

این قانون به  (59ماده )موضوع   مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط براینکه مالیات نقل و انتقال قطعی

 .مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد

ی که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعالم بیش از سه واحد استیجار دارای مسکونی های مجتمع مالکان – 11تبصره 

مالیات بر درآمد امالک  (٪100شوند در طول مدت اجاره از صد درصد ) ساخته شده یا می  وزارت مسکن و شهرسازی

ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع   باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص اجاری معاف می

مفید از مالیات بر در آمد ناشی   جاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربناییکصد و پن

 .باشد از اجاره امالک معاف می

محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره امالک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط  مأخذ ،1382 سال ابتدای از – 2تبصره 

این قانون برای محدوده شهرها و روستاها و براساس هر مترمربع تعیین خواهد  (64ماده )  ضوعکمیسیون تقویم امالک مو

 .شد

گیرد و در مواردی که  درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می - ۵۴ماده  

( ارقام مندرج %80آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد ) قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه

مکرر( این 54در جدول امالک مشابه تعیین و اعالم شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز در مورد ماده )

  .قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره امالک مشابه تعیین خواهدشد

این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر مالک تعیین  (53( ماده)9تبصره) ـ در صورتی که مستأجر جزء مشموالن1تبصره

  .درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود
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درآمد ـ چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص 2تبصره

التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدی،  مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه

  .پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختالف موضوع این قانون خواهد بود

شده  اده باشد و مالیات تعیینشده طبق مقررات این م ـ در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین3تبصره

رسیدگی در مراجع حل اختالف مالیاتی موضوع این قانون خواهد  مورد اعتراض مؤدی باشد، در این صورت پرونده قابل

 44.بود

ـ واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصدهزارنفر که به استناد سامانه ملی امالک و مكرر ۵۴ماده

شوند، از سال دوم به بعد  شناسایی می« واحد خالی»عنوان  این قانون( به مکرر169ماده 7تبصره اسکان کشور)موضوع

  :مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد

 سال دوم ـ معادل یک دوم مالیات متعلقه 

 سال سوم ـ معادل مالیات متعلقه 

 45( برابر مالیات متعلقه1/ 5نیم ) و  عد ـ معادل یکسال چهارم و به ب

مسکونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش  آپارتمان یا خانه مالک گاه هر – ۵۵ماده  

لیات این فصل گذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول ما سازمانی که کارفرما در اختیار او می  اجاره نماید یا از خانه

پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبه  قرارداد می  ای که به موجب سند رسمی یا االجاره میزان مال

 .االجاره دریافتی او کسر خواهد شد گردد از کل مال مالیات حقوق تقویم می

46حذف شد.-۵۶ماده
 

 (84ماده ) دارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوعشخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ن مورد در – ۵۷ماده 

این قانون از درآمد مشمول مالیات ساالنه مستغالت از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات 

ن امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به ای که از سازما باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه باشد. مشموالن این ماده می

نمایند که هیچ گونه درآمد دیگری ندارند. اداره امور مالیاتی مربوط باید   اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعالم

دارد و در صورتی که ثابت شود  خالصه مندرجات اظهارنامه مؤدی را به اداره امور مالیاتی محل سکونت مؤدی ارسال

حکم   اظهارنامه مؤدی خالف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد. در اجرای

 .های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوائز و سود ناشی از سپرده

 .اشند جاری نخواهد بودب پدر والیت حتت که صغیری فرزندان مورد در ماده این حکم – 1تبصره  

                                                           
و تبصره های آن حذف و بند یازده و  54ماده  31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بند یازده ماده واحده  44

 تبصره های آن جایگزین گردیدند.
 مکرر الحاق گردید. 54ماده 31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بند دوازده ماده واحده  45
 .، این ماده حذف شده است1380/11/27م، مصوب های مستقی قانون اصالح موادی از قانون مالیات 20به موجب ماده  46
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مشمول مالیات ماهانه مؤدی کمتر از مبلغ مذکور در این ماده باشد آن مقدار از  درآمدهای سایر که صورتی در – 2تبصره 

اجاره امالک که با سایر درآمدهای مؤدی بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این   درآمد مشمول مالیات

 .شمول مالیات خواهد بودفصل م

47حذف گردید. -۵۸ماده
 

 واگذاری حق انتقال همچنین و( ٪5ماخذ ارزش معامالتی و به نرخ پنج درصد) به امالک قطعی انتقال و نقل – ۵۹ماده 

انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان  تاریخ در( ٪2درصد ) مالک یا صاحب حق و به نرخ دو  به ماخذ وجوه دریافتی محل

 .باشد ق مشمول مالیات میح

چنانچه برای مورد معامله ارزش معامالتی تعیین نشده باشد، ارزش معامالتی نزدیکترین محل مشابه مبنای  – 1تبصره  

 .بود محاسبه مالیات خواهد

 از ناشی حقوق یا محل تصرف حق یا پیشه یا کسب حق از است عبارت قانون این نظر از محل واگذاری حق – 2تبصره  

 .محل تجاری موقعیت

 48حذف شد. -۶۰ماده

شود نیز ارزش معامالتی ملک طبق مقررات این  اردی که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام نمیمو در – ۶۱ماده 

عمل خواهد بود و به طور کلی برای امالکی که ارزش معامالتی آنها تعیین نشده ارزش  فصل در محاسبه مالیات مالک

 .باشد یکترین محل مشابه مناط اعتبار میمعامالتی نزد

49حذف شد. -۶۲ماده
 

شود به استثنای نقل و انتقال بالعوض که  ل و انتقال قطعی امالکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام مینق – ۶3ماده  

ل خواهد بود و مالیات است، مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی امالک برابر مقررات این فص طبق مقررات مربوط مشمول

ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به ملک واگذاری   چنانچه عوضین، هر دو مالک باشند هر یک از متعاملین به

 .خود را پرداخت خواهند نمود

باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش  تعیین ارزش معامالتی امالک بر عهده کمیسیون تقویم امالک می   – ۶۴ماده 

( میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ مالکهای زیر تعیین %2مالتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دودرصد)معا

  .کند

( %20درصد) یابد تا زمانی که ارزش معامالتی هر منطقه به بیست میزان دوواحددرصد افزایش می این شاخص هرسال به

  .میانگین قیمتهای روز امالک برسد

ت ساختمان با توجه به مصالح)اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره( و قدمت و تراکم و الف ـ قیم

 خدماتی و غیره( و نوع مالکیت  طریقه استفاده از آن)مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، 

                                                           
 حذف گردید.27/11/1380های مستقیم، مصوب  قانون اصالح موادی از قانون مالیات 22به موجب ماده  47
 حذف گردید.7/2/1371های مستقیم مصوب  قانون اصالح موادی از قانون مالیات 11به موجب ماده  48
 .حذف گردید 7/2/1371های مستقیم مصوب  ز قانون مالیاتقانون اصالح موادی ا 11به موجب ماده  49
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صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و  ب ـ قیمت اراضی باتوجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری،

 کشاورزی 

های راه و  این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه

شهرسازی و جهادکشاورزی، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و شورای اسالمی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا 

دارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی و ثبت اسناد و امالک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای رؤسای ا

بار ارزش معامالتی امالک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین  کمیسیون مذکور هر سال یک .شود اسالمی شهر تشکیل می

  .کند می

ستاهای تابعه )براساس تقسیمات کشوری( نماینده بخشدار یا شورای بخش در در موارد تقویم امالک واقع در هر بخش و رو

کند. در صورت نبودن شورای اسالمی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی  جلسات کمیسیون شرکت می

  .کند فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت می

سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها به دعوت مدیرکل یا رئیس اداره  کمیسیون تقویم امالک در تهران به دعوت

شود. جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء  امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل می

جلسات کمیسیون حسب مورد بر یابد و تصمیمات متخذه با رأی حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبیری  رسمیت می

  .عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است

االجراء و تا  شده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم امالک، الزم ارزش معامالتی تعیین

  .تعیین ارزش معامالتی جدید معتبر است

توانند قبل از اتمام دوره یکساله در هر شهر یا بخش یا  ی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور میـ سازمان امور مالیات1تبصره

  :روستا، در موارد زیر کمیسیون تقویم امالک را تشکیل دهند

  .ـ برای تعیین ارزش معامالتی نقاطی که فاقد ارزش معامالتی است1

حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه شده نقاطی که  ـ برای تعدیل ارزش معامالتی تعیین2

  .وجود آمده باشد هماهنگی الزم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذکرشده در این ماده تغییرات عمده در ارزش امالک به

االجراء و  امالک، الزم ارزش معامالتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم

  .تا تعیین ارزش معامالتی جدید معتبر است

ـ در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دوبار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جلسه 2تبصره

رزش روز تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معامالتی حاصل نشود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آخرین ا

صالح تعدیل  شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کاالها و خدمات اعالمی توسط مراجع قانونی ذی امالک تعیین

  .و ارزش معامالتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند

سایر عوارض و وجوه ـ در مواردی که ارزش معامالتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه 3تبصره

باشد که با  گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معامالتی موضوع این ماده می قرار می

رسد.  ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی
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ی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعالمی از طرف درصد مذکور باید به نحو

50.ربط افزایش نیافته باشد مراجع قانونی ذی
 

اجرای قوانین و مقررات اصالحات ارضی به عمل آمده و یا خواهد آمد و  در که امالک قطعی انتقال و نقل – ۶۵ماده  

 .های تعاونی مسکن به اعضاء آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود شرکت  واحدهای مسکونی از طرف

یا شهرداری ها یا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنین در مواردی که  دولت گیرنده انتقال که صورتی در – ۶۶ماده 

 باشد در محاسبه مالیات موضوع شود  سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده می ملک به وسیله اجرای ثبت و یا

 بجای ارزش معامالتی هنگام انتقال حسب مورد مالک عمل قرار خواهد گرفت  این قانون بهای مذکور در سند (59ماده )

طعی امالک اساس حکم مراجع قضایی به طور کلی و اقاله یا فسخ معامالت ق بر امالک قطعی معامالت فسخ – ۶۷ماده  

 .از انجام معامله به عنوان معامله جدید مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود در سایر موارد تا شش ماه بعد

و اصالحات بعدی آن به دولت تملیک  132051قانون ثبت مصوب مرداد ماه  34 ماده اجرای در که امالکی – ۶۸ماده  

 .انتقال قطعی معاف است شود از پرداخت مالیات نقل و می

مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این  واحدهای قطعی انتقال اولین – ۶۹ه ماد 

نمایند احداث و   های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می هایی که وزارتخانه قیمت قانون مطابق ضوابط و

                                                           
حذف و بنده سیزده و تبصره های آن 64 31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بند سیزده ماده واحده  50

 جایگزین گردید.
 :۱3۲۰قانون ثبت مصوب مرداد ماه  3۴ ماده 51

منقول و غیر منقول چنانچه بدهکار در ظرف مدت مقرر از  و کلیه معامالت شرطی و رهنی راجع به 33در مورد معامالت مذکور در ماده 

هر گاه بدهکار در ظرف سه  .تواند با درخواست صدور اجرائیه فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت بخواهد می خود استفاده نکند بستانکار حق

نپردازد  اجور عقب افتاده و زیان دیرکرد نسبت به اصل از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد د معامله را باتاریخ ابالغ اجرائیه اصل وجه مور ماه از

اجور عقب افتاده و زیان دیرکرد نسبت به اصل وجه از تاریخ  مال مورد معامله از همان مبلغی که در سند تعیین شده به عالوه آگهی مزایده

از همان مبلغ مزایده شروع و از  شود و در روز معین وق دیوانی و هزینه مزایده و مالیات حراج منتشر میمزایده حق روز انقضاء مدت معامله تا

 شود و پس از وضع حقوق دیوانی و هزینه مزایده و مالیات حراج به بدهکار داده می پرداخته شده و مازاد وجه حاصل از فروش طلب بستانکار

 گردد بستانکار به همان مبلغ که آگهی شده واگذار می دریافت حقوق و عوارض دولتی به خود پس از چنانچه مال مزبور خریدار نداشته باشد

  .به هر حال به طریق مزایده باید به فروش برسد باشند و در این صورت ملک مورد معامله مؤسسات بانکی از این قاعده اخیر مستثنی می 

سابق قطعی نشده مشمول این قانون  34ارزیابی آنها طبق ماده  ه و در تاریخ اجرای این قانونامالکی که مورد درخواست مزایده بود - 1تبصره  

  .بود خواهند

 -تاریخ انقضاء مدت مقرر در سند تعلق خواهد گرفت  زیان دیرکرد اصل وجه مورد معامله از 33در مورد معامالت مذکور در ماده  - 2تبصره  

اظهارنامه یا تقدیم  لق زیان دیرکرد مشروط به تقدیم اظهارنامه یا دادخواست است و از تاریخ ابالغتع سایر معامالت استقراضی در مورد

گیرد که وجه التزامی بین طرفین در ضمن معامله اصلی یا ضمن  تعلق می شود ولی به طور کلی زیان دیرکرد در صورتی می دادخواست محسوب

بدهکار در صورت دیرکرد به طور مستقیم یا  تزام مزبور راجع به معامله اصلی باشد مقرر نشده ودیگری به طوری که ال هر نوع قراردادو معامله

  .باشد نگردیده غیر مستقیم به تأدیه آن ملزم

در معامالت استقراضی که موضوع آن مال ذمه باشد از قبیل بیع شرط روغن وامثال آن بستانکار فقط حق دارد اصل طلب خود را با  - 3تبصره 

  .شده باشد( و یا زیان دیرکرد از تاریخ انقضاء مدت مطالبه نماید در صورتی که معین التزام ) جهو

بدهکار با بستانکارمعامله خود را مستقیماً ختم نماید اداره ثبت اسناد فقط  34در صورتی که در ظرف سه ماه مهلت مذکور در ماده  - 4تبصره 

 .خواهد داشت حق اجراء را دریافت نصف
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برنامه احداث که حسب مورد توسط وزارت مسکن و شهرسازی یا اجرای   حداکثر در مدت یک سال از تاریخ انقضای مهلت

 .باشد قطعی امالک معاف می  شود منتقل گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال شهرداری محل تعیین می

ها بابت عین  های دولتی و یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت طرف وزارتخانه از که وجوهی یا و مال گونه هر – ۷۰ماده 

ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده،  یا حقوق راجع به امالک و اراضی برای

گیرد یا به حساب  مالک یا صاحب حق تعلق می  کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آنها به  آهن، خیابان، معابر، لوله راه

 .ت نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بودشود از مالیا وی به ودیعه گذاشته می

رسد در صورت انتقال به سازمان میراث  امالکی که طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا می

ماند نسبت  مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق و در سایر موارد که در دست اشخاص باقی می  فرهنگی کشور نسبت به کل

بر درآمد امالک از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد و   درصد مالیات مربوط به درآمد موضوع فصل مالیات 50به 

همچنین هرگونه وجه یا مالی که از طرف اشخاص مذکور بابت تملک امالک یا حقوق واقع در محدوده طرحهای نوسازی، 

گیرد از پرداخت مالیات  رها به مالکین یا صاحبان حق تعلق میمحالت قدیمی و بافت های فرسوده شه  بهسازی و بازسازی

 .نقل و انتقال معاف است

عادی معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار، قیمت  اسناد طریق از که هایی زمین – ۷۱ماده  

  موضوع مورد تأیید مراجع ذیصالح خریدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر این که  اعیانی احداث شده وسیله

 .دولتی یا محاکم قضایی یا شهرداری محل که ملک در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد

مالیات از طرف مؤدی معامله انجام نشود اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است  پرداخت از پس که مواردی در – ۷۲ماده 

دفتر اسناد رسمی مربوط، مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعالم دفتر   دبنا به درخواست مؤدی و تأیی

از محل وصولی جاری طبق مقررات این قانون مسترد دارد.  اسناد رسمی مالیات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده را

 .خواهد بود  آمد اتفاقی نیز جاریحکم این ماده در مورد استرداد مالیات های مربوط به حق واگذاری و در

52حذف شد. -۷3ماده
 

دارمی یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه   دست عنوان با امالک مورد در – ۷۴ماده  

نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی   متصرف تمامی حقوق خود

حاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع امالک  باشد، همچنین در مورد درآمد برابر مقررات این فصل میامالک 

فوق تاریخ تصرف، تاریخ   متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد

 .گردد  تملک متصرف محسوب می

اوقافی اعم از این که اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به  امالک مستأجرین مالیاتی نظر از – ۷۵ماده  

 .فصل خواهند بود  عرصه مشمول مقررات این

 .شد خواهد منظور تملک تاریخ جای به اجاره تاریخ مؤدیان گونه این مالیات محاسبه در – 1تبصره  

                                                           
 حذف گردید.7/2/1371بب های مستقیم، مصو قانون اصالح موادی از قانون مالیات 11به موجب ماده  52
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این قانون  53ه ماد 7 تبصره اجرای مانع شود می واگذار مستأجر توسط ملک که مواردی در ماده این حکم – 2تبصره  

 .نخواهد بود

 وجه باشد، (77) یا (59)مواد مشمول مورد حسب قانون این (52)ماده موضوع انتقال و نقل که مواردی در – ۷۶ماده  

53.شد نخواهد مطالبه مزبور انتقال و نقل درآمد بر مالیات بابت دیگری
 

 مقررات مشمول مورد حسب ساختمان نوع هر فروش و ساخت از ناشی حقوقی و حقیقی اشخاص درآمد – ۷۷ماده  

 .بود خواهد قانون این سوم باب پنجم و چهارم فصول موضوع درآمد بر مالیات

 مشمول قانون این (59) ماده موضوع قطعی انتقال و نقل مالیات بر عالوه مذکور های ساختمان انتقال و نقل اولین ـ1تبصره

 موضوع مؤدیان قطعی مالیات. است انتقال مورد ملک معامالتی ارزش مأخذ به( %10)درصد ده نرخ به الحساب علی مالیات

 .شود می تعیین مربوط مقررات طبق رسیدگی از پس ماده این

 بیش که است آن به منوط حقیقی اشخاص توسط ساختمان فروش و ساخت درخصوص ماده این مقررات شمول ـ2تبصره

 .باشد نگذشته آن کار پایان گواهی صدور تاریخ از سال سه از

 منظور به را مراتب کار پایان صدور هنگام رد همچنین و ساخت پروانه صدور با همزمان موظفند ها شهرداری ـ3تبصره

 گردد،  می تعیین کشور مالیاتی امور سازمان توسط که ترتیبی به ربط ذی مالیاتی امور اداره به مالیاتی پرونده تشکیل

 .کنند گزارش

 .است مستثنی ماده این مفاد حکم از جمعیت یکصدهزارنفر زیر شهرهای ـ4تبصره

 با مالیاتی الحساب علی تسویه چگونگی و مالیات مشمول درآمد تعیین نحوه درمورد ماده این یاجرائ نامه آیین ـ 5تبصره

54.رسد می وزیران هیأت تصویب به قانون این تصویب از پس ماه سه مدت ظرف دارایی و اقتصادی امور وزارت پیشنهاد
 

این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن  52ماده مذکور در  حقوق از یک هر واگذاری مورد در – ۷۸ماده 

مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد  59ماده دریافتی مالک به نرخهای مذکور در  این قانون ذکر شده است 77تا  53مواد 

 .گرفت

۵۵حذف شد. -۷۹ماده
 

سازمان امور مالیاتی کشور  ای که از طرف  اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه مکلفند فصل این موضوع مؤدیان – ۸۰ماده 

روز این قانون تا سی  74ماده آنها قرار گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مؤدیان موضوع   تهیه و در دسترس

آخر تیر ماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل   پس از انجام معامله و در سایر واگذاری موارد تا

 .ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند وقوع

                                                           
 اصالح گردید. 76ماده 31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بند چهارده ماده واحده  53
حذف گردید و متن بند پانزده  77متن  ماده 31/04/1394مصوب مهای مستقی قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بندپانزده ماده واحده  54

 جایگزین آن گردید.
 حذف گردید. 7/2/1371های مستقیم، مصوب  قانون اصالح موادی از قانون مالیات 11به موجب ماده  55
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گیرد مؤدی مکلف است  ن به موجب اسناد رسمی انجام میاین قانو 52ماده  موضوع معامالت که مواردی در – 1تبصره 

این قانون را به تفکیک به  187ماده  های مندرج در دریافتی و یا درآمد موضوع هر یک از مالیات قبل از انجام معامله میزان

موجر تغییر ننموده به منزله انجام تکالیف مقرر در  مواردی که  اداره امور مالیاتی ذیربط اعالم دارد این اعالم به استثنای

 .باشد متن این ماده می

گیرد انتقال گیرنده مکلف است  فصل به موجب اسناد رسمی انجام نمی این موضوع معامالت که مواردی در – 2تبصره 

 .اطالع دهدتاریخ انجام معامله کتباً به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک   مراتب را ظرف سی روز از

 یکشاورز درآمد بر مالیات –فصل دوم 

کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور،  های فعالیت کلیه از حاصل درآمد – ۸۱ماده  

ف معا  از هر قبیل و نخیالت از پرداخت مالیات  صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیاء مراتع و جنگل ها، باغات اشجار

های  های کشاورزی و آن رشته از فعالیت های الزم را در زمینه کلیه فعالیت دولت مکلف است مطالعات و بررسی  باشد. می

داشته باشد معمول و الیحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی،  مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت

 به مجلس شورای اسالمی تقدیم نمایدایران و   اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی

 حقوق درآمد بر مالیات –فصل سوم 

اعم از حقیقی یا حقوقی( در قبال تسلیم نیروی کار خود  شخص دیگر ) خدمت در حقیقی شخص که درآمد – ۸۲ماده  

مالیات بر درآمد کند مشمول  حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد تحصیل می بابت اشتغال در ایران بر

 .حقوق است

از طرف دولت جمهوری اسالمی ایران یا اشخاص مقیم ایران(  خارج از کشور ) مأموریت مدت در که حقوقی درآمد –تبصره  

 .باشد شود مشمول مالیات بر درآمد حقوق می شخص می  از منابع ایرانی عاید

یا مزد، یا حقوق اصلی( و مزایای مربوط به شغل  مقرری یات حقوق عبارت است از حقوق )مال مشمول درآمد – ۸3ماده  

 .های مقرر در این قانون اعم از مستمر یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت

 :شود می محاسبه و تقویم زیر شرح به حقوق مالیات مشمول نقدی غیر درآمد –تبصره  

به استثنای مزایای نقدی  درصد حقوق و مزایای مستمری نقدی )20اثیه درصد و بدون اث25اثیه معادل اث با مسکن –الف  

 .شود این قانون( در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می  91ماده معاف موضوع 

به  حقوق و مزایای مستمر نقدی )درصد  5درصد و بدون راننده معادل  10 معادل راننده با اختصاصی اتومبیل –ب 

این قانون( در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر  91موضوع ماده   استثنای مزایای نقدی معاف

 .شود می

 .حقوق کننده پرداخت برای شده تمام قیمت معادل نقدی غیر مزایای سایر –ج 
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هرساله در قانون بودجه   ه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع،میزان معافیت مالیات بردرآمد ساالن -۸۴ماده 

 .شود سنواتی مشخص می
56 

این قانون و تا  (84ماده ) نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در – ۸۵ماده 

.( است%20درصد) ( و نسبت به مازاد آن بیست%10صد)در هفت برابر آن مشمول مالیات ساالنه ده
57 

 (85ماده ) پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات هر هنگام حقوق کنندگان پرداخت – ۸۶ماده 

نندگان حقوق و میزان آن ک  ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت این قانون محاسبه و کسر و

 .تغییرات را صورت دهند های بعد فقط  به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه

هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا  پرداخت-تبصره 

کنند،  التحقیق و حق پژوهش پرداخت می التدریس، حق ت، حقالمشاوره، حق حضور در جلسا باشند، با عنوان حق بیمه نمی

باشد. کارفرمایان  می (%10درصد) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده (84ماده) بدون رعایت معافیت موضوع

این قانون با اعالم  (86ماده) شده در موظفند درموقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین

شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت  کنندگان مطابق فرم نمونه اعالم مشخصات دریافت

 58 .های متعلق خواهند بود کنند و درصورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جریمه

درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد  بر مالیات بابت یپرداخت اضافه – ۸۷ماده  

بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه   تا آخر آن سال با در خواست کتبی حقوق  از انقضای تیر ماه سال بعد

 .قرار گیرد

های الزم را معمول و در صورت  ریخ تسلیم درخواست رسیدگیاداره امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تا

بدهی قطعی دیگر در آن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل   احراز اضافه پرداختی و نداشتن

به حساب قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی   کننده بدهی های جاری اقدام کند. در صورتی که درخواست وصولی

 .بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد

  خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافت مقیم اشخاص از که مواردی در – ۸۸ماده 

اتی روز از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره امور مالی کنندگان حقوق مکلفند ظرف سی

مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور  محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیر ماه سال بعد اظهارنامه 

 .مالیاتی مزبور تسلیم نمایند

                                                           
حذف گردید و متن بند شانزده 84متن  ماده 31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بند شانزده ماده واحده  56

 جایگزین آن گردید.
حذف گردید و متن بند هفده 85متن  ماده 31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بند هفده ماده واحده  57

 جایگزین آن گردید.
حذف گردید و متن بند 86متن  تبصره ماده  31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بندهجده ماده واحده  58

 هجده جایگزین آن گردید.
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تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه به استثنای کسانی که طبق  یا کشور از خروج پروانه صدور – ۸۹ماده  

باشند موکول به ارائه مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص  پرداخت مالیات معاف می ت این قانون ازمقررا

 .اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی است حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای

رر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی حقوق، مالیات متعلق را در موعد مق کنندگان پرداخت که مواردی در – ۹۰ماده 

به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از  مکلف است مالیات متعلق را 59ذی صالح  پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی

این  (157ماده ) باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودی می

 .این قانون نیز جاری خواهد بود (88ماده )قانون مطالبه کند. حکم این ماده نسبت به مشموالن 

 .است معاف مالیات پرداخت از زیر شرح به حقوق درآمدهای – ۹۱ماده  

العاده دول خارجی  های نمایندگی فوق ای هیأتهای سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعض رؤسا و اعضای مأموریت- 1

های  دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین رؤسا و اعضای هیأت نسبت به درآمد حقوق و

ایران نسبت به درآمد حقوق و دریافتی از سازمان و مؤسسات  نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن در

 .که تابع دولت جمهوری اسالم ایران نباشندمزبور در صورتی 

های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت  رؤسا و اعضای مأموریت – 2

 .دول متبوع خود به شرط معامله متقابل درآمد حقوق دریافتی از

های بالعوض فنی و اقتصادی و علمی و  حل کمککارشناس خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسالمی ایران از م – 3

شود نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا  المللی به ایران اعزام می یا مؤسسات بین فرهنگی دول خارجی و

 .المللی مذکور مؤسسات بین

ر خارج نسبت به درآمد های دولت جمهوری اسالمی ایران د ها و نمایندگی ها و کنسولگری کارمندان محلی سفارتخانه – 4

جمهوری اسالمی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران نباشند به شرط  حقوق دریافتی از دولت

 .معامله متقابل

60حذف شد.– 5
 

 .العاده مسافرت مربوط به شغل هزینه سفر و فوق – 6

های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل  ارگران و خانهمسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده ک – 8

 .گیرد استفاده کارگران قرار می کارگاه یا کارخانه که مورد

 .وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن – 9

 .این قانون (84ماده ) عیدی ساالنه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع – 10

 .شود های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده می نامه های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین خانه – 11

                                                           
محل » جایگزین کلمه «  ذی صالح »کلمه 31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بند نونزده ماده واحده  59

 گردید.« کننده حقوق مالیاتی محل پرداخت ( این قانون، اداره امور82اشتغال حقوق بگیر، یا درمورد مشموالن تبصره ماده)
 حذف گردید.91ماده  5متن بند  31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتزده ماده واحده به موجب بند نو 60
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بگیر به  قوجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا به وسیله حقو – 12

 .اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند  پزشک یا بیمارستان به استناد

 .این قانون (84ماده )مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع  – 13

می و انتظامی مشموالن قانون استخدامی وزارت درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران اعم نظا – 14

 .اطالعات و جانبازان انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی و آزادگان

کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و  حقوق مالیات( ٪50) درصد پنجاه – ۹۲ماده 

 .شود ریزی کشور بخشوده می برنامه

61.حذف شد –تبصره  
 

 مشاغل درآمد بر مالیات –ل چهارم فص 

ر غیر از موارد مذکور در سایر گاشتغال به مشاغل یا به عناوین دی طریق از حقیقی شخص که درآمدی – ۹3ماده  

های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل  کند پس از کسر معافیت  های این قانون در ایران تحصیل فصل

 .باشد می

های مضاربه در صورتی  اختیاری یا قهری( و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت از اعم ) مدنی های شرکت رآمدد –تبصره  

 .باشد یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می  مضارب( که عامل )

مات به اضافه موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کاال و خد مؤدیان مالیات مشمول درآمد – ۹۴ماده  

ها و استهالکات مربوط طبق مقررات  درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه سایر

 .استهالکات های قابل قبول و فصل هزینه

صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و  – ۹۵ماده 

وابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم ض

  .گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند می

نگهداری آنها اعم از ماشینی )مکانیزه( و دستی و نمونه نامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای  آیین

اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مؤدیان مذکور و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و 

 1/ 1انون )االجراء شدن این ق ربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ الزم تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذی

62.رسد تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می شود و به توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می (1395/
 

63حذف شد . -۹۶ماده 
 

                                                           
 د.حذف گردی92متن  تبصره ماده  31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بندبیست ماده واحده  61
و تبصره های آن حذف و  95متن ماده 31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بند بیست و یک ماده واحده  62

 متن بند بیست یک جایگزین آن گردید.
صره های آن حذف و تب 96متن ماده 31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بند بیست و یک ماده واحده  63

 گردید.
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باشند به  درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می – ۹۷ماده  

 .مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بوداستناد اظهارنامه مالیاتی 

های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس  تواند اظهارنامه سازمان امور مالیاتی کشور می

  .رابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهدطور نمونه انتخاب و ب شده و یا به معیارها و شاخصهای تعیین

که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی  در صورتی

شده مؤدیان از طرح جامع  کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطالعات اقتصادی کسب

کند. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت  و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام میمالیاتی 

روز از تاریخ ابالغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض  سی

های عدم  ها و اعمال مجازات این حکم مانع از تعلق جریمه گیرد، مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می

  .تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست

  .این قانون در اجرای این ماده جاری است (239تبصره ماده) حکم موضوع

ه سال از تاریخ ابالغ این قانون، بانک اطالعات تبصره ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت س

مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام 

های  قانون مالیات (271) و (154) ،(153) ،(152) ،(98) ،(97)جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، مواد

64.مجری خواهد بود 1380مستقیم مصوب سال 
 

 65حذف شد.– ۹۸ماده  

های  و اصالحیه 134566 های مستقیم مصوب اسفند ماه  تقانون مالیا 76ماده  موضوع پیمانکاری قراردادهای – ۹۹ماده 

باشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت  تاریخ تصویب این قانون می بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از

 .الذکر خواهند بود فوق چهار درصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون

                                                           
و تبصره های آن حذف و  97متن ماده 31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بندبیست و دو ماده واحده  64

 متن بند بیست دو و تبصره های جایگزین آن گردید.
 حذف گردید. 31/04/1394صوبم های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بندبیست و دو ماده واحده  65
 : ۱3۴۵قانون مالیات های مستقیم مصوب ۷۶ماده 66

در مورد پیمانکاری اعم از این که توسط شخص حقیقی یا حقوقی انجام شود نسبت به هر نوع کار ساختمانی و تأسیسات فنی وتأسیساتی یا 

برداری و نظارت و محاسبات فنی از هر قبیل کارفرما  نقشه کشی و پیمانکاری حمل و نقل و یا تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات و نقشه

باشد به طور کلی در غیر این صورت اگر مبلغ کل پیمان ده میلیون ریال یا بیشتر باشد  75درصورتی که از جمله اشخاص مذکور در ماده 

ی محل با اخذ رسید تسلیم و در هر پرداخت پنج روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به دفتر ممیزی حوزه مالیات 30مکلف است ظرف

روز به اداره دارایی محل بپردازد و هرگاه رونوشت قرارداد به دفتر ممیزی حوزه مالیاتی  30درصد مبلغ پرداختی را کسرکند و منتهی ظرف 

د قرارداد را تشخیص و مالیات موضوع این تسلیم نگردد ممیز مالیاتی مربوط باتحقیقات الزم و استفاده از اطالعات مکتسبه ارزش موضوع مور

او ثابت کند ماده را از کارفرما مطالبه خواهد نمود و درصورتی که کارفرما از معرفی پیمانکار خودداری یا نتواند با ارائه مدارک اسناد عمل را به 

از کارفرما  134د شد طبق نرخ مذکور در ماده احتساب خواه 79مزبور که بر اساس ماده  مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات پیمانکاری

 .مطالبه و وصول خواهد شد
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های بعدی که  و اصالحیه1345قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه  76 ماده موضوع پیمانکاری قراردادهای –تبصره 

تسلیم گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات  29/12/1367لغایت  3/12/1366پیشنهاد آنها از تاریخ

تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال  1367ال درآمد عملکرد منتهی به س این قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بر

 .مزبور خواهند بود

های شغلی خود را در سال مالیاتی برای  اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت مکلفند فصل این موضوع مؤدیان – ۱۰۰ماده  

اهد شد تنظیم و تا ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خو نمونه  هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق

این  131متعلق را به نرخ مذکور در ماده  سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات  67ماه خردادآخر 

 .قانون پرداخت نمایند

ساالنه تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کاال و خدمات  سازمان امور مالیاتی کشور می -تبصره 

این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک  (84ماده)آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع 

ر صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. د موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به

مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و 

  .شود وصول می

68.شده در موعد مقرر نخواهد بود های مالیاتی تسلیم حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه
 

ضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در مؤدیان مو مالیات مشمول ساالنه درآمد – ۱۰۱ماده 

های  این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ (84ماده )میزان معافیت موضوع  اند تا موعد مقرر تسلیم کرده

شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به  مشمول مالیات خواهد بود.این قانون  (131ماده )مذکور در 

 .به بعد جاری است 1382عملکرد سال 

1تبصره 
69

و قهری شرکاء حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ  اختیاری از اعم مدنی مشارکتهای در –

ده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکائی که با هم باقیمان معافیت بطور مساوی بین آنان تقسیم و

گردد. در صورت  تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطاء می  رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک

ارکت بشرح فوق استفاده نموده مش مقام قانون از معافیت مالیاتی سهم متوفی در  فوت احد از شرکاء وراث وی به عنوان قائم

 .و این معافیت بطور مساوی بین تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد

                                                                                                                                                                                                            

در مواردی که اجرای قسمتی از قرارداد به دست دوم واگذار شود واگذارکننده از لحاظ این ماده در حکم کارفرما محسوب و مکلف  -تبصره 

ماده دو و نیم درصد مبلغ پرداختی را کسر و به اداره دارایی محل  اجرای مفاد این ماده خواهد بود منتهی به جای پنج درصد مذکور در این به

 .خواهد کرد پرداخت
به جای کلمه «  ماه خرداد »کلمه  31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بندبیست و سه ماده واحده  67

 اضافه گردید.«تیرماه»
حذف و به جای  100تبصره های ماده  31/04/1394مصوب های مستقیم ن اصالح قانون مالیاتقانوبه موجب بند بیست و سه ماده واحده  68

 آنها تبصره بند بیست و سه الحاق گردید.
« تبصره»به جای « 1تبصره »کلمه  31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بند بیست و چهار ماده واحده  69

 الحاق گردید.
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ـ در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر 2تبصره

 70.شود این قانون می (131ماده)در  فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخهای مذکور

مضارب( مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه عالوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد  ضاربه عامل )م در – ۱۰۲اده م

الحساب صاحب سرمایه به  و به عنوان مالیات علی این قانون کسر (101ماده )بدون رعایت معافیت  سهم صاحب سرمایه را

 .ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به اداره امور مالیاتی 

 .است ساقط مضارب یا عامل از سرمایه صاحب مالیات کسر تکلیف باشد بانک سرمایه صاحب که صورتی در –تبصره  

های خود رقم  کنند مکلفند در وکالتنامه محاکم اختصاصی وکالت می در که کسانی و ریدادگست وکالء – ۱۰3ماده  

الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که  پنج درصد آن بابت علی  ها را قید نمایند و معادل الوکاله حق

 :شدبا در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر

 .مرحله هر برای تعرفه در مقرر الوکاله حق درصد پنج است مالی آنها خواسته که اموری و دعاوی در –الف  

یا تعیین بهای خواسته قانوناً الزم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که  نباشد مالی وکالت موضوع که مواردی در –ب 

 .الوکاله برای هر مرحله نامه حق الوکاله مقرر در آیین حق دادگاه است پنج درصد حداقل الوکاله به نظر تعیین حق

 .مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده که خصوصی ادعای مورد به نسبت کیفری دعاوی در –ج 

شود و برای  مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می در که مالی اختالفات و دعاوی مورد در –د 

مقرر نشده است از قبیل اختالفات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان   ها تعرفه خاصیالوکاله آن حق

 : الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر حق

االختالف، چهار  ریال مابه (000/000/30)االختالف، پنج درصد تا سی میلیون  ریال مابه (000/000/10تا ده میلیون ) 

االختالف به باال سه درصد  ( ریال مابه000/000/30ریال از سی میلیون ) (000/000/10)د نسبت به مازاد ده میلیون درص

 .شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد ریال منظور می (000/000/30)نسبت به مازاد سی میلیون 

ولو این که وکیل دادگستری نباشد( نیز  این بند اقدام نمایند ) مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در

 .مؤدی همسر و نواده - دختر - پسر - خواهر -برادر  - مادر -مؤدی یا پدر   جاری است جز در مورد کارمندان

مه دادرسی نا ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین این مفاد طبق که مورد هر در – 1تبصره  

ها و  های مرجوعه از طرف وزارتخانه و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت  ها مدنی در هیچ یک از دادگاه

ها که محتاج به ابطال تمبر روی  مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و های دولتی و شهرداری مؤسسات دولتی و شرکت

 .باشند وکالتنامه نمی

ها  ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری های دولتی و شهرداری شرکت و دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه – 2ره تبص 

الحساب مالیاتی وکیل  کنند پنج درصد آن را کسر و بابت علی الوکاله به وکال پرداخت می بابت حق  مکلفند از وجوهی که

 .مایندظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل پرداخت ن

                                                           
 الحاق گردید. 101به ماده  2تبصره31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتب بند بیست و چهار ماده واحده به موج 70
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تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر  تمبر ابطال از پس که صورتی در – 3تبصره 

 .نخواهد بود  روی وکالتنامه مربوط

 الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی الوکاله یا خسارت حق حق ها دادگاه که مواردی در – 4تبصره  

ها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی  تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاه  وکالتنامه قرار گرفته است

 .التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد  مربوط اطالع دهند تا مابه

 71حذف شد.– ۱۰۴ماده 

 حقوقی اشخاص درآمد بر مالیات –فصل پنجم 

های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران  و درآمد ناشی از فعالیتها  جمع درآمد شرکت -۱۰۵ماده 

های مقرر به استثنای  های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت شود، پس از وضع زیان می یا خارج از ایران تحصیل

( ٪25ات به نرخ بیست و پنج درصد )باشد، مشمول مالی می  ای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه

 .واهند بودخ

اند، در صورتی که دارای  تجاری که به منظور تقسیم سود تاسیس نشده غیر ایرانی حقوقی اشخاص مورد در – 1تبصره 

کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول  فعالیت انتفاعی باشند، از ماخذ

 .شود یم

ماده و  (109( ماده )5تبصره )اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشموالن  -2تبصره 

هایی که مستقیماً یا به  یتبرداری سرمایه در ایران یا از فعال درآمد مشمول مالیاتی که از بهره  این قانون از مأخذ کل (113)

دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق  ایران انجام می وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در

کنند به نرخ  تحصیل می  های سینمایی از ایران های فنی یا واگذاری فیلم خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمک

 ن ماده مشمول مالیات خواهند بود.ای مذکور در

کنند طبق  عنوان به حساب خود تحصیل می نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر

 .باشند مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می

هایی که قبالً پرداخت شده  خارجی، مالیات اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا درآمد بر مالیات احتساب موقع در – 3تبصره 

 .شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد  است با رعایت مقررات

پذیر  های سرمایه نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکت حقوقی یا حقیقی از اعم اشخاص – 4تبصره 

 .بود دیگری نخواهند مشمول مالیات 

ین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر درآمد از مأخذ درآمد قوان موجب به که مواردی در – 5تبصره 

 .وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد مشمول مالیات اشخاص قابل
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برازی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکت های تعاونی سهامی عام مشمول درآمد مشمول مالیات ا -6تبصره 

 .( تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد%25بیست وپنج درصد)

( افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی %10درصد) ـ به ازای هر ده7تبصره

شود. شرط  واحددرصد از نرخهای مذکور کاسته می واحددرصد و حداکثر تا پنج گذشته آنها، یک مشمول مالیات سال

شده  برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعالم

 .72 تاز سوی سازمان امور مالیاتی اس

استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه  یات در مورد اشخاص حقوقی )بهدرآمد مشمول مال – ۱۰۶ماده 

ن ایـن قانو (97)و (95) ،(94) دیگری برای تشخیص آن مقرّر شده است( براساس میزان سوددهی فعـالیت و مقررات مواد

73.شود و تبـصره آن تعیین می
 

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و  – ۱۰۷ماده 

  :شود نمایند به شرح زیر تعیین می یا از ایران تحصیل می

اسبات فنی، دادن تعلیمات و کمکهای فنی، کشی، نظارت و مح برداری، نقشه ها و تأسیسات، نقشه بابت تهیه طرح ساختمان

عنوان بها یا  انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق، همچنین واگذاری فیلمهای سینمایی که به

ن استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانو کنند به حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل می

نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است با توجه به نوع فعالیت و میزان سوددهی به 

  .شود سال مالیاتی عاید آنها می باشد که ظرف مدت یک مجموع وجوهی می (%40درصد ) ( تا چهل%10درصد) مأخذ ده

ماه از تاریخ  د مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت، ظرف مدت ششنامه اجرائی این ماده و ضرایب تشخیص درآم آیین

  .رسد به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می (1395/ 1/ 1االجراء شدن این قانون ) الزم

مبالغی که از اول سال تا آن  کنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به پرداخت

کنندگان  صورت پرداخت اند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، درغیر این تاریخ پرداخت کرده

  .های متعلق آن خواهند بود کنندگان متضامناً مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه مذکور و دریافت

رسد مشروط بر  کاری، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات میـ در مورد عملیات پیمان1تبصره

لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقالم قرارداد درج شده باشد،  آنکه در قرارداد یا اصالحات و الحاقات بعدی آن مبالغ 

خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کاال و حقوق در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید 

  .ورودی وسایر پرداختهای قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است

عنوان  اشخاص حقوقی ایرانی به ـ در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به 2تبصره

ند معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکاران دست دوم واگذار کن

                                                           
 الحاق گردید. 7تبصره  31/04/1394مصوب های مستقیم نون اصالح قانون مالیاتقابه موجب بندبیست و پنج ماده واحده  72
 اصالح گردید. 31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بندبیست و شش ماده واحده  73
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گردد، از  ( این ماده از پیمانکار دست اول دریافت می1شود و با رعایت قسمت اخیر تبصره) پیمانکار دست دوم خریداری می

  .بردرآمد معاف است پرداخت مالیات

بانکهای خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی  های شرکتها و ـ شعب و نمایندگی3تبصره

آوری اطالعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی  و جمع

  .کنند نسبت به آن مشمول مالیات بردرآمد نخواهند بود دریافت می

وسیله نمایندگی از قبیل  هایی که اشخاص حقوقی مزبور به برداری سرمایه و سایر فعالیت حاصل از بهره ـ درآمد4تبصره

74.این قانون خواهد بود (106ماده)دهند مشمول مقررات  شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می
 

تاریخ الزم االجراء شدن این اصالحیه پرداخت نشده در صورت انتقال به حساب  تا آن اتمالی که هایی اندوخته – ۱۰۸ماده 

نخواهد بود، لیکن در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا کاهش سرمایه معادل   سرمایه مشمول مالیات

شود. این  یا کاهش سرمایه اضافه میمالیات سال تقسیم یا انتقال   اندوخته اضافه شده به حساب سرمایه، به درآمد مشمول

قانون  (138ماده )اندوخته موضوع   های معاف مؤسسه در دوران معافیت و های سود ناشی از فعالیت حکم شامل اندوخته

شرایط   های بعدی آن تا تاریخ تصویب این اصالحیه پس از احراز و اصالحیه 3/12/1366مالیات های مستقیم مصوب 

 .مربوط تا آن تاریخ نخواهد بود

هایی که مالیات آن تا تاریخ الزم االجرا شدن این اصالحیه وصول گردیده در صورت تقسیم یا انتقال به حساب  اندوخته

 .مشمول مالیات دیگری نخواهد بود  سود و زیان یا سرمایه یا انحالل

 : از است عبارت ایرانی هبیم مؤسسات مورد در مالیات مشمول درآمد – ۱۰۹ماده  

 .ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل – 1

 .ها ها و تخفیف حق بیمه دریافتی در معامالت بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی – 2

 .ها های اتکایی وصولی پس از کسر برگشتی حق بیمه بیمه – 3

 .های اتکایی واگذاری کارمزد و مشارکت در سود معامالت بیمه – 4

 .گر واگذارکننده گر اتکایی نزد بیمه های بیمه سپرده بهره – 5

های  های بیمه های غیر زندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه سهم بیمه – 6

 .زندگی

 : سایر درآمدها پس از کسر – 7

 .هزینه تمبر قراردادهای بیمه – 1

 .های زندگی های پزشکی بیمه هزینه – 2

 .کارمزدهای پرداختی از بابت معامالت بیمه مستقیم – 3

                                                           
و تبصره های آن حذف  27تن ماده م 31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بندبیست و هفت ماده واحده   74

 و متن بند بیست وهفت و تبصره های آن جایگزین گردید.
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 .های اتکایی واگذاری حق بیمه – 4

های بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در  سهم صندوق تأمین خسارت – 5

 .مقابل شخص ثالث

های غیر  های بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری – 6

 .زندگی

 .گزاران در منافع سهم مشارکت بیمه – 7

 .های اتکایی قبولی گران در سود معامالت بیمه کارمزدها و سهم مشارکت بیمه – 8

 .های اتکایی واگذاری های بیمه بهره متعلق به سپرده – 9

 .ذخایر فنی در آخر سال مالی – 10

 .ها و استهالکات قابل قبول سایر هزینه – 11

قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و  61های فنی موضوع ماده  اندوخته) بیمه مؤسسات فنی ذخایر انواع – 1تبصره  

75 (گری بیمه
ای خواهد بود که از طرف بیمه  نامه های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آیین رشته  برای هر یک از 

 .تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید رکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورای عالی بیمه بهم

های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع  ایران برای هر یک از رشته مرکزی بیمه فنی ذخایر انواع – 2تبصره  

 .تعیین خواهد شد عمومی بیمه مرکزی ایران

گزاران در منافع و   بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمه حق مستقیم بیمه معامالت رد – 3تبصره  

مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود. کلیه اقالم مزبور به استثنای کارمزد   نحوه احتساب آنها با رعایت

 .باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد

های  های اتکایی اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قراردادها و یا توافق بیمه معامالت به مربوط ماقال – 4تبصره  

 .خواهد بود مؤسسات بیمه ذیربط

نمایند مشمول  بیمه اتکایی از مؤسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می قبول با که خارجی بیمه مؤسسات – 5تبصره 

باشند. در صورتی که مؤسسات بیمه  مه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران میبی مالیاتی به نرخ دو درصد حق

فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معامالت اتکایی معاف باشند   گر اتکایی دارای ایرانی در کشور متبوع مؤسسه بیمه

بیمه ایرانی مکلفند در موقع تخصیص حق   اتمؤسس .مؤسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد

اتکایی کسر  گر  گر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره دو درصد آن را به عنوان مالیات بیمه بیمه به نام بیمه

                                                           
 : ۱3۵۰گری قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه ۶۱ماده  75

نمایند. طور مشخص منعکس  کار افتادن آنها را به  هاى خود نحوه به دارند و در حساب هاى فنى و قانونى نگه   مؤسسات بیمه موظفند اندوخته

ها و نحوه  کار انداختن این اندوخته  ترتیب به  هاى بیمه و میزان و طرز محاسبه همچنین  هاى فنى و قانونى براى هر یک از رشته  انواع اندوخته

 .هاى مؤسسات بیمه است از طرف شوراى عالى بیمه تعیین خواهد شد  ارزیابى اموال منقول و غیرمنقولى که نماینده اندوخته
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گر اتکایی و حق بیمه  نمایند و وجوه کسر شده در هر ماه را منتهی ظرف سی روز به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمه

 .تعلق به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایندم

ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را  و اظهارنامه مکلفند حقوقی اشخاص – ۱۱۰ماده 

الشرکه یا  داران و حسب مورد میزان سهم سهام همراه با فهرست هویت شرکاء و  حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی

حقوقی در آن واقع است تسلیم و   تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص

د بود. خواه مالیات متعلق را پرداخت نمایند پس از تسلیم اولین فهرست مزبور تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی

محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای 

داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز  حکم این ماده در مورد کارخانه باشند تهران است. نمی  اقامتگاه یا نمایندگی

 .جاری خواهد بود

که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است  درآمدهایی به نسبت حقوقی اشخاص –تبصره  

 .بینی شده است نیستند های مربوط پیش اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصل  مکلف به تسلیم

رکیب جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت، در هم ادغام یا ت شرکت تأسیس با که هایی شرکت – ۱۱۱ماده 

 : باشند مقررات زیر می شوند از لحاظ مالیاتی مشمول می

های ادغام یا  های ثبت شده شرکت سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه افزایش یا جدید شرکت تأسیس –الف 

 .این قانون معاف است (48ماده )هزار حق تمبر موضوع  ترکیب شده از پرداخت دو در

ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری  یا ادغام های شرکت های دارایی انتقال –ب 

 .قانون نخواهد بود مشمول مالیات مقرر در این

در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحالل موضوع  شده ترکیب یا ادغام های شرکت عملیات –ج 

 .نخواهد بود رآمد این قانون بخش مالیات بر د

 ادامه ترکیب یا ادغام از قبل روال براساس باید موجود شرکت یا جدید شرکت به شده منتقل های دارایی استهالک –د 

 .یابد

های ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد  درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکت ترکیب، یا ادغام نتیجه در هرگاه –هـ 

 .خواهد بود مربوط مشمول مالیاتطبق مقررات 

 .باشد می مورد حسب موجود یا جدید شرکت عهده به شده ترکیب یا ادغام های شرکت مالیاتی تکالیف و تعهدات کلیه –و 

های  شش ماه از تاریخ تصویب این اصالحیه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه ظرف حداکثر ماده این اجرایی نامه آیین –ز 

 .و معادن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید دارایی و صنایع  امور اقتصادی و

 خواهد جاری خارجی و ایرانی از اعم حقوقی اشخاص پیمانکاری عملیات مورد در آن تبصره و 99 ماده حکم  – ۱۱۲ماده 

 .بود
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مسافر و حمل کاال و امثال آنها از ایران به طور  هواپیمایی خارجی بابت کرایه و کشتیرانی مؤسسات مالیات – ۱۱3ماده 

ها خواهد شد اعم از این که وجوه مزبور در ایران یا  درصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آن مقطوع عبارت است از پنج

 .در مقصد یا در بین راه دریافت شود

ت وجوه دریافتی ماه قبل را به اداره امور مالیاتی نمایندگی یا شعب مؤسسات مذکور در ایران موظفند تا بیستم هر ماه صور

پرداخت نمایند. مؤسسات مذکور از بابت آن گونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان  محل تسلیم و مالیات متعلق را

ا صورت های مقرر را به موقع تسلیم نکنند ی مذکور صورت های مالیات بر درآمد نخواهند بود. هر گاه شعب یا نمایندگی

الرأس تشخیص  محموالت علی  ارسالی آنها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم

 .داده خواهد شد

درصد  5درآمد مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی ایران در کشورهای دیگر بیش از  بر متعلق مالیات که مواردی در –تبصره  

های کشتیرانی  اعالم سازمان ذیربط ایرانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مالیات شرکت کرایه دریافتی باشد با

 .مالیاتی آنها افزایش دهد و هواپیمایی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ

 حقوقی مشترکاً موظفند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان شخص مدیران یا مدیر آخرین – ۱۱۴ماده 

ای حاوی صورت دارایی و  تصمیم نسبت به انحالل شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه دار که برای اتخاذ  صالحیت

گردد  که بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می ای بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه

یا امضاهای مجاز و حسب مورد   ای که حداقل حاوی امضاء هارنامهتنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. اظ

 .مهر مؤسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بود

شوند ارزش دارایی شخص حقوقی  دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می آخرین مالیات محاسبه مأخذ – ۱۱۵ماده  

 .ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبالً پرداخت گردیده است سرمایه پرداخت شده و اندوخته  و ها است منهای بدهی

آنچه قبالً فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس  به نسبت حقوقی شخص دارایی ارزش – 1تبصره 

 .شود می بهای روز انحالل تعیین

های موضوع فصل اول باب سوم  شود، دارایی یا دارایی حقوقی که منحل می خصش های دارایی بین در چنانچه – 2تبصره 

ها حسب مورد در  ها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی الشرکه یا حق تقدم سهام شرکت این قانون و سهام یا سهم

این قانون باشند، در  76(مکرر 143و ماده ) (143( ماده)1تبصره)و  (59ماده )هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات 

مذکور جزو   های تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی

ها کسر  گردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی ور نمیهای شخص حقوقی منحل شده منظ اقالم دارایی

این  (143های ماده ) تبصرهو  (59(ماده های مزبور حسب مورد براساس مقررات  متعلق به دارایی یا دارایی مالیات .گردد می

 .گیرد رار میقانون تعیین و مورد مطالبه ق

                                                           
( و ماده 143( ماده)1تبصره) »کلمه   31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاته موجب بندبیست و هشت ماده واحده ب 76

 گردید(« 143های ماده) تبصره »جایگزین کلمه «  (مکرر 143)
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منحل شده که براساس مقررات فوق در تاریخ انحالل مشمول مالیات  حقوقی اشخاص اموال از قسمت آن – 3تبصره 

این قانون باشند در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ  77(مکرر 143ماده ) و (143( ماده)1تبصره) و(59ماده )مقطوع موضوع 

 .انحالل مشمول مالیات نخواهند بود

تاریخ ثبت انحالل شخص حقوقی در اداره ثبت  ماه از تاریخ انحالل ) شش ظرف مکلفند تصفیه مدیران – ۱۱۶ماده 

این قانون تنظیم و به  115ماده اساس مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را بر  اظهارنامه مالیاتی (ها شرکت

 .اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند

به این قانون  (115( ماده )2تبصره )شوند با رعایت  حقوقی که منحل می اشخاص عملیات دوره آخرین مالیات –تبصره 

 .گردد قانون محاسبه می این (105ماده )نرخ مذکور در

برابر مقررات این قانون به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات اشخاص  است مکلف مالیاتی امور اداره – ۱۱۷ماده 

شته باشد حداکثر ظرف یک سال از تاریخ نموده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراض دا حقوقی خارج از نوبت رسیدگی

تعیین و ابالغ نماید وگرنه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی   تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص

 دارایی شخص حقوقی در اظهارنامه  گردد. در صورتی که بعداً معلوم گردد اقالمی از به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی می

مطالبه   این قانون، مالیات 118تبصره ماده ذکر نشده است نسبت به آن قسمت از اظهارنامه قید نشده در مهلت مقرر در 

 .خواهد شد

 معادل تأمین سپردن بدون یا مالیاتی حساب مفاصا تحصیل از قبل شده منحل حقوقی اشخاص دارایی تقسیم – ۱۱۸ماده  

 .نیست مجاز مالیات، میزان

این قانون یا تسلیم اظهارنامه  114ماده عدم تسلیم اظهارنامه موضوع  صورت در حقوقی شخص مدیران آخرین –تبصره  

های  ن ماده و ضامن یا ضامناین قانون و ای 116ماده تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع  خالف واقع و مدیران

متضامناً و کلیه کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم  (تجارت موضوع قانون شخص حقوقی و شرکاء ضامن )

مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به  گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است

در روزنامه   این قانون از تاریخ درج آگهی انحالل 157ماده ظرف مهلت مقرر در  شخص حقوقی خواهد بود به شرط آنکه

 .رسمی کشور مطالبه شده باشد

 اتفاقی درآمد مالیات –فصل ششم 

و یا  حقیقی یا حقوقی به صورت بالعوض و یا از طریق معامالت محاباتی شخص که نقدی غیر و نقدی درآمد – ۱۱۹ماده  

این قانون  131ماده نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در  عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می به عنوان جایزه یا هر

 .خواهد بود

ی صورتی که غیر نقد فصل عبارت است از صد درصد درآمد حاصله و در این موضوع مالیات مشمول درآمد – ۱۲۰ماده  

این  64شود مگر در مورد امالکی که در اجرای مفاد ماده  باشد به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می

                                                           
( و ماده 143( ماده)1تبصره) »کلمه   31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بندبیست و هشت ماده واحده  77

 گردید(« 143های ماده) تبصره »جایگزین کلمه « (مکرر 143)
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برای آنها ارزش معامالتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معامالتی مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد   قانون

 .گرفت

باشد درآمد مشمول  این قانون می 63ماده ه استثنای مواردی که مشمول ب ضمعو هبه و معوض صلح مورد در –تبصره  

شود  التفاوت ارزش عوضین که بر اساس مقررات این ماده تعیین می عبارت خواهد بود از مابه مالیات موضوع این فصل

 .ای که از آن منتفع شده است نسبت به طرف معامله

گردد ولی در صورتی که ظرف  با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی می هبه و فسخ خیار شرایط با لحص – ۱۲۱ماده  

معامله فسخ یا اقامه یا رجوع شود وجوهی که به عنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده  شش ماه از تاریخ وقوع عقد

الیه از منافع آن  عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقلبین وقوع  باشد. در این صورت اگر در فاصله است قابل استرداد می

 .استفاده کرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول مالیات این فصل خواهد بود

العمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده  مادام آن منافع که مالی صلح مورد در – ۱۲۲ماده  

و منفعت در تاریخ تعلق منافع، مأخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد  ارزش عین  شود بهای مال به مأخذ جمع می

 .بود

منفعت انتقاالتی صورت گیرد قیمت مذکور در سند مأخذ مالیات انتقال دهند  تعلق تاریخ از قبل که صورتی در –تبصره  

یات آخرین انتقال گیرنده عین که مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود لیکن مأخذ مال  قرار خواهد گرفت که طبق

التفاوت بهای مال به شرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند  مابه منافع مال نیز به او تعلق بگیرد عبارت خواهد بود از

 .پرداخته است

طور دائم یا موقت بالعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مکلف است  به مالی منافع که صورتی در – ۱۲3ماده  

 .بعد پرداخت نماید  یات منافع هر سال را در سالمال

.حذف شد– ۱۲۴ماده  
78

 

 نخواهد بخش این مالیات مشمول باشد می مالیات مشمول ارث بر مالیات فصل مقررات طبق که انتقاالتی – ۱۲۵ماده  

 .بود

مورد منافع موضوع ماده مکلفند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در  فصل این موضوع درآمد صاحبان – ۱۲۶ماده 

اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد ظرف سی روز از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع به اداره  این قانون تا آخر 123

در صورتی که معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول  امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند.

 .شود تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط میشده باشد 

 : بود نخواهد اتفاقی مالیات مشمول زیر موارد – ۱۲۷ماده  

ها یا مؤسسات دولتی و  المنفعه یا وزارتخانه های خیریه یا عام سازمان بالعوض نقدی غیر و نقدی های کمک –الف  

حقیقی غیر از مواردی که مشمول مالیات فصل یا نهادهای انقالب اسالمی به اشخاص  ها شرکتهای دولتی یا شهرداری

 .حقوق است

                                                           
 حذف گردید. 31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بند شش ماده واحده  78
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 .دیگر مترقبه غیر حوادث یا و سوزی آتش سیل، زلزله، جنگ، دیدگان خسارت به اهدایی مالی های کمک یا وجوه –ب 

 .نماید می پرداخت کشاورزی محصوالت خرید و تولید و صادرات تشویق برای دولت که جوایزی –ج 

ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت  نامه ی الف و ب طبق آیینها بنده ییاجرا ضوابط –تبصره  

 .شد کشور تهیه خواهد

حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد  اشخاص مالیات مشمول درآمد – ۱۲۸ماده 

گردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد  منبع پرداخت می مقررات این فصل در هایی که طبق شد و مالیات

 .شد

 مختلف منابع از ناشی درآمد جمع بر مالیات –فصل هفتم 
 79حذف شد. -۱۲۹ماده 

های مستقیم  ( قانون مالیات129)(، ماده59)( ماده3( و تبصره )16تا ) (3) مواد موضوع گذشته های بدهی – ۱3۰ماده 

 .های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود اصالحیه  و 3/121/1366مصوب 

هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد  تواند بدهی مالیات می دارایی و اقتصادی امور وزارت –تبصره 

بداند کالً یا  ریال برای هر مؤدی در نقاطی که مقتضی 80(1 0000 000میلیون )ده سقف  باشد را تا 1381سال قبل از 

 .جزئاً مورد بخشودگی قرار دهد

ای  نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه -۱3۱ماده 

  :باشد به شرح زیر است می

 (%15درصد ) ( ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه به نرخ پانزده500.000.000ـ تا میزان پانصد میلیون )1

ریال درآمد مشمول  )1.000.000.000) ( ریال تا میزان یک میلیارد500.000.000ـ نسبت به مازاد پانصد میلیون )2

  (%20مالیات ساالنه به نرخ بیست درصد )

  (%25( ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه به نرخ بیست و پنج درصد )1.000.000.000ـ نسبت به مازاد یک میلیارد )3

( افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی %10تبصره ـ به ازای هر ده درصد )

شود. شرط  مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می

شده از سوی  قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعالم برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال

81.سازمان امور مالیاتی است
 

                                                           
 .گردیدهای آن حذف  این ماده و تبصره 27/11/1380های مستقیم، مصوب  قانون اصالح موادی از قانون مالیات 56به موجب ماده  79
میلیون ده  »و  «1381سال » کلمه  31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بندبیست و نه  ماده واحده  80

 الحاق گردید.( « 1000000یک میلیون)»و «1361سال»به جای « )1 0000 000)
حذف و متن بند جایگزین  131متن ماده  31/04/1394مصوب های مستقیم اصالح قانون مالیات قانونبه موجب بند سی ماده واحده  81

 گردید.
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 فهمختل مقررات در : باب چهارم 

 ها معافیت –فصل اول 

های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در  ناشی از فعالیت ابرازی مالیات مشمول درآمد – ۱3۲ماده 

برداری صادر  ربط برای آنها پروانه بهره های ذی به بعد از طرف وزارتخانه 1381اول سال  خصوصی که از های تعاونی و بخش

و به  (٪80برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد )  بهره  شود، از تاریخ شروع یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می

ماده از مالیات موضوع   به مدت ده سال و( ٪100ددرصد )مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان ص

 .این قانون معاف هستند (105)

ه برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری یافت توسعه کمتر مناطق فهرست – 1تبصره  

های امور اقتصادی  ریزی کشور و وزارتخانه  سط سازمان مدیریت و برنامهآغاز هر دوره برنامه تو اسالمی ایران و همچنین در

 .رسد وزیران می  و دارائی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیأت

82حذف شد.-2تبصره
 

ز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هر سال از برداری ا  ردی دارای پروانه بهرهتأسیسات ایرانگردی و جهانگ کلیه – 3تبصره 

 .هستند معاف متعلق مالیات (٪50درصد )  رداخت پنجاهپ

برداری واحدهای معاف موضوع این ماده و همچنین تعیین محدوده  شروع بهره تاریخ تعیین به مربوط ضوابط – 4تبصره 

اعالم های امور اقتصادی و دارائی و صنایع و معادن تعیین و  توسط وزارتخانه این ماده  ]حذف گردید.[(2موضوع تبصره )

 .گردد می

روستایی، عشایری، کشاورزی،  تعاون شرکتهای 83صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی درآمد درصد صد  – ۱33ماده 

 .معاف است  های آنها از مالیات آموزان و اتحادیه صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش

آن قسمت از سود ابرازی سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران بردرآمد متعلق به  مالیات معادل است مکلف دولت  –تبصره 

شود پس از وصول و  گذاری در شرکتهای تعاونی روستائی اختصاص داده می عمومی برای سرمایه را که با تصویب مجمع

  اعتبار ردیف خاصی که بهمین منظور در قانون بودجه کل کشور پیش واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور از محل

 .شود در وجه سازمان مذکور مسترد نماید بینی می

ای،  مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدائی، راهنمائی، متوسطه، فنی و حرفه تربیت و تعلیم از حاصل درآمد – ۱3۴ماده 

دانشگاهها و مراکز آموزش  84ای کشور ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه آموزشگاههای فنی و حرفه

غیر انتفاعی ومهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی و  الیع

هستند همچنین درآمد   ربط حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذی 

                                                           
 حذف گردید.1384قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 66به موجب ماده 82
صندوق حمایت از توسعه بخش » عبارت  31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتو یک ماده واحده  بند سیبه موجب  83

 الحاق گردید.«  کشاورزی
ای  آموزشگاههای فنی و حرفه »عبارت  31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتو یک ماده واحده  بند سیبه موجب  84

 الحاق گردید.«  ای کشور آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه
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نی حاصل از فعالیتهای منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات باشگاهها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بد

 .است  معاف

 .نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید آیین

 85حذف شد.-۱3۵ماده

ه به موجب قراردادهای منعقده از طرف مؤسسات بیمه ک 86های عمر و زندگی انواع بیمه بابت پرداختی وجوه – ۱3۶ماده  

 .معاف است  شود از پرداخت مالیات بیمه عاید ذینفع می

مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اوالد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت  هر پرداختی درمانی های هزینه – ۱3۷ماده 

یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را کننده مؤسسه درمانی   به شرط این که اگر دریافت  تکفل در یک سال مالیاتی

آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات الزم، معالجه در خارج از  گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و

جمهوری اسالمی ایران در کشور محل  ایران صورت گرفته است، پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت 

به  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی معالجه با

های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر  و بیمه 87های عمر و زندگی انواع بیمهمؤسسات بیمه ایرانی بابت 

مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز  های گردد.در مورد معلوالن و بیماران خاص و صعب العالج عالوه بر هزینه می

 .باشد دار است می معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده   قابل کسر از درآمد مشمول مالیات

های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل  شرکت ابرازی سود از قسمت آن – ۱3۸ماده 

نی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از شصت و پنج معد واحدهای موجود صنعتی و

معاف خواهد بود مشروط بر اینکه قبالً اجازه توسعه یا تکمیل یا  این قانون (105) ماده موضوع متعلق مالیات( ٪65درصد )

ربط تحصیل شده باشد. در صورتی  ذی گذاری معین از وزارتخانه  ح سرمایه ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طر

  سرمایه  های یادشده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح که هزینه اجرای طرح یا طرح

بعد حداکثر به مدت سه سال تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سالهای  گذاری کمتر باشد شرکت می

 .مند شود و یا باقیمانده هزینه اجرای کامل طرح بهره  و به میزان مازاد مذکور

تکمیل، اجرای طرح را متوقف نماید یا ظرف یک سال پس از مهلت تعیین شده  از قبل ، شرکت که صورتی در – 1تبصره 

برداری آنرا تعطیل، منحل یا منتقل  ف پنج سال پس از شروع بهرهبرداری نرساند، یا ظر بهره گذاری ، آنرا به در طرح سرمایه

این قانون  (190ماده )اجرای طرح و جرائم متعلقه موضوع  های مالیاتی منظور شده در این ماده برای نماید معادل معافیت

 .از شرکت وصول خواهد شد

                                                           
 .این ماده حذف شده است 27/11/1380مصوب   های مستقیم، قانون اصالح موادی از قانون مالیات 61ب ماده به موج 85
 « های عمر و زندگی انواع بیمه»  عبارت 31/04/1394مصوب مستقیم های مالیات قانون اصالح قانون واحده ماده یک و بند سی موجب به 86

 .گردید الحاق«های عمر و زندگی انواع بیمه »جایگزین کلمه
 « های عمر و زندگی انواع بیمه»  عبارت 31/04/1394مصوب مستقیم های مالیات قانون اصالح قانون واحده ماده یک و بند سی موجب به 87

 .گردید الحاق«های عمر و زندگی انواع بیمه »جایگزین کلمه
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توانند از  شوند نمی های مندرج در این ماده تأسیس می تفاده از معافیتواحدهای صنعتی جدید که با اس -2تبصره  

 .این قانون استفاده نمایند 132مادههای مالیاتی موضوع  معافیت

که های واقع در محدوده آبریز تهران که تعداد کارکنان آنها کمتر از پنجاه نفر نباشند در صورتی  کارخانه -3تبصره 

شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران انتقال دهند، بر اساس ضوابطی که از طرف  تأسیسات خود را کالً به خارج از

برداری در محل جدید از  شود تا ده سال از تاریخ بهره برقرار می وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذیربط حسب مورد

کارخانه های واقع در شعاع یکصد و بیست  ت صنعتی مربوط معاف خواهند بود.پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از فعالی

کیلومتری تهران و حوزه استحفاظی شهرهای بزرگ ) مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان( که تأسیسات خود را کالً 

معافیت مالیاتی موضوع این به شهرکهای صنعتی مصوب انتقال دهند، از تاریخ بهره برداری در محل جدید از نصف مدت 

 تبصره برخوردار خواهند شد

رود گرمسار و منطقه آبریز شرقی  تهران شمال منطقه آبریز غربی رودخانه حبله آبریز محدوده قانون این نظر از – 4تبصره  

و کردان بوده و حدود های دماوند، جاجرود، دارآباد، دربند، اوین، فرحزاد، کن، کرج  مناطق رودخانه رودخانه زیاران و کلیه

 :آن عبارت است از

 .شود می جاری مرکزی کویر رشته به آن آب که البرز کوههای الرأس خط –شماالً 

 .رود گرمسار انه حبلهرودخ غربی ساحل –شرقاً 

 .زیاران رودخانه شرقی ساحل –غرباً 

القعر دریاچه نمک به سمت  شوره تا خط نهرودخا با زیاران رودخانه تقاطع محل از شرق، به غرب از ممتد خطوط –جنوباً 

 .رود گرمسار حبله غرب تا محل تقاطع با مسیر

هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان قدس رضوی، آستان  و ها  کمک پذیره، نذورات، موقوفات، –الف  – ۱3۹ماده 

، آستان «شاه چراغ »ی )ع( ، آستان حضرت احمد ابن موس)حضرت معصومه)س حضرت عبدالعظیم الحسنی )ع(، آستانه

بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص سایر  ها، تکایا و سایر ، مساجد، حسینیهره()مقدس حضرت امام خمینی 

 .باشد بقاع متبرکه به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می

 معاف مالیات پرداخت از ایران سالمیا جمهوری احمر هالل سازمان غیرنقدی و نقدی دریافتی هدایای و ها کمک –ب 

 .است

ات درمانی و خدم ٔ  سازمان بیمه و بازنشستگی انداز پس های صندوق غیرنقدی و نقدی دریافتی هدایای و ها کمک –ج 

همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان  سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و

 .های دریافتی مربوط توسط آنها از پرداخت مالیات معاف است جریمه و کارفرما و

مالیات معاف است. تشخیص مدارس  پرداخت از اسالمی علوم مدارس غیرنقدی و نقدی دریافتی هدایای و ها کمک –د 

 .باشد مدیریت حوزه علمیه قم می علوم اسالمی با شورای 

نهادهای انقالب اسالمی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص نهادهای  ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی کمک -هـ

 .باشد وزیران می انقالب اسالمی با هیأت 
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 .است معاف مالیات پرداخت از برسد موقوفات عمران مصرف به که کشور موقوفات عمران صندوق درآمد از قسمت آن –و 

 .است معاف مالیات پرداخت از زکات و خمس فقیه، ولی بریّه وجوه محل از اشخاص درآمد –ز 

ات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسالمی، تحقیقات موقوف درآمد از قسمت آن –ح 

اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و  فرهنگی، علمی، دینی، فنی،

های دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی،  مدارس و دانشگاه میه و مدارس علوم اسالمی وهای عل مصالها و حوزه

کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی  آموزان و دانشجویان، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش

های مزبور به تأیید  هزینه رسد، مشروط بر این که درآمد واز سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر ب

و همچنین ساخت، تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان  سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد،

سرپرست و بدسرپرست در گروههای سنی و جنسی مختلف، مراکز نگهداری و مراقبت سالمندان، کارگاههای  بی

زی و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلوالن جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، آمو حرفه

کم بینا، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی  آموزی معلوالن ذهنی و کودکان نابینا،  مراکز آموزش، توانبخشی و حرفه

88زیستی کشور قرار گیرندهای حمایتی به که بتوانند در خدمت مددجویان سازمان
 .از پرداخت مالیات معاف است 

اختیارات سازمان حج و اوقاف و  و تشکیالت قانون( 14) ماده موضوع تحقیق شعب توسط که هایی حساب مفاصا –تبصره 

صادر شده یا می شود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسلیم اظهارنامه به سازمان امور  136389/ 10/ 2امور خیریه مصوب 

ارائه شود، برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی مقرر در این قانون یا سایر قوانین، به منزله اظهارنامه مالیاتی کشور 

  .مالیاتی مؤدی تلقی می شود

به سازمان امور  1394همچنین در مورد سالهای قبل از ابالغ این قانون، در صورتی که مفاصا حساب مربوط تا پایان سال 

 .، به منزله اظهارنامه مالیاتی خواهد بودمالیاتی ارائه شود

اند، مشروط بر آن که  به ثبت رسیده که المنفعه عام و خیریه مؤسسات غیرنقدی و نقدی دریافتی هدایای و ها کمک –ط 

شور بر درآمد و هزینه آنها این ماده شود و سازمان امور مالیاتی ک بند )ح(امور مذکور در  به موجب اساسنامه آنها صرف

 .نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است

تبصره ـ کمکهای نقدی و غیرنقدی که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد 

 90.گردد منتقل می

                                                           
و همچنین ساخت، تعمیر و »عبارت  31/04/1394مصوب مهای مستقی قانون اصالح قانون مالیاتسی و چهار ماده واحده  به موجب بند 88

سرپرست و بدسرپرست در گروههای سنی و جنسی مختلف، مراکز نگهداری و مراقبت  نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بی

انوار و دختران آموزی و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلوالن جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خ سالمندان، کارگاههای حرفه

کم بینا، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که  آموزی معلوالن ذهنی و کودکان نابینا،  خودسرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی و حرفه

 الحاق گردید.«   های حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند بتوانند در خدمت مددجویان سازمان
 : ۱3۶3/ ۱۰/ ۲و اوقاف و امور خیریه مصوب  اختیارات سازمان حج و تشكیالت قانون( ۱۴) ماده 89

موقوف علیهم  تحقیق در جمع و خرج عواید راجع به وقف و نیز صدور مفاصا حساب و تطبیق مصارف با مفاد وقفنامه و تشخیص متولی و ناظر و

تفریط  ولیه در صورتی که مظنه تعدی والت های آن( با شعب تحقیق اوقاف است مگر در موقوفات منصوص این قانون و تبصره 7با رعایت ماده  )

 .متولی نباشد
 تبصره الحاق گردید.« ط»به ذیل بند  31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتو چهار  ماده واحده  بند سیبه موجب  90
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ها و  ای، احزاب و انجمن فهحر مجامع اعضاء عضویت حق همچنین و غیرنقدی و نقدی دریافتی هدایای و ها کمک –ی 

ربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا  مجوز از مراجع ذی   های غیر دولتی که دارای تشکل

 .شود، از پرداخت مالیات معاف است می الزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز حق

های دینی  مذهبی مربوط به اقلیت های هیأت و ها انجمن غیرنقدی و نقدی افتیدری هدایای و ها کمک و موقوفات –ک 

جمهوری اسالمی ایران، مشروط بر این که رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور برسد، از پرداخت  مذکور در قانون اساسی 

 .مالیات معاف است

 ،91(ربط ت فرهنگ و ارشاد اسالمی و دستگاههای ذیو قرآنی )دارای مجوز از وزار مطبوعاتی و انتشاراتی های فعالیت –ل 

 .است شوند، از پرداخت مالیات معاف  فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام می وزارت مجوز موجب به که هنری و فرهنگی

انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه  غیر های فعالیت از که وجوهی – 1تبصره 

شود و  چارچوب اساسنامه آنها تحصیل می در …ای و  های دوره سمینارها، نشر کتاب و نشریه  های آموزشی، ی دورهبرگزار

 .کند، از پرداخت مالیات معاف است می  سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت

 .باشد می جاری ماده این موضوع اشخاص مالیات مشمول درآمد مورد در نونقا این (2) ماده( 2) تبصره حکم – 2تبصره 

ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی  این موضوع اجرایی نامه آیین – 3تبصره 

 .وزیران خواهد رسید و دارایی به تصویب هیأت 

باشند  یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می ره( )طرف حضرت امام خمینی  از که مواردی در ماده این مفاد – 4تبصره 

 .گیرد انجام می براساس نظر مقام معظم رهبری

 )ط(ـ درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات و کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی اشخاص موضوع بندهای 5تبصره

 92.حکم شامل درآمد شرکتهای زیرمجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود این .باشد از پرداخت مالیات معاف می )ک(و

93حذف شد.-۱۴۰
 

( درآمد حاصل از صادرات خدمات و کاالهای غیرنفتی و محصوالت بخش کشاورزی و %100صددرصد) -۱۴۱ماده 

گردد. فهرست مواد خام و کاالهای  مالیات با نرخ صفر می( درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول %20درصد) بیست

های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع،  نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه

  .رسد معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می

شوند و بدون تغییر در  ایران وارد می ورت عبوری )ترانزیت( به ص ـ درآمد حاصل از صادرات کاالهای مختلف که به1تبصره

  .گردد شوند مشمول مالیات با نرخ صفر می ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می

                                                           
و قرآنی )دارای مجوز از وزارت  »ارت عب 31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتو چهار  ماده واحده  بند سیبه موجب  91

 الحاق گردید.« ربط فرهنگ و ارشاد اسالمی و دستگاههای ذی
الحاق  5تبصره  139به ذیل ماده  31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتو چهار  ماده واحده  بند سیبه موجب  92

 گردید.
 گردید.این ماده حذف 27/11/1380های مستقیم، مصوب  مالیات قانون اصالح موادی از قانون 65به موجب ماده  93
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 15ـ مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب 2تبصره

94.شود االجراء می زمال 1389/  10/
 

 پرداخت از مربوطه تولیدی های اتحادیه و تعاونی شرکتهای و دستی صنایع و دستباف فرش کارگاههای درآمد – ۱۴۲ماده 

 .است معاف مالیات

های کاالیی پذیرفته شده و  ( از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کاالهایی که در بورس%10معادل ده درصد ) -۱۴3ماده 

( از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا %10رسد و ده درصد ) ش میبه فرو

( از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از %5شود و پنج درصد ) خارجی پذیرفته می

ا سالی که از فهرست شرکت های پذیرفته شده در این بورس ها شود، از سال پذیرش ت بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می

شود. شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا  اند با تأیید سازمان بخشوده می یا بازارها حذف نشده

ه تأیید سازمان خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی ب

( سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار %20حداقل بیست درصد )

 .شوند می

ها مالیات  الشرکه شرکا در سایر شرکت الشرکه و حق تقدم سهام و سهم  و سهم سهام انتقال و نقل هر از – 1تبصره 

عنوان مالیات بر درآمد نقل  وجه دیگری به بابت این از. شود می وصول آنها اسمی ارزش  (٪4درصد )مقطوعی به میزان چهار

الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات   سهم  انتقال دهندگان سهام و .و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد

 .متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند

ات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات ادار

 .مربوط به ثبت یا انتقال کنند متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده

رصد در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم د شده پذیرفته سهامی های شرکت در – 2تبصره 

ها مکلفند ظرف سی روز از تاریخ ثبت افزایش  گیرد. شرکت درآمد مالیات دیگری تعلق نمی بود و به این خواهد( 5/0٪)

 .کنند سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز

رسها یا بازارهای خارج از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بو -مكرر ۱۴3ماده 

( ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد %5/0درصد ) از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم

و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و 

 .شدفروش مطالبه نخواهد 

کارگزاران بورس ها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به 

حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه 

 .سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنندفهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش 

                                                           
و پنج  بند سیحذف و متن 141ماده  31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتسی و پنج  ماده واحده  به موجب بند 94

 جایگزین گردید.
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گذاری در  گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه تمامی درآمدهای صندوق سرمایه -1تبصره 

حاصل  و درآمدهای 138495قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب ( 1( مادۀ )24اوراق بهادار موضوع بند )

از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده 

باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق  معاف می2/3/1387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب موضوع 

 .بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد

( این ماده به استثناء سود سهام و 1تبصره )سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع  -2تبصره 

گذاری صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء  الشرکه شرکتها و سود گواهیهای سرمایه سهم

 .شود های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می هزینه

خص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج در صورتی که هر ش -3تبصره 

گونه مالیاتی در  ، از این بابت هیچارهای خارج از بورس خارجی بفروشداز بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورسها یا باز

 .ایران دریافت نخواهد شد

گونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان  گذاری مجاز به هیچ صندوق سرمایه -4تبصره 

 .باشد نمی

های تحصیلی و همچنین درآمدی  منقول یا غیر منقول و جوایز علمی و بورس از اعم مهریه و منقول جهیزیه – ۱۴۴ماده 

درآمد ناشی از فعالیتهای  گردد به طور کلی و نیز اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین می که بابت حق اختراع یا حق

تاریخ اجرای  باشند به مدت ده سال از های ذیصالح می پژوهشی و تحقیقاتی مراکزی که دارای پروانه تحقیق از وزارتخانه

های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و  ای که به پیشنهاد وزارتخانه نامه این اصالحیه طبق ضوابط مقرر در آیین

 .باشد مور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید از پرداخت مالیات معاف میا آموزش پزشکی و

 :است معاف مالیات پرداخت از زیر مواد در عنوان هر به دریافتی سود – ۱۴۵ماده  

انی در حدود های ایر انداز کارمندان و کارگران نزد بانک های مربوط به کسور بازنشستگی و پس سود متعلق به سپرده – 1

 .مربوطه مقررات استخدامی

های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی  های مختلف نزد بانک انداز و سپرده های پس سود یا جوائز متعلق به حساب – 2

 .گذارند نخواهد بود می ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز نزد هم هایی که بانک مجاز.این معافیت شامل سپرده

 .یز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانهجوا – 3

اوردرافت( و سپرده ثابت به شرط  های خارج از ایران بابت اضافه برداشت ) های ایرانی به بانک سود پرداختی بانک – 4

 .معامله متقابل

 .سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت – 5

                                                           
 : ۱3۸۴( قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱( مادۀ )۲۴بند ) 95

ادار اوراق بهادار: هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد. شورا، اوراق به

 .قابل معامله را تعیین و اعالم خواهد کرد. مفهوم ابزار مالی و اوراق بهادار در متن این قانون، معادل هم در نظر گرفته شده است
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شود، امتیازات، تسهیالت، ترجیحات و تکالیف  ها اشاره می بانک مستقیم به های مالیات قانون در که مواردی در –تبصره 

اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تأسیس  ذکر شده شامل مؤسسات

 .شوند، نیز خواهد شد اند یا می شده

و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات  موجب قوانین مالیاتی به که دار مدت های معافیت کلیه – ۱۴۶ماده 

 .خود باقی است  مربوط تا انقضاء مدت به قوت

 .بود خواهد بخشوده کماکان ارضی اصالحات اقساطی قبوض به متعلق سود مالیات –تبصره  

 استهالک و قبول قابل های هزینه –فصل دوم 

 (،142)، «آن )ز( و )ب( ،)الف( به استثنای بندهای» (139)،(134) (،133)های مذکور در مواد معافیت مكررـ ۱۴۶ماده

  .شود عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می به (مکرر 143( ذیل ماده )1تبصره) و (143)

ه ترتیبی که سازمان این قانون در موعد مقرر ب (95ماده)ـ ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع 1تبصره

قانون الحاق برخی مواد  (85این قانون که مطابق ماده ) (139بند )ح( ماده ) جز مورد نماید به امور مالیاتی کشور اعالم می

شود شرط برخورداری از نرخ صفر و  عمل می 1393/ 12/ 4( مصوب 2به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )

باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا  ا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین میهرگونه معافیت ی

اسناد و مدارک مذکور، مؤدی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون 

این قانون  (139)ز( ماده) و )ب( )الف(،و بندهای (145) و (144) شود. حکم این تبصره در خصوص مشموالن مواد می

صورت تدریجی و  این قانون به (81ماده)باشد. اجرای حکم این تبصره درخصوص اشخاص حقیقی مشمول  جاری نمی

  .های اجرائی، اداری و حسب اعالم سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود متناسب با ایجاد ظرفیت

ساله در  ـ معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع این ماده از محل اعتبار جمعی ـ خرجی که همه2تبصره

یافته  شود. اعتبارات موضوع این تبصره تخصیص به حساب اشخاص مذکور منظور می شود بینی می بودجه سنواتی پیش

شود و در صورتی که اعتبارات مورد نیاز در یک سال مالی بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه کل کشور همان  تلقی می

ارت امور اقتصادی و دارایی، تصویب سال باشد مبلغ اعتبار جمعی ـ خرجی یادشده و متقابالً منابع مربوط، با پیشنهاد وز

96.هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسالمی قابل افزایش است
 

تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر  برای قبول قابل های هزینه – ۱۴۷ماده  

و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه  هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده هزینه گردد عبارت است از می

بینی نشده یا بیش از  ای در این قانون پیش باشد. در مواردی که هزینه های مقرر در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب

 هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه نصاب

 .خواهد بود

                                                           
 مکرر الحاق گردید. 146ماده 31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتو شش  ماده واحده  بند سیبه موجب  96
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این قانون که  (95ماده) ـ از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع1تبصره

های قابل قبول مالیاتی در مورد  شوند. همچنین هزینه باشند، در حکم مؤسسه محسوب می مکلف به نگهداری دفاتر می

  .ل نیز قابل پذیرش استسایر صاحبان مشاغ

های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر  ـ هزینه2تبصره

  .شوند های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی عنوان هزینه شود، به بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می

ل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه های پرداختی قاب ـ پذیرش هزینه3تبصره

97.( ریال به باال منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه )سیستم( بانکی خواهد بود50.000.000میلیون )
 

 .حساب مالیاتی قابل قبول استباشد به شرح زیر در  مذکور در ماده فوق می شرایط حائز که هایی هزینه – ۱۴۸ماده  

 .قیمت خرید کاالهای فروخته شده یا قیمت خرید مواد مصرفی در کاال و خدمات فروخته شده – 1

پرداختی به بازنشستگان  های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه هزینه – 2

 :به شرح زیر 98این قانون (84ماده) دوازدهم معافیت موضوع مؤسسه حداکثر تا سقف یک

 .(مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما از نقدی یا غیر نقدی ) اعم مستمر مزایای و اصلی مزد یا حقوق –الف  

کار، هزینه سفر و  افهوری، پاداش، عیدی، اض غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهره و نقدی از اعم مستمر غیر مزایای –ب 

بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع  العاده مسافرت مدیران و العاده مسافرت، نصاب هزینه سفر و فوق فوق

و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه  ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی نامه حوائج مؤسسه ذیربط طبق آیین

 .رسد به تصویب هیأت وزیران می ریزی کشور تهیه و

 .های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان انی و وجوه پرداختی بابت بیمهدرم و بهداشتی های هزینه –ج 

طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و یا بازخرید طبق قوانین  خدمت پایان وظیفه، بازنشستگی، حقوق –د 

 .حساب ذخیره مربوط موضوعه مازاد بر مانده

 پرداختی حقوق( ٪3درصد ) عی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سهاجتما تأمین سازمان به پرداختی وجوه –ه 

تصویب وزیر امور  ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به بابت پس انداز کارکنان براساس آیین نامه ساالنه

 .رسد اقتصادی و دارایی می

التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق  عادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه م-و

 .شود خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره می بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان 

 .یز جاری خواهد بودها نگهداری شده است ن این حکم نسبت به ذخایری که تاکنون در حساب بانک 

                                                           
حذف و تبصره های 147تبصره ماده 31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتو هفت  ماده واحده  بند سیبه موجب  97

 الحاق گردید. 1،2،3
پرداختی به بازنشستگان » عبارت 31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتسی و هشت  ماده واحده  دبه موجب بن 98

 به انتهای بند دو الحاق گردید. «ن( این قانو84دوازدهم معافیت موضوع ماده) مؤسسه حداکثر تا سقف یک
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االجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این صورت در حدود  کرایه محل مؤسسه در صورتی که اجاری باشد. مال – 3

 .متعارف

 .اجاره بهای ماشین آالت و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتی که اجاری باشد – 4

 .مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات – 5

 .وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی مؤسسه – 6

ها و  هایی که به سبب فعالیت مؤسسه به شهرداری االمتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات حق – 7

ملحقات آن و سایر به استثنای مالیات بر درآمد و  شود. ) و وابسته به آنها پرداخت می ها و مؤسسات دولتی وزارتخانه

باشد و همچنین جرائمی که به  دیگران و پرداخت آن می مالیاتهایی که مؤسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از

 (.گردد ها پرداخت می دولت و شهرداری

ی، تبلیغات و های بازاریاب های فشرده، هزینه های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح هزینه – 8

ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور  نامه مؤسسه، براساس آیین نمایشگاهی مربوط به فعالیت 

 .رسد اقتصادی و دارایی می

 :های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی مؤسسه مشروط بر این که هزینه – 9

 .باشد محقق تخسار وجود –اوالً 

 .باشد مشخص آن میزان و موضوع –ثانیاً 

 جبران دیگران طریق از صورت هر در یا نبوده دیگری عهده به آن جبران موجود قراردادهای یا قانون مقررات طبق –ثالثاً 

 .باشد نشده

تصویب وزیر امور اقتصادی و نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به  آیین

 .رسد دارایی می

های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار ریال به  هزینه – 10

 .ازاء هر کارگر

ثانیاً احتمال  ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این که اوالً مربوط به فعالیت مؤسسه باشد – 11

آن باشد ثالثاً در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده تا زمانی که طلب وصول گردد یا  غالب برای الوصول ماندن

الوصول بودن آن محقق شود.آیین نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور 

 .رسد اقتصادی و دارایی می

زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا   – 12

 .پذیر است  سالهای بعد استهالک

 .های جزئی مربوط به محل مؤسسه که عرفاً به عهده مستأجر است در صورتی که اجاری باشد هزینه – 13

 .و نگهداری محل مؤسسه در صورتی که ملکی باشد های مربوط به حفظ هزینه – 14
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 .مخارج حمل و نقل – 15

 .های ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری هزینه – 16

 حق - المشاوره حق - الوکاله حق - داللی -العمل  های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق الزحمه حق – 17

های مورد نیاز  استقرار سیستم و طراحی افزاری، نرم و اداری و بازرسی، هزینهو خدمات مالی   هزینه حسابرسی - حضور

 .قانونی بازرس الزحمه حق های کارشناسی در ارتباط با فعالیت مؤسسه و مؤسسه، سایر هزینه

توسعه  های حمایت از هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانکها، صندوق تعاون، صندوق سود، کارمزد و جریمه – 18

بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری )لیزینگ( دارای مجوز از بانک مرکزی 

 99 .پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد

 .روند بهای ملزومات اداری و لوازمی که معموالً ظرف یک سال از بین می – 19

 .وازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگرددمخارج تعمیر و نگاهداری ماشین آالت و ل – 20

 .برداری نشده باشد های اکتشاف معادن که منجر به بهره هزینه – 21

 .های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت مؤسسه هزینه – 22

 .بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصولمطالبات الوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدی مازاد  – 23

های  زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال – 24

 .مختلف از طرف مؤدی

 .ضایعات متعارف تولید – 25

 .ارتباط داردهای پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی  ذخیره مربوط به هزینه – 26

های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق  های قابل قبول مربوط به سال هزینه – 27

 .یابد می

درصد  پنج حداکثر میزان تا آنها تکفل تحت افراد و کارکنان برای هنری -هزینه خرید کتاب و سایر کاالهای فرهنگی  -28

 .نفر هر ازای به قانون این (84)ماده عموضو مالیاتی معافیت( 5٪)

100ـ ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش)گارانتی( اشخاص حقوقی29
 

شود و در این ماده پیش بینی نشده  تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می به مربوط که دیگری های هزینه – 1تبصره  

های  اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران جزء هزینه  تی کشور و تصویب وزیر اموراست به پیشنهاد سازمان امور مالیا

 .قابل قبول پذیرفته خواهد شد

حقوقی در صورتی که دارای شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزء  اشخاص سرمایه صاحبان و مدیران – 2تبصره  

اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب مؤسسه و خواهند شد ولی در مؤسساتی که غیر  کارکنان مؤسسه محسوب
                                                           

حذف و متن بندجایگزین  18متن بند31/04/1394مصوب ای مستقیمه قانون اصالح قانون مالیاتو هشت  ماده واحده  بند سیبه موجب  99

 آن گردید.
 الحاق گردید. 29بند 31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتو هشت  ماده واحده  بند سیبه موجب  100
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العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء ب  سفر و فوق اوالد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه

 .های قابل قبول منظور نخواهد شد این ماده آمده خواهد بود جزء هزینه 2بند 

قانون  (15( ماده )2( و )1های تعاونی، ذخایر موضوع بندهای ) اتحادیه و اه شرکت مالیات محاسبه در – 3تبصره  

هایی که وضعیت خود را  ها و اتحادیه های بعدی آن و در مورد شرکت اصالحیه  و101 16/3/1350های تعاونی مصوب  شرکت

 اند یا بدهند، ذخیره موضوع بند تطبیق داده 13/6/1370قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران مصوببا 

 .شود می جزو هزینه محسوب 103( قانون اخیرالذکر25( ماده )3و حق تعاون و آموزش موضوع بند ) 102(1)

کارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به  پذیر که بر اثر به های استهالک آن قسمت از دارایی – ۱۴۹ماده  

سیس، قابل استهالک بوده و هزینه استهالک آنها جزء های تأ یابد و همچنین هزینه تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می

پذیر شامل جداول  های استهالک های دارایی شود. مقررات مربوط به استهالک های قابل قبول مالیاتی تلقی می هزینه

شود و  ها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می استهالک

  .رسد تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به

های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول  ـ افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی1تبصره

یابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهالک ناشی از افزایش تجدید ارز

  .شود تلقی نمی

التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید  های تجدید ارزیابی شده، مابه در زمان فروش یا معاوضه دارایی

  .شود ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می

های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات  دید ارزیابی، فروش و استهالک دارایینامه اجرائی این تبصره درمورد نحوه تج آیین

شود، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف  و ترتیبات اجرائی که با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه می

  .رسد ان میتصویب هیأت وزیر به (1395/ 1/ 1االجراء شدن این قانون ) ماه از تاریخ الزم شش مدت
                                                           

 : ۱۶/3/۱3۵۰های تعاونی مصوب  ( قانون شرکت۱۵( ماده )۲( و )۱بندهای ) 101

درصد به حساب  12حداقل  - 1:شود مربوط منظور می رآمد ویژه ساالنه شرکتهای تعاونی مبالغ زیر کسر و به حسابهایاز محل د - 15ماده  

در این بند تا زمانی که  احتساب مبالغ مربوط از محل درآمد حاصل از معامالت با اعضاء در حساب ذخیره مندرج .ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم

سرمایه سه سال اخیر شرکت نرسیده باشد الزامی خواهد بود ولی مبالغ حاصل از  مذکور به میزان معدل رآمدهایمبلغ کل ذخیره حاصل از د

ساله به حساب  رعایت معدل مذکور همه شرکت که خارج از حدود عملیات جاری آن باشد بدون با غیر اعضاء و سایر درآمدهای مجاز معامالت

تعاونی  سه درصد از درآمد ویژه ساالنه برای توسعه تعلیمات و آموزش تعاون در منطقه - 2.شود یذخیره قانونی غیر قابل تقسیم منتقل م

شود  ای که به وسیله آن وزارت تنظیم می نامه تا به موجب آیین شود امور روستاها گذاشته می مربوط و در سراسر کشور در اختیار وزارت تعاون و

درصد مزبور را وزارت کار و  رسد به مصرف برسد. در مورد شرکتهای تعاونی کارگری سه می ای کشورهمآهنگی تعاونیه و به تصویب شورای عالی

 .کارگران خواهد رسانید تعاونی امور اجتماعی دریافت و به مصرف آموزش و تعلیمات
 : ۱۶/3/۱3۵۰های تعاونی مصوب  شرکتقانون  ۲۵بندیک ماده 102

( به باال با تصویب مجمع %5از حداقل پنج درصد ) – 1 :شود می تقسیم زیر بترتیب مالی سال هر در تعاونی های اتحادیه و شرکتها خالص سود

 :شود عمومی عادی بعنوان ذخیره تعاونی به حساب ذخیره قانونی منظور می

ه سال اخیر شرکت به میزان یک چهارم معدل سرمایه س مذکور درآمدهای از حاصل ذخیره کل مبلغ که زمانی تا قانونی ذخیره – 1تبصره 

   .باشد الزامی است نرسیده 

 ببرند بکار خود سرمایه افزایش جهت را قانونی ذخیره دوم یک حداکثر تا توانند می تعاونیها – 2تبصره 
 حذف گردید.25ماده  3بند17/02/1393مصوب  قانون اصالح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایرانبه موجب  103
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آالت، زیانی متوجه مؤسسه گردد،  المنفعه شدن ماشین ـ در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهالک یا مسلوب2تبصره

زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش )در صورت فروش( یکجا قابل احتساب در حساب 

های تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال  مورد داراییسود و زیان همان سال است. حکم این تبصره در 

104 .تجدید ارزیابی جاری است
 

.دحذف ش – ۱۵۰ماده  
105

 

.حذف شد – ۱۵۱ماده  
106

 

 مالیاتی ضرائب و قرائن –فصل سوم 

107حذف شد.– ۱۵۲ماده  
 

 108حذف شد. – ۱۵3ماده  

 109حذف شد. – ۱۵۴ماده  

 عمومی مقررات –فصل چهارم 

ی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان مالیات سال – ۱۵۵ ماده 

مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی  شود لیکن در سال ختم می

گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و  مبنای تشخیص مالیات قرار می کند درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی تطبیق نمی

 .باشد سال مالی می ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از

عد اظهارنامه مؤدیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در مو است مکلف مالیاتی امور اداره – ۱۵۶ماده 

ظرف یک سال از تاریخ انقضاء مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید. در  قانونی تسلیم شده است حداکثر

الذکر برگ  تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوق صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا

 .شود مؤدی قطعی تلقی میتشخیص درآمد مذکور را به مؤدی ابالغ نکند اظهارنامه 

هر گاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابالغ برگ تشخیص اعم از این که به قطعیت 

ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز  های انتفاعی کتمان شده مؤدی درآمد یا فعالیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود

این قانون قابل مطالبه خواهد بود. در این حالت و  157مادهها با رعایت  مالیات بر درآمد آن فعالیت مطالبه نشده باشد فقط

گردد اداره امور مالیاتی بایستی یک نسخه  همچنین در مواردی که اظهارنامه مؤدی به علت عدم رسیدگی، قطعی تلقی می

                                                           
حذف و متن بند جایگزین  149متن ماده 31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتو نه  ماده واحده  بند سیموجب به  104

 آن گردید.
 حذف گردید.31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتو نه  ماده واحده  بند سیبه موجب  105
 حذف گردید.31/04/1394مصوب های مستقیم اصالح قانون مالیاتقانون و نه  ماده واحده  بند سیبه موجب  106
 حذف گردید. 31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بندبیست و دو ماده واحده  107
 حذف گردید. 31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بندبیست و دو ماده واحده  108
 حذف گردید. 31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبندبیست و دو ماده واحده  به موجب 109
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زارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدور جهت رسیدگی تشخیص از برگ تشخیص صادر به انضمام گ

 .دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید به

اند یا اصوالً  درآمد که در موعد مقرر تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده بر مالیات مؤدیان به نسبت – ۱۵۷ماده  

مکلف به تسلیم اظهارنامه در سر رسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از  طبق مقررات این قانون

متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر این پنج سال مذکور مالیات   باشد و پس از گذشتن تاریخ سر رسید پرداخت مالیات می

ماه پس از انقضای پنج سال   که ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه

 .مذکور برگ تشخیص صادره به مؤدی ابالغ شود

راتب از طرف هیأت حل اختالف از غیر مؤدی مطالبه شده باشد پس از تأیید م علت هر به مالیات که مواردی در –تبصره  

گردد و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است  یکن تلقی می لم مؤدی در هر مرحله که باشد کان مالیاتی مطالبه از غیر

سال از تاریخ صدور رأی هیأت مزبور، مالیات متعلق را از مؤدی واقعی  بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک

 .اید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بودمطالبه نم

 110حذف شد. – ۱۵۸ماده 

منبع از طریق واریز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور  هر مالیات عنوان به که وجوهی – ۱۵۹ماده 

ی که مبلغی گردد و در صورت شود در موقع تشخیص و احتساب مالیات قطعی مؤدی منظور می می یا ابطال تمبر پرداخت

 .پرداختی مسترد خواهد شد بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه

شود که در مورد مؤدیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج از کشور  اجازه داده می کشور مالیاتی امور سازمان به –تبصره 

 .را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید های متعلق کل مالیات

ی کشور برای وصول مالیات و جرایم متعلق از مؤدیان و مسئوالن پرداخت مالیات نسبت به مالیات امور سازمان – ۱۶۰ماده 

استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مالیات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت، حق  سایر طلبکاران به

 .الیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بودمانع وصول م تقدم خواهد داشت. حکم قسمت اخیر این ماده

قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال  هنوز مؤدی مالیات که مواردی در – ۱۶۱ماده 

حل اختالف رود اداره امور مالیاتی باید با ارائه دالیل کافی از هیأت  از پرداخت مالیات می از طرف مؤدی به قصد فرار

قرار را الزم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی  مالیاتی قرار تأمین مالیات را بخواهد و در صورتی که هیأت صدور

وی و یا اشخاص ثالث  صادر خواهد کرد. اداره امور مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدی که نزد 

مؤدی و اشخاص ثالث پس از ابالغ اخطار کتبی ماداره امور مالیاتی حق نخواهند داشت  باشد تأمین نماید در این صورت

تأمین را از تصرف خود خارج کنند مگر این که معادل مبلغ مورد مطالبه تأمین دهند و در صورت تخلف عالوه  اموال مورد

 .بودنیز خواهند  111مجازات حبس تعزیری درجه شش  بر پرداخت مطالبات مذکور، مشمول

                                                           
 حذف گردید. 31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بندبیست و دو ماده واحده  110
«  مجازات حبس تعزیری درجه شش »عبارت 31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بندچهل ماده واحده  111

 الحاق گردید.«  ( این قانون199( ماده)2مجازات مقرر در تبصره) »به جای عبارت 
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شود ادارات امور مالیاتی حق دارند به همه  مسئول پرداخت مالیات شناخته می متعدد اشخاص که مواردی در – ۱۶۲ماده 

کننده و مراجعه به یکی از آنها مانع مراجعه به  به هر یک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه آنها مجتمعاً یا

 .دیگران نخواهد بود

ن امور مالیاتی کشور مجاز است که مشموالن مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل سازما – ۱۶3ماده 

شود کالً یا بعضاً مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین  نمی درآمد کسر و پرداخت

الحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف،  به طور علی فعالیت  مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم

 .الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد علی

است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مؤدیان به  مکلف کشور مالیاتی امور سازمان – ۱۶۴ماده 

رکزی در بانک ملی افتتاح نماید تا مؤدیان بتوانند مستقیماً به شعب ادارات امور مالیاتی حساب مخصوصی از طریق بانک م

 .های خود را به حساب مذکور پرداخت نمایند مالیات  های بانک مزبور مراجعه و یا باجه

سوزی، بروز آفات و خشک سالی و طوفان و  سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتش و حوادث اثر بر که مواردی در – ۱۶۵ماده  

یک منطقه کشور یا به مؤدی یا مؤدیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق  ات غیر مترقبه دیگر بهاتفاق

المنفعه جبران نگردد، وزارت امور  های بیمه و یا مؤسسات عام سازمان ها یا ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداری وزارتخانه

در آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به   از درآمد مشمول مالیات مؤدیتواند معادل خسارت وارده  اقتصادی و دارایی می

های مالیاتی  مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهی اموال آنان در اثر حوادث %50آن دسته از مؤدیان که بیش از 

 .تقسیط طوالنی نماید  اباشند با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده ی خود نمی

 .نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تصویب هیأت وزیران خواهد رسید آیین 

جنوب کشور که فهرست این مناطق بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و  و غرب جنگزده مناطق مالیاتی مؤدیان –تبصره 

 :گردد، از تسهیالت مالیاتی زیر برخوردار خواهند شد م میوزیران اعال دارائی و تصویب هیأت

 

 بخشوده 1372 لغایت 1368 سال اول از مذکور نقاط در حاصل درآمد بابت مزبور مؤدیان مالیات درصد پنجاه –الف 

 .گردد می

آنها بابت  1367ان سال تاریخ اجرای این اصالحیه یکسوم بدهی مالیاتی تا پای از فوق نقاط در اشتغال سال هر ازاء به –ب 

 .شود بخشوده می درآمد حاصل در نقاط مذکور

در نقاط مذکور  1367لغایت سال  30/6/1359 تاریخ از حاصل درآمدهای بابت موصوف مؤدیان شده پرداخت مالیات –ج 

 .در هر سال از مالیات سنوات بعد آنان در همان نقاط کسر خواهد شد  حداکثر معادل یک سوم آن

دالئل مورد قبول وزارت امور اقتصادی و  ارائه با نباشد مذکور نقاط در فعالیت ادامه به قادر مؤدی که مواردی در –د 

 .موصوف مؤدی بخشوده خواهد شد  دارائی تمام یا قسمتی از بدهی های
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ؤدیان عرضه نماید تواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی، تهیه و برای استفاده م می کشور مالیاتی امور سازمان – ۱۶۶ماده 

غیر قابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات مؤدی مبلغ پیش پرداخت به اضافه دو درصد آن به ازاء  قبوض مذکور با نام و

 .خواهد شد هر سه ماه زود پرداخت از بدهی مالیاتی مربوط کسر

تواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت  یا سازمان امور مالیاتی کشور می دارایی و اقتصادی امور وزارت – ۱۶۷ماده 

نیستند از تاریخ ابالغ مالیات قطعی، بدهی مربوط را حداکثر به  بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک جا

 .مدت سه سال تقسیط نماید

درآمد و دارایی مؤدیان با تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطالعات راجع به  لت میدو – ۱۶۸ماده  

های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسالمی به مرحله اجرا بگذارد. قراردادها  موافقتنامه  های خارجی دولت

تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و به تصویب قوه مقننه یا   های مربوط به امور مالیاتی که تا یا موافقت نامه

 .ان رسیده است تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی استهیأت وزیر

های قبلی را بررسی و نظر خود را مبنی  موظف است ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون قراردادها و موافقتنامه دولت

 .شورای اسالمی گزارش نماید بر ادامه لغو آنها مستدالً به مجلس

مشاغل موضوع این قانون که حسب اعالم سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اشخاص حقوقی و صاحبان  – ۱۶۹ماده 

شوند، مکلفند برای انجام معامالت خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف  نام در نظام مالیاتی می ثبت

  .سازمان مذکور ارائه کنندها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معامالت خود را به  معامله را در صورتحساب

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و 

( مبلغ مورد %2ای معادل دودرصد) مورد مشمول جریمه یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معامالت خود، حسب

ین عدم ارائه فهرست معامالت انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین شود. همچن می  معامله

  .باشد ( معامالتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می%1درصد) ای معادل یک شود مشمول جریمه می

کننده  خاص حقیقی مصرفـ در صورتی که طرف معامالت اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اش1تبصره

این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص  (81ماده)  نهائی کاال یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع

  .مذکور الزامی نیست

ای مصارف کننده نهائی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کاالها و خدمات را متناسب با نیاز خود بر مصرف

  .کند و از آن برای عرضه کاالها و خدمات به دیگران استفاده ننماید شخصی خریداری 

و « صندوق ماشینی )مکانیزه( فروش»صندوق فروش   ـ مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه2تبصره

افزاری و  اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم راه های انجام شده بابت خرید، نصب و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه

  .شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالهای بعد آن قابل کسر است افزاری از مالیات قطعی سخت

سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور 

های کثیراالنتشار و روزنامه رسمی کشور اعالم و از ابتدای فروردین ماه سال  ال از طریق درج در یکی از روزنامهماه هر س

  .بعد از آن اعمال نماید
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صندوق   ( از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه%10درصد) معادل ده

شود. عدم  نامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می اند مشروط به رعایت آیین شابه شدهفروش و تجهیزات م

  .باشد ( فروش می%2میزان دودرصد) ای به اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه

ماه از تاریخ  شش نامه اجرائی است که حداکثر ظرف مدت نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطالعات به موجب آیین

االجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف  الزم

  .رسد شود و به تصویب هیأت وزیران می ایران تهیه می

تعیین مصادیق معامالت مشمول و حد آستانه )تعیین حداقل  آن و (1تبصره) ـ ترتیبات اجرائی احکام این ماده و3تبصره

ماه از تاریخ تصویب این قانون با  ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش نامه رقم گردش مالی مؤدی( به موجب آیین

  .رسد پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می

مطالبه، حل اختالف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره ـ نحوه رسیدگی، 4تبصره

  .شود انجام می (157ماده) مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در

االجراء شدن این قانون سامانه  ماه پس از الزم ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش 5تبصره

اندازی کند و  ها راه ها و دستگاههای اجرائی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده انجام معامالت وزارتخانه

  .امکان دسترسی برخط)آنالین( سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد

موظفند حداکثر ظرف  1383112/ 11/ 3قانون برگزاری مناقصات مصوب  (1کلیه دستگاههای اجرائی موضوع بند)ب( ماده)

سامانه مذکور کلیه معامالت خود به غیر از معامالت محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت اندازی  ماه پس از راه مدت سه

  .برسانند

( قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله 3ماده) (( بند)ب1تعیین موارد مربوط به محرمانه بودن معامالت مطابق تبصره)

  .مجمع تشخیص مصلحت نظام است 1390113/ 8/ 7با فساد مصوب 

                                                           
 : ۱3۸3قانون برگزاری مناقصات  ۱بند )ب( ماده 112

، بانکها و  دولت  به  وابسته  انتفاعی  ، مؤسسات دولتی  و شرکتهای  ها، سازمانها و مؤسسات از وزارتخانه  اعم  ایران  اسالمی  جمهوری  گانه سه  قوای 

کشور   کل  بنیادها و نهادها از بودجه  آن  که  )درمواردی غیردولتی  عمومی  و نهادهای  ، مؤسسات دولتی  بیمه  ، شرکتهای دولتی  اعتباری مؤسسات 

  که  دستگاهها و واحدهائی و همـچنین   اساسی  قانون  نگهـبان  ، شورای اسالمی  انقالب  ، بنیادها و نهادهای عمومی  نمایند(، مؤسسات می  استفاده

نمایند نظیر   تبعیت  عام  و مقررات  و یا از قوانین  خود را داشته  خاص  قانون  که از این  ، اعم است  نام  ذکر یا تصریح  بر آنها مستلزم  قانون  شمول

  صنایع  و نوسازی  گسترش  ، سازمان ایران پتروشیمی  صنایع  ملی  ، شرکت گاز ایران  ملی  ، شرکت نایرا  نفت  ملی  ، شرکت جهادکشاورزی  وزارت

  جمهوری صدا و سیمای  ، سازمان ایران  معدنی  و صنایع  معادن  و نوسازی  توسعه  ، سازمان ایران اسالمی   جمهوری  بنادر و کشتیرانی  ، سازمان ایران

 .کنند  را رعایت  قانون  این  مقررات  مناقصه  آنها موظفند در برگزاری  تابعه  تهایو شرک  ایران  اسالمی
 : ۱3۹۰قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 3بند ب ماده  ۱تبصره 113

نوع می باشد و یا قراردادهای محرمانه یا امنیتی دارد و نیز مواردی که به موجب قوانین، افشاء اطالعات آنها مم نظامیقراردادهایی که ماهیت 

از شمول این حکم مستثنی است. تشخیص محرمانه بودن قراردادهای مذکور بر عهده کارگروهی مرکب از معاونین وزراء اطالعات و امور 

 .اقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاون دستگاه مربوط حسب مورد است

ـ تأخیر در ورود اطالعات مذکور در بندهای فوق یا ورود ناقص اطالعات یا ورود اطالعات بر خالف واقع در پایگاههای مذکور تخلف 2رهتبص

 ( این2محسوب می شود و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاههای موضوع بندهای )الف(، )ب( و )ج( ماده )

 .دمحکوم می گرد قانون
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 1380های مستقیم مصوب سال  قانون مالیات مکرر169ماده واسطه عدم اجرای احکام ـ جرائمی که مؤدیان به 6تبصره

 114.شود اند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می مرتکب شده

استقرار نظام یکپارچه اطالعات مالیاتی، پایگاه اطالعات های اقتصادی و  به منظور شفافیت فعالیت – مكرر ۱۶۹ماده 

ای و  هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطالعات مالی، پولی و اعتباری، معامالتی، سرمایه

  .شود ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می

ها، مؤسسات و نهادهای عمومی  ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری شهرداری ها، مؤسسات دولتی، وزارتخانه

غیردولتی، نهادهای انقالب اسالمی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و سایر اشخاص 

ارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطالعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار د

های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور  آورند، موظفند اطالعات به شرح بسته و دارایی برای اشخاص را فراهم می

  .قرار دهند

  :الف ـ اطالعات هویتی

 ـ اطالعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی 1

 همچنین مجوزهای مربوط به انجام معامالت تجاری و عقد قراردادها  ـ مجوزهای فعالیت اقتصادی و2

  :ب ـ اطالعات معامالتی اشخاص

  (ها، کاالها و خدمات ـ معامالت )خرید و فروش دارایی1

  (ـ تجارت خارجی )واردات و صادرات کاالها و خدمات2

 های تجاری  ـ قراردادهای مربوط به انجام معامالت و فعالیت3

 دادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات ـ قرار4

 ـ اطالعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طال 5

 های پرداختی  های صادره و خسارت نامه ـ اطالعات انواع بیمه6

 ـ بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر 7

  :صای اشخا پ ـ اطالعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه

 بهادار  ـ جمع گردش ساالنه )دوره مالی( نقل و انتقال سهام و سایر اوراق1

 ـ جمع گردش و مانده ساالنه )دوره مالی( انواع حسابهای بانکی 2

 ها و سود آنها  ـ جمع گردش و مانده ساالنه )دوره مالی( انواع سپرده3

همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل  ـ تسهیالت بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و4

 ها و نظایر آن  اعتبار اسنادی، ضمانت

                                                           
حذف و متن بند  169متن ماده  31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بندچهل  ویک ماده واحده  114

 جایگزین گردید.
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 ها، اموال و امالک و همچنین نقل و انتقال آنها  ت ـ اطالعات دارایی

موارد  های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به ث ـ سایر اطالعات فعالیت

  .مزبور اضافه خواهد شد

ای و  ـ کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقاالت، خدمات بیمه1تبصره

دارد اطالعات مربوط را به  باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می های مذکور می معامالت دارایی

  .ان ارائه دهندآن سازم

متخلف از مفاد حکم این تبصره عالوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول 

  .دوم تا دوبرابر مالیات پرداخت شده خواهد بود ای معادل یک جریمه

جمهوری اسالمی ایران، الین( بانک مرکزی  ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط)آن2تبصره

بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسالمی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و همچنین 

بندی،  کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه سایر دستگاههای اجرائی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده

  .در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کننداطالعات دریافتی را 

ـ اشخاص متخلف از حکم این ماده عالوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسؤول جبران زیانها و 3تبصره

  .خسارات وارده به دولت خواهند بود

بندی  وزیران و حفظ طبقه جازند با تصویب هیأتـ دستگاههای اجرائی که مطابق قانون نیاز به این اطالعات دارند، م4تبصره

  .مربوط، از اطالعات موجود در پایگاه اطالعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند

ـ ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حد آستانه )تعیین حداقل رقم اطالعات(، دریافت  5تبصره

ای است که ظرف مدت شش  نامه موجب آیین آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به و ارسال اطالعات و مهلت

ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تهیه 

  .رسد تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می شود و به می

ـ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است بانک اطالعات ثبتی شرکتها را طراحی و سامانه اطالعاتی آن را  6تبصره

  .نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید به

سامانه ملی امالک و اسکان »ز تصویب این قانون ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس ا7تبصره

ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا  گونه را ایجاد کند. این سامانه باید به« کشور

، صورت رسمی، عادی کاربران واحدهای مسکونی ، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال امالک و مستغالت به

وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه 

115.مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند
 

                                                           
مکرر حذف و متن بند 169متن ماده 31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بندچهل و دو ماده واحده  115

 دید.جایگزین آن گر
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اتی و های موضوع این قانون بین اداره امور مالی که در تشخیص مالیات اختالف گونه هر به رسیدگی مرجع – ۱۷۰ماده 

باشد، مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع  اختالف مالیاتی می مؤدی ایجاد شود هیأت حل

 .رسیدگی دیگری تعیین شده باشد

دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دوره خدمت یا آمادگی به خدمت  و اقتصادی امور وزارت کارمندان – ۱۷۱ماده 

 .نماینده مؤدیان مراجعه نمایند عنوان وکیل یاتوانند به  نمی

تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به  حسابهای به که وجوهی درصد صد – ۱۷۲ماده 

وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمکهای غیر نقدی بالعوض اشخاص اعم از  شود و همچنین صورت بالعوض پرداخت می

دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و  قی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس،حقیقی و یا حقو

و جمعیت هالل احمر و  ره((درمانی و یا اردوگاههای تربیتی و آسایشگاهها و مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی 

های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی  ط وزارتخانهدولتی( طبق ضوابطی که توس کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری)

شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت  دارایی تعیین می و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و

 .باشد منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می

ها و  شود و مقررات آن شامل کلیه مالیات وقع اجرا گذاشته میبه م 1368 سال فروردین اول از قانون این – ۱۷3ماده  

سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده و  مالیات بر درآمدهایی است که

یابد، خواهد  سال مالی که در اول اجرای این قانون خاتمه می همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به

 .بود و کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها ملغی است

 1352 سال مصوب بها اجاره تثبیت و تعدیل قانون 8 ماده موضوع تخلیه عوارض وصول قانون این اجرای با –تبصره  

 .است منتفی

لیاتهای مستقیم موضوع این قانون به سبب تعلق آنها تحصیل درآمد و سایر ما تاریخ که درآمدهایی بر مالیات – ۱۷۴ماده  

باشد به عنوان بقایای مالیاتی تلقی و از نظر تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات  می 1345و بعد از 1368قبل از سال 

ترتیب تصفیه احکام قانونی زمان تحصیل درآمد و از لحاظ رسیدگی و  های مالیاتی و تکالیف مؤدیان و مرور زمان تابع و نرخ

 .تابع مقررات این قانون خواهد بود

باشد و تا تاریخ  می 1346درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال  تحصیل سال که هایی مالیات – 1تبصره  

 .نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود تصویب این قانون پرداخت

و اصالحات بعدی آن قبل از  1345ای مستقیم مصوب اسفند ماه ه مالیات قانون 180 ماده موضوع انتقاالت – 2تبصره  

االرث ورثه مربوط اضافه و  دهنده بعد از اجرای این قانون به سهم گرفته است در صورت فوت انتقال اجرای این قانون صورت

 .االرث پرداختی قبلی وصول خواهد شد از وضع سهم مالیات متعلق طبق مقررات مربوط در این قانون پس

های مندرج در این قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزارت امور  نصاب کلیه – ۱۷۵ماده 

 .وزیران قابل تعدیل است اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت
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 یا و طعیق صورت به تمبر ابطال طریق از را قانون این موضوع مالیات تواند می کشور مالیاتی امور سازمان – ۱۷۶ماده 

 .ول نمایدوص تشخیص

نامه اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع  آیین

 .شود اجرا گذارده می

 مؤدیان وظایف –فصل پنجم 

ب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به های موضوع این قانون را که حس اظهارنامه توانند می مالیاتی مؤدیان – ۱۷۷ماده  

ممیزی مالیاتی حوزه محل سکونت تسلیم نمایند. در این صورت ممیز مالیاتی مذکور باید  تفکیک با اخذ رسید به دفتر

را ظرف سه روز برای اقدام به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال  مراتب را در پرونده مؤدی منعکس نموده و اظهارنامه تسلیمی

تسلیم آن به دفتر ممیز مالیاتی  م اظهارنامه به ممیز مالیاتی حوزه محل سکونت از لحاظ آثار مترتب، در حکمدارد. تسلی

مربوط خواهد بود. حکم این ماده شامل مواردی نیز که مؤدی اظهارنامه خود را اشتباهاً به دفتر ممیزی حوزه دیگری 

 .شهرستان مربوط تسلیم نماید خواهد بود در

موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی به موجب  یا مهارت روز آخرین گاه هر – 1تبصره  

تعطیل یا  باشد مصادف با تعطیل یا تعطیالت رسمی یا عمومی گردد اولین روز بعد از مقررات مکلف به تسلیم آن می

 .اظهارنامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد تعطیالت مزبور بر حسب مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم

مالیات مؤدیانی که در خارج از ایران اقامت دارند و همچنین مؤسسات و  پرداخت و اظهارنامه تسلیم – 2تبصره  

چنانچه دارای نماینده در ایران باشند به عهده نماینده آنها خواهد  خارج از کشور است، هایی که مرکز اصلی آنها در شرکت

 .ودب

 اعالم محل مالیاتی امور اداره به کتباً را مراتب فعالیت شروع تاریخ از ماه چهار ظرف مکلفند مشاغل صاحبان – 3تبصره 

 .نمایند

مالیات قطعی و نیز موجب  (٪10)درصد   ای معادل ده عدم انجام دادن تکلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه 

توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود. این حکم در  116تاریخ شناسایی تای مالیاتی ها معافیت محرومیت از کلیه تسهیالت و

 .پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است، نخواهد بود  مورد صاحبان مشاغلی که برای آنها از طرف مراجع ذی ربط

جب مقررات مکلف به تسلیم مالیاتی یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی به مو اظهارنامه که مواردی در – ۱۷۸ماده 

مربوط  گردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع باشد به وسیله اداره پست واصل می می آن

 .تلقی خواهد شد

متعددی برای سکونت خود داشته باشد مکلف است یکی از آنها را به عنوان  های محل مؤدی که صورتی در – ۱۷۹ماده 

های سکونت مؤدی را محل سکونت  تواند هر یک از محل معرفی نماید وگرنه اداره امور مالیاتی می  کونت اصلیمحل س

 .اصلی تلقی نماید

                                                           
 از»به جای عبارت«  تاریخ شناسایی تا »31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بندچهل و سه  ماده واحده  116

 الحاق گردید.«  تاریخ شناسایی
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های مالی یا سیاسی دولت جمهوری اسالمی ایران در  ارائه گواهی نمایندگی با که ایرانی حقیقی شخص هر – ۱۸۰ماده  

یاتی خود در یکی کشورهای خارج به عنوان مقیم مالیات پرداخته است، از لحاظ یک سال مال خارج ثابت کند که از درآمد

 :شد مگر در یکی از موارد زیر مالیاتی در آن سال مقیم خارج از کشور شناخته خواهد

 .در سال مالیاتی مزبور در ایران دارای شغلی بوده باشد – 1

 .ناوباً در ایران سکونت داشته باشددر سال مالیاتی مزبور الاقل شش ماه متوالیاً یا مت – 2

 .توقف در خارج از کشور به منظور انجام مأموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد – 3

مقیم ایران در صورتی که درآمدی از خارج کشور تحصیل نموده و مالیات آن را  ایرانی حقوقی یا حقیقی اشخاص –تبصره  

شند و درآمد مذکور را در اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود حسب درآمد پرداخته با به دولت محل تحصیل

پرداختی آنها در خارج از کشور و یا آن مقدار مالیاتی که به درآمد  مورد طبق مقررات این قانون اعالم نمایند مالیات

هر کدام کمتر باشد از مالیات بر  گیرد تحصیل شده در خارج کشور با تناسب به کل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق می

 .درآمد قابل کسر خواهد بود

 ثالث اشخاص وظایف –فصل ششم  

مکانیزه( با هدف نظارت بر اجرای )به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و ماشینی ـ ۱۸۱ماده

شود. واحد  زمان امور مالیاتی کشور ایجاد میقوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سا

مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیأتهای بازرسی 

شود، به اقامتگاه قانونی،  حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می

کند و  لیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی)مکانیزه( اقدام میمحل فعا

دهد و یا در صورت لزوم با ارائه  کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطالعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار می

  .دهد تقال میربط ان رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذی

ربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مؤدی عودت  اداره امور مالیاتی ذی

  .نماید

ـ بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی 1تبصره

  .وضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده استهای م مربوط به مالیات

ـ چنانچه در بازرسی هیأتهای موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت درمورد 2تبصره

  .شود ربط اعالم می مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذی

عمل آورند و کلیه دفاتر، اسناد،  های الزم را به مؤدیان مالیاتی موظفند با هیأتهای موضوع این ماده همکاریـ 3تبصره

مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و ماشینی)مکانیزه( و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را 

های  استنکاف، عالوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیت در اختیار هیأتها قرار دهند. مؤدیان مزبور درصورت

  .شوند مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم می
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االجراء  ماه از تاریخ الزم نامه اجرائی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه ـ آیین4تبصره

117.رسد تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می ( مشترکاً به1395/ 1/ 1شدن این قانون )
 

باشند و همچنین هر کس که  بق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران میمطا که کسانی – ۱۸۲ماده  

کالیف مقرر در این قانون ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام ت پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا

وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول  اند در حکم مؤدی محسوب و از نظر ای شناخته شده مشمول جریمه

 .ها با آنان رفتار خواهد شد مالیات

ید قبالً گیرد مالیات بر نقل و انتقال قطعی ملک با وسیله اداره ثبت انجام می به ملک انتقال که مواردی در – ۱۸3ماده 

ذکر شماره مفاصا حساب صادره از اداره امور مالیاتی ذیصالح در سند انتقال اقدام به انتقال  پرداخت شود و اداره ثبت با

 .ملک خواهد نمود

رسند و  ها و مؤسساتی را که در طول ماه به ثبت می ماه فهرست کامل شرکت هر آخر در مکلفند ثبت ادارات – ۱۸۴ماده 

ها و مؤسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی به ثبت  شرکت در مورد تغییرات حاصله

 .اداره امور مالیاتی محل اقامت مؤسسه ارسال دارند  های آن به اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره رسانده

دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این مربوط به فصل چهارم از باب  معامالت که مواردی کلیه در – ۱۸۵ماده 

گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند فهرست خالصه معامالت هر ماه را تا پایان  صورت می قانون به موجب سند رسم

 .محل تسلیم نمایند ماه بعد در مقابل اخذ رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط در

بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع  رتکا تمدید یا تجدید یا صدور – ۱۸۶ماده 

صالحیتدار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده 

با مؤدی مسئولیت تضامنی  مالیاتهای مزبور  باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئوالن امر نسبت به پرداخت می

 .خواهند داشت

حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر مؤسسات اعتباری  اشخاص به بانکی تسهیالت اعطای – 1تبصره 

 :ذیل خواهد بود های  منوط به اخذ گواهی

 .گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده – 1

های مالی ارائه شده به بانکها و سایر مؤسسات  ای از صورت الیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخهگواهی اداره امور م – 2

 .اعتباری

ضوابط اجرائی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تعیین و ابالغ خواهد  

 .شد

شود مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده  اجازه داده می کشور مالیاتی امور سازمان به – 2تبصره 

وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه ساالنه به  صاحبان درآمد مشاغل را

                                                           
و متن بند و تبصره حذف 181متن ماده31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بندچهل و چهار  ماده واحده  117

 های آن جایگزین گردید.
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پرداختی  نمایند پرداخت نماید. وجوه تشخیص و وصول مالیات همکاری می ای که در امر های صنفی و مجامع حرفه تشکل

 .به استناد این ماده از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است

ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات 3تبصره

ضای هیأت مدیره مؤسسات و مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران عامل و اع

شرکتها که به علت صدور اسناد )صورتحساب( مبتنی بر انجام معامالت غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و 

  .اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعالم کند مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته

مؤسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا 

شرکت و سایر شرکتها و مؤسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان 

  .امور مالیاتی کشور کند

مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شرکتها موظف  در تخلف صدور اسناد )صورتحساب( مبتنی بر انجام معامالت غیرواقعی

مدیره آن شرکت و سایر  است از انجام ثبت شرکت یا مؤسسه به نام اشخاص یادشده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت

  .سال خودداری کند شرکتها و مؤسسات به مدت سه

شوند به  سال فاقد فعالیت تلقی می که طی پنجـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را 4تبصره

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اعالم کند. سازمان مذکور مکلف است از تاریخ اعالم سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هر 

118.گونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به اخذ مفاصاحساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور کند
 

موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این  معامالت که مواردی کلیه در – ۱۸۷ماده 

گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله،  صورت می قانون به موجب اسناد رسمی

مله مورد نظر به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا موضوع معا  مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و

 اعالم و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب محل سکونت مؤدی حسب مورد

 .مورد نموده و شماره و مرجع صدور آنرا در سند معامله قید نمایند 

های مالیاتی مربوط به مورد معامله  ز از تاریخ اعالم دفترخانه، پس از وصول بدهیگواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده رو

شغلی محل  مالیات بر درآمد اجاره امالک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات  از مؤدی ذیربط، از قبیل

 .صادر خواهد شدمورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی امالک حسب مورد 

مورد اختالف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختالف مالیاتی  مشخصه، مالیات میزان چنانچه – 1تبصره  

رسیدگی خواهد شد و اگر مؤدی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع حل  موضوع این قانون

قبول مؤدی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته، بیمه نامه، اوراق بهادار،  ت مورداختالف داشته باشد با وصول مالیا

 .خواهد شد صادر معامله انجام گواهی االختالف مابه مبلغ معادل …وثیقه ملکی و

                                                           
 الحاق گردید. 4و 3تبصره های31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بندچهل و پنج ماده واحده  118
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ال آن ها، وجوه مربوط به حق واگذاری محل در صندوق دادگستری و امث دادگاه احکام موجب به که مواردی در – 2تبصره 

در موقع پرداخت به ذینفع مکلفند ضمن استعالم از اداره امور مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را  گردد، مسئوالن تودیع می

 .نمایند مالیاتی کشور واریز کسر و به حساب سازمان امور

ال منقول و غیرمنقول و بالعزل( نسبت به امو)ـ دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی 3تبصره

نمایند، موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به سازمان امور مالیاتی  حقوق مالی اقدام می

جبران  این قانون، مسؤول (200ماده ) کشور ارسال کنند. مستنکف از حکم این تبصره، عالوه بر جریمه و مجازات مقرر در

  .زیان و خسارت وارده به دولت است

( با 1395/ 1/ 1االجراء شدن این قانون ) سال از تاریخ الزم ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مهلت یک4تبصره

ذ و اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و امالک نسبت به اعالم میزان بدهی ملک مورد انتقال و امکان اخ

صورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف  واریز آن به حساب مالیاتی به

است امکان دسترسی برخط به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و امالک کشور را برای سازمان امور مالیاتی 

  .کشور جهت اجرای مفاد این ماده فراهم کند

موجب این قانون برای آنها  های منقول و غیرمنقول که به پس از اجرای مفاد این ماده ثبت نقل و انتقال اموال و دارایی

مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در پرداخت مالیات متعلقه 

  .مسؤولیت تضامنی دارد

ز اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، در صورتی که پس ا

الیه و سردفتر اسناد  سازمان امور مالیاتی کشور بدهی مالیاتی ملک مورد معامله را از طریق سامانه مذکور اعالم نکند منتقلٌ

  .خواهند داشترسمی در قبال بدهی مالیاتی ملک مورد معامله مسؤولیتی ن

االجراء شدن این  شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ الزم های مذکور تهیه می نامه اجرائی این ماده با همکاری سازمان آیین

119.رسد تصویب رئیس قوه قضائیه می ( به1395/ 1/ 1قانون )
 

مقرر در روی هر وکالتنامه تمبر  مکلفند بر اساس مقررات این قانون به میزان تمبر ابطال و فروش متصدیان – ۱۸۸ماده 

اختصاصاً جهت تمبر مصرفی باید وسیله هر یک از وکال نگهداری شود ثبت و گواهی نمایند.  باطل و میزان آنرا در دفتری

به اداره امور مالیاتی ارائه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتر  دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی به حساب مالیاتی وکیل

 .ل از نظر مالیاتی خواهد بودوکی

 .مالیاتی جرایم و تشویقات –فصل هفتم  

و  چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان120حقیقی  اشخاص همچنین و حقوقی اشخاص – ۱۸۹ماده 

ل مالیات سه های حل اختالف مالیاتی پرداخت کرده باشند و معادل پنج درصد اص دفاتر و مدارک آنان مورد قبول هیأت

                                                           
 دیدالحاق گر 4و 3تبصره های31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بندچهل و شش ماده واحده  119
موضوع بندهای )الف( و )ب(  »عبارت 31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بندچهل و هفت ماده واحده  120

 حذف گردید. 189از ماده « ( این قانون95ماده)
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های  این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی 190ماده از مزایای مقرر در  سال مذکور عالوه بر استفاده

 .شد جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد

 .جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود

مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت  بابت پرداختی الحساب لیع – ۱۹۰ماده 

هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که  ازای به پرداختی مبلغ( 1%معادل یک درصد ) ای مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه

 %2.5ای معادل  پس از آن موعد موجب تعلق جریمه اتاز مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. و پرداخت مالی

 .مالیات به ازاء هر ماه خواهد بود

مبداء احتساب جریمه در مورد مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از 

ه و در مورد مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری االختالف از تاریخ مطالب آن و نسبت به مابه تاریخ انقضای مهلت تسلیم

تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب   نموده یا اصوالً مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند،

 .باشد مورد می

نامه و حساب سود و زیان و پرداخت خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا تراز قانونی تکالیف به که مؤدیانی – 1تبصره 

مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و  یا ترتیب دادن پرداخت

یاتی صادره را قبول یا با این قانون، هرگاه برگ تشخیص مال (239ماده)اند در موارد مذکور در  مدارک خود اقدام نموده

پرداخت آن اقدام کنند از هشتاد درصد  اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن

 .در این قانون معاف خواهند بود مقرر جرایم( 80٪)

الیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن تاریخ ابالغ برگ قطعی م همچنین، در صورتی که این گونه مؤدیان ظرف یک ماه از

 .خواهند بود  جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف (٪40)پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد 

مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک  اعتراض وصول تاریخ فاصله چنانچه – 2تبصره 

بیش از یک سال مذکور تا  زمان مدت به نسبت ماده این موضوع ماه در( ٪5/2یم درصد )و ن سال تجاوز نماید، جریمه دو

بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ  تاریخ ابالغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مؤدی نخواهد

 .اعتراض آنان صورت پذیرد یخ تسلیمنماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداکثر تا یک سال پس از تار

در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دالیل ابرازی مبنی بر خارج از  مقرر جرایم از قسمتی یا تمام – ۱۹۱ماده 

تکالیف مقرر و یا در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان  اختیار بودن عدم انجام

 .باشد می ر مالیاتی کشور قابل بخشوده شدنامو

موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به  در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به – ۱۹۲ماده  

تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی 

( مالیات %10درصد) ( مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده%30درصد) ل سیمعاد

  .باشد متعلق برای سایر مؤدیان می

 .های غیرواقعی نیز جاری است های تسلیمی و یا هزینه شده در اظهارنامه حکم این ماده درمورد درآمدهای کتمان
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اتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مؤدیان مالیاتی درمورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم تبصره ـ سازمان امور مالی

 121 .های کثیراالنتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطالع عموم برساند اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه

مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند 122ت مربوط به آناین قانون و مقررا موجب به که مؤدیانی به نسبت – ۱۹3ماده  

ای معادل بیست درصد مالیات برای  سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب

 .متعلق خواهند بود 123هر یک از موارد مذکور

م استفاده از معافیت مقرر در عد موجب معافیت دوره در زیان و سود حساب و ترازنامه و اظهارنامه تسلیم عدم –تبصره  

 .سال مربوط خواهد شد

گیرد، در صورتی که  این قانون مورد رسیدگی قرار می 158اجرای مقررات ماده  در آنها اظهارنامه که مؤدیانی – ۱۹۴ماده  

اختالف داشته باشد عالوه بر  مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از پانزده درصد درآمد مشمول مالیات

نخواهد بود تا سه سال بعد از ابالغ مالیات مشخصه قطعی از هر گونه  تعلق جرایم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز

 .ها نیز محروم خواهند شد های مقرر در قانون مالیات تسهیالت و بخشودگی

این قانون ظرف  114ماده تسلیم اظهارنامه موضوع حقوقی از لحاظ عدم  شخص مدیران آخرین تخلف جریمه – ۱۹۵ماده 

اظهارنامه خالف واقع به ترتیب عبارت است از دو درصد و یک درصد سرمایه پرداخت شده شخص  مهلت مقرر با تسلیم

 .حقوقی در تاریخ انحالل

رایی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص تصفیه در مورد تقسیم دا مدیران یا مدیر تخلف جریمه – ۱۹۶ماده  

مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا  %20این قانون معادل  118ماده تأمین مقرر موضوع  حقوقی یا قبل از سپردن

 .گردد مدیران تصفیه وصول می

ن مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات مقررات این قانو شرح به که اشخاصی به نسبت – ۱۹۷ماده  

در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا بر خالف واقع تسلیم نمایند جریمه  باشند، راجع به مؤدی می

هر  کل مبلغ قرارداد و در %1پرداختی و در خصوص پیمانکاری  حقوق %20متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از 

 .حال با مؤدی متضامناً مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود

در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی  – ۱۹۸ماده 

شخاص حقوقی هایی که ا طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات به

باشند و در دوران مدیریت آنها  موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن می به

                                                           
حذف و متن بند و  192ه متن ماد 31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بندچهل و هفت ماده واحده  121

 تبصره آن جایگزین آن گردید.
این قانون و مقررات مربوط به  »عبارت31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بندچهل و هفت ماده واحده  122

 الحاق گردید.« نمقررات این قانو »به جای عبارت « آن
و در مورد رد دفتر مشمول  »عبارت31/04/1394مصوب های مستقیم ن اصالح قانون مالیاتقانوبه موجب بندچهل و هفت ماده واحده  123

 حذف گردید.« ( مالیات%10درصد ) ای معادل ده جریمه
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قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. این مسؤولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص 

.حقوقی نیست
124 

موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر   یا حقوقی که به هر شخص حقیقی – ۱۹۹ماده  

  صورت تخلف از انجام وظایف مقرره عالوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، است در

( مالیات به ازای هر %2/ 5درصد ) م ( مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نی%10درصد) ای معادل ده مشمول جریمه

  .ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود

( موضوع این ماده تا %2/ 5درصد ) کننده وجوه پرداخت شود، در این صورت جریمه دوونیم چنانچه مالیات توسط دریافت

 125 .ات، مطالبه و وصول خواهد شدتاریخ پرداخت مالیات توسط مؤدی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالی

ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است  این قانون تکلیف و یا وظیفه مقررات موجب به که مورد هر در – ۲۰۰ماده  

های متعلق مربوط، مشمول  مسئولیت تضامنی سردفتر با مؤدی در پرداخت مالیات یا مالیات در صورت تخلف عالوه بر

نیز با رعایت مقررات 126مجازات حبس تعزیری درجه ششبه   آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار %20 ای معادل، جریمه

 .مربوط محکوم خواهد شد

مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و  از فرار قصد به مؤدی هرگاه – ۲۰۱ماده 

باشد و برخالف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه  عمل میمالیات مالک  مدارکی که برای تشخیص

های  ها و مجازات حساب سود و زیان خودداری کند عالوه بر جریمه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و

.وم خواهد شدمحر های قانونی در مدت مذکور ها و بخشودگی مقرر در ا ین قانون از کلیه معافیت
127

 

تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان  یا سازمان امور مالیاتی کشور می دارایی و اقتصادی امور وزارت – ۲۰۲ماده  

( %20درصد) ربط از بیست برداری از مراجع قانونی ذی برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهرهبدهی قطعی آنها از 

 ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده(5.000.000.000)میلیارد   غ پنجسرمایه ثبت شده و یا مبل

 حقیقی از یکصدمیلیون  اشخاص سایر (ریال و2.000.000.000( سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد )%10درصد) 

مدیران مسئول اشخاص  است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا بیشتر 128ل(ریا100.000.000)

هایی که به  مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از

                                                           
حذف و متن بند  198متن ماده  31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بندچهل و هشت ماده واحده  124

 جایگزین آن گردید.
و تبصره های آن حذف و  199متن ماده31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بندچهل و نه  ماده واحده  125

 متن بند جایگزین آن گردید.
ه مجازات حبس تعزیری درج »عبارت 31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بندپنجاه و یک ماده واحده  126

 الحاق گردید.« ( این قانون199( ماده)2مجازات مقرر در تبصره) »به جای عبارت«  شش
 حذف گردید. 201تبصره ماده 31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بندپنجاه و یک ماده واحده  127
برای اشخاص حقوقی تولیدی »عبارت31/04/1394مصوب تقیمهای مس قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بندپنجاه و دو ماده واحده  128

ریال، سایر (5.000.000.000)میلیارد  ( سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج%20درصد) ربط از بیست برداری از مراجع قانونی ذی دارای پروانه بهره

حقیقی از  (ریال وسایراشخاص2.000.000.000د )( سرمایه ثبت شده و یا دو میلیار%10درصد) اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده

 الحاق گردید.« ده میلیون ریال»به جای عبارت« ل(ریا100.000.000یکصدمیلیون)
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مدیریت آنان بوده نیز جاری  باشد و مربوط به دوران  موجب این قانون شخص حقوقی مکلف است به کسر و ایصال آن می

 .باشند مزبور مکلف به اجرای این ماده می ا سازماناست. مراجع ذیربط با اعالم وزارت ی

قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا  به مالیاتی مؤدیان که صورتی در –تبصره 

 .م نمایدتواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می

 ابالغ –فصل هشتم 

باید به شخص مؤدی ابالغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد. هر گاه به خود مؤدی  کلی طور به مالیاتی اوراق – ۲۰3ماده  

مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به یکی از بستگان یا مستخدمین او ابالغ گردد  دسترسی پیدا نشود اوراق

اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابالغ کافی بوده و بین مؤدی و  به نظر مأمور ابالغ سن ظاهری این مشروط بر این که

 .دارد تعارض منفعت نباشد شخصی که اوراق را دریافت می

هر گاه مؤدی یا در صورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگها استنکاف نمایند یا در  -1تبصره  

مذکور در محل نباشند مأمور ابالغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص  ه هیچ یک از اشخاصصورتی ک

فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مؤدی الصاق نماید. 

 .شود و تاریخ ابالغ به مؤدی محسوب میابالغ شده قانونی تلقی  اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق

مأمور  .تواند برای ابالغ اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نماید می کشور مالیاتی امور سازمان – 2تبصره 

به شخص مؤدی یا بستگان و مستخدمین او در محل ابالغ و در نسخه ثانی رسید اخذ کند و  پست باید اوراق مالیاتی را

کنند، مأمور پست این موضوع را در نسخ اوراق مذکور قید و  ه مؤدی یا اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع چنانچ

 .دهد می  کند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می

پانزده روز پس از این   »خ مراجعه، عبارت هرگاه هیچ یک از اشخاص یاد شده در محل نباشند، مأمور پست با قید تاری

کند و نسخه اول را  را در اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می« خواهد شد تاریخ مجدداً مراجعه 

 صورت عدم حضور اشخاص فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخه دوم دهد. مأمور پست در مراجعه بعدی در عودت می

دهد. اوراقی که بدین ترتیب الصاق  می  کند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت را به نشانی تعیین شده الصاق می

 .شود شوند از تاریخ الصاق، ابالغ شده محسوب می می

 .نماید امضاء و تصریح مالیاتی اوراق دوم و اول نسخه در را مراتب باید ابالغ مأمور – ۲۰۴ماده  

 .عدد و حروف به سال و ماه و روز تعیین با ابالغ تاریخ و لمح –الف  

 تعیین این که چه نسبتی با مؤدی دارد و با شده ابالغ او به اوراق که کسی نام –ب 

 .قانون این 203 ماده تبصره مورد در آنان کامل نشانی با گواهان مشخصات و نام –ج 

یا مؤسسات وابسته به دولت باشد اوراق مالیاتی باید به رییس یا قائم مقام  دولتی ادارات از یکی یمؤد اگر – ۲۰۵ماده  

 .یا مؤسسه ابالغ گردد رییس یا رییس دفتر آن اداره
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اشخاص حقوقی باشد اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که از  سایر یا تجارتی شرکت مؤدی اگر – ۲۰۶ماده  

 .دارند ابالغ شود ق امضاءطرف شرکت ح

جری م نیز حقوقی اشخاص سایر و تجاری های شرکت مورد در آن تبصره و قانون این 203 ماده این مقررات –تبصره  

 .است

ند و در غیر عنوان محل کار یا سکونت یا محل ابالغ اوراق مالیاتی معرفی ک به را محلی مؤدی که مواردی در – ۲۰۷ماده  

اوراق مالیاتی در محلی به عنوان محل کار یا سکونت مؤدی ابالغ شود و در پرونده دلیل و اثری  این مورد در صورتی که

نشانی ایراد نکرده باشد مادامی که محل دیگری به عنوان محل سکونت  حاکی از اطالع مؤدی از این موضوع بوده و به این

 .ق مالیاتی به همان نشانی، قانونی و صحیح استیا کار اعالم نکند ابالغ اورا

دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار حوزه اداره امور  در مؤدی نشانی که مواردی در – ۲۰۸ماده 

ر مالیاتی یا ترین محل به حوزه اداره امو در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه کثیراالنتشار نزدیک  مالیاتی محل و اگر

 .شود. این آگهی در حکم ابالغ به مؤدی محسوب خواهد شد آگهی می های کثیراالنتشار مرکز یکی از روزنامه

ه باید عالوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تکلیف قانونی مؤدی شد ابالغ مالیاتی اوراق متن در – 1تبصره  

 .درج شده باشد

این قانون مشخص نباشد اوراق مالیاتی به  207ماده که نشانی آنها طبق  مستغالت مالیات یانمؤد مورد در – 2تبصره  

 .این قانون به محل مستغلی که مالیات آن مورد مطالبه است ابالغ خواهد شد 203ماده ترتیب مذکور در تبصره

راجع به ابالغ، جز در مواردی که در این قانون مقرر گردیده است در مورد  مدنی دادرسی نامه یینآ مقررات – ۲۰۹ماده  

 .خواهد شد ابالغ اوراق مالیاتی اجرا

 مالیات وصول –فصل نهم 

خود را ظرف ده روز از تاریخ ابالغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور  شده قطعی مالیات مؤدی گاه هر – ۲۱۰ماده 

کند ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت  برگ اجرایی به او ابالغ می اتی به موجبمالی

 .آنرا به اداره امور مالیاتی بدهد

مالیات، مدارک تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شده قبلی  مبلغ و نوع باید اجرایی برگ در – 1تبصره  

 .گردد متعلق درجو جریمه 

مؤدی مذکور در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی  قبول مورد مالیات از قسمت آن – 2تبصره  

 .اجرایی قابل وصول است شود و از طریق عملیات می

پرداخت نکند یا ترتیب گاه مؤدی پس از ابالغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کالً  هر – ۲۱۱ماده 

پرداخت آن را با اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه ده درصد بدهی از اموال 

 .توقیف خواهد شد منقول یا غیر منقول و مطالبات مؤدی 

 .باشد ی میصدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجرائیات اداره امور مالیات
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 :است ممنوع زیر اموال توقیف – ۲۱۲ماده  

 .بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه دو سوم حقوق حقوق – 1

لباس و اشیاء و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مؤدی و افراد تحت تکفل او الزم است و همچنین آذوقه موجود و  – 2

 .النفقه مؤدی واجب نفقه اشخاص

 .ار و آالت کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای تأمین حداقل معیشت مؤدی الزم استابز – 3

 .محل سکونت به قدر متعارف – 4

شود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مؤدی بوده و قابل  توقیف در نظر گرفته می برای که مالی ارزش گاه هر – 1تبصره  

شود مگر این که مؤدی اموال بالمعارض دیگری  شد و مازاد مسترد میفروخته خواهد  تفکیک نباشد تمام مال توقیف و

 .معادل میزان فوق معرفی نماید

البیت آنچه عادتاً مورد استفاده زنان  نمایند از اثاث که در یک خانه زندگی می باشد زوجین از یکی مؤدی گاه هر – 2تبصره  

 .مگر آنکه خالف ترتیب فوق معلوم شودشود  متعلق به شوهر شناخته می است متعلق به زن و بقیه

 واحد تعطیلی موجب نباید اجرایی عملیات مدت در صنعتی و کشاورزی از اعم تولیدی واحدهای توقیف – 3تبصره  

 .گردد تولیدی

تودیع تواند با  اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب اداره امور مالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مؤدی می ارزیابی – ۲۱3ماده 

ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله ارزیاب  الزحمه حق

 .رسمی به عمل آید

ط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیر منقول به مربو الزم اقدامات کلیه – ۲۱۴ماده 

باشد در مورد فروش اموال غیر منقول در صورتی که پس از انجام تشریفات  ئیات اداره امور مالیاتی میعهده مسئول اجرا

حاضر نشود مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی به استناد مدارک مربوط از  مقرر و تعیین خریدار، مالک برای امضای سند

 .اداره ثبت اسناد و امالک مکلف به اجرای آن است رد واداره ثبت محل تقاضای انتقال ملک به نام خریدار خواهد ک

که نوبت دوم آن بدون حداقل  شده در صورتی که پس از دو نوبت آگهی ) توقیف منقول غیر اموال مورد در – ۲۱۵ماده 

رسمی  تواند مطابق ارزیابی کارشناس خریداری برای آن پیدا نشود و سازمان امور مالیاتی کشور می شود( قیمت آگهی می

هزینه متعلقه از مال مورد توقیف، تملک و بهای آنرا به حساب بدهی مؤدی  دادگستری معادل کل بدهی مؤدی به عالوه

 .منظور نماید

مال مذکور به نام سازمان امور مالیاتی کشور و یا دیگری، حاضر به پرداخت  انتقال از قبل مؤدی که صورتی در – 1تبصره 

های متعلقه از ملک  مور مالیاتی کشور با دریافت بدهی مؤدی به اضافه ده درصد بدهی و هزینهسازمان ا  بدهی خود باشد

 .نماید مزبور رفع توقیف می

امور مالیاتی کشور درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد و  سازمان تملک به مال که صورتی در – 2تبصره 

 .با مؤدی استدر شرایط مساوی اولویت  مؤدی درخواست نماید
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از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص، اعم از حقیقی یا  ناشی شکایات به رسیدگی مرجع – ۲۱۶ماده  

باشد هیأت حل اختالف مالیاتی خواهد بود. به شکایات  ها قابل مطالبه و وصول می اجرایی مالیات حقوقی که طبق مقررات

 .االجرا است صادر خواهد شد. رأی صادره قطعی الزم سیدگی و رأیمزبور به فوریت و خارج از نوبت ر

صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت، به  در مستقیم های مالیات مورد در – 1تبصره  

الن اجرائیه هر گاه هیأت حل اختالف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بط موقع اجرا گذارده شده است

درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد.  حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام الزم صادر یا نسبت به

 .رأی صادره از هیأت حل اختالف قطعی است

ست های غیر مستقیم هر گاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نی ر مورد مالیاتد – 2تبصره  

االجرا  شکایت نیز هیأت حل اختالف مالیاتی خواهد بود و رأی هیأت مزبور در این باره قطعی و الزم مرجع رسیدگی به این

 .است

مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از 

 .مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بودمقررات  های غیر مستقیم که طبق مالیات

شود که یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع  دارایی اجازه داده می و اقتصادی امور وزارت به – ۲۱۷ماده  

منظور نموده و در  های دولتی( در حساب مخصوص در خزانه به استثنای مالیات بر درآمد شرکت گردد ) می این قانون وصول

مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت  مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور

این ماده به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و  دارند خرج نماید. وجوه پرداختی به استناد مؤثری مبذول داشته و یا می

 .مستثنی استکلیه مقررات مغایر 

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است که در هر شش ماه گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین 

 .درآمد را به کمیسیون امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسالمی تقدیم نماید طبقات و سطوح مختلف

های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب و  توسط وزارتخانه نامه مربوط به قسمت وصول مالیات آیین – ۲۱۸ماده  

 .اقتصادی و دارایی به موقع اجراء گذارده خواهد شد توسط وزارت امور

 یات های مستقیم را اینجا بخوانیدقانون مال 218آیین نامۀ اصالحی مادۀ 

 مالیاتی مراجع و تشخیص سازمان : پنجمباب 

 آنها اختیارات و وظایف و مالیات تشخیص مراجع –فصل اول 

شخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی ت و شناسایی – ۲۱۹ماده  

( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 59الف( ماده ) موجب بند )  شود که به کشور محول می

های هر یک  تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صالحیت  ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن 129اسالمی ایران

                                                           
 :۱3۷۹ی جمهوری اسالمی ایران مصوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگ ۵۹بند الف ماده  129
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ای خواهد  این قانون به موجب آیین نامه احکام مقرر در از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای

وزیر امور  بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب

 .اقتصادی و دارایی خواهد رسید

از فناوری اطالعات و ارتباطات و روشهای  ـ سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده1تبصره

نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت  های اجرائی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت ماشینی)مکانیزه(، ترتیبات و رویه

اتی مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابالغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالی

کند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم  صالح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعالم می ذی

  .اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابالغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست

های خود  ؤدیان، قسمتی از فعالیتمنظور تسهیل در انجام امور مالیاتی م ـ سازمان امورمالیاتی کشور مجاز است به2تبصره

استثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار  به

شود و  نامه اجرائی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین

  .رسد تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می ( به1395/ 1/ 1االجراء شدن این قانون ) ماه از تاریخ الزم ششظرف مدت 

تبصره  و (126ماده ) (،109( ماده )5تبصره ) (،103(ماده)2تبصره) (،88ماده) (،86ماده) ،(53( ماده)9تبصره) ـ در3تبصره

منتهی »و « روز ظرف سی»، «روز ظرف ده»های  حسب مورد جایگزین عبارت« تا پایان ماه بعد»عبارت  (143( ماده )2)

 130.شود می«روز ظرف سی

 :شود می انجام قانون این در زیر عبارتی اصالحات – ۲۲۰ماده 

 .گردد می« وزارت امور اقتصادی و دارایی »جایگزین عبارت « سازمان امور مالیاتی کشور »در مواد ذیل عبارت  – 1

( و تبصره ذیل 159(، )158مواد )ذیل آن،  (2)( و تبصره154( و )114(، )80(، )57(، )41(، )40(، )39(، )29(، )26مواد ) 

و (215(، ماده )203( ذیل ماده )2(، تبصره )191و ) (186)،(176)، (169)،(166)، (164(،)163(، )160آن، مواد )

 ]است در متن مواد اصالح گردیده[(.230( ذیل آن و تبصره ماده )2( و )1های ) تبصره

ممیز  »، «مأموران تشخیص »، «مأمور تشخیص»های  ها و عبارت گزین واژهجای« اداره امور مالیاتی »در موارد زیر عبارت  – 2

اداره امور  »و « دفتر ممیزی »، «دفتر ممیزی حوزه مالیاتی »، «حوزه مالیاتی »، «حوزه »،«سرممیز مالیاتی »، «مالیاتی

 :شود می« اقتصادی و دارایی

( 72( و تبصره ذیل آن مواد )39، ماده ) (38)( ماده 3( و )2های ) ( و تبصره35( ، )34( ، )31( ، )29( ، )27( ، )26مواد ) 

،  (117)،  (114)،  (113( ، مواد )109( ماده )5( ، تبصره )102( و )88( ، مواد )87ماده ) (2( و)1های ) ( ، تبصره80و )

                                                                                                                                                                                                            

موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به  رآیی نظام مالیاتی و رفعشود به منظور افزایش کا به دولت اجازه داده می 

ایجاد کند، با ایجاد این سازمان  را به صورت یک مؤسسه دولتی و زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارائی« مالیاتی کشور سازمان امور »مالیات،  اخذ

 تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارائی که در معاونت امور مالیاتی و بخشها و واختیارات، وظایف، نیروی انسانی، امکانات  کلیه

نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک  تشکیالت سازمان مذکور و آیین .گردد شوند به این سازمان منتقل می مالیاتی به کار گرفته می های حوزه

 .رسد می تصویب هیأت وزیران اری و استخدامی کشور بهاقتصادی و دارائی و سازمان امور اد وزارت امور
حذف و تبصره 219تبصره ماده 31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بندپنجاه و سه  ماده واحده  130

 الحاق گردید. 1،2،3های

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


 70                                           1394قانون مالیات های مستقیم با آخرین اصالحات مصوب  

و  )185(، )184(،  (183)،  (179)، (170)،  (164)،  (162( ،)161( ، )156( آن، مواد )2( و تبصره )154و ) (126)

( و تبصره ذیل 230( و )229(، )227( ،)214( ، )213( ، )211(، )210( ، )208( ، )188( و تبصره ذیل آن ، مواد )186)

 ]است در متن مواد اصالح گردیده[.)249( و )233( ، )232آن، مواد )

 131حذف شد. -۲۲۱ماده

 132حذف شد. -۲۲۲ماده

 133حذف شد. -۲۲3ماده

 134ف شد.حذ -۲۲۴ماده

135حذف شد.-۲۲۵ماده
 

عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود  -۲۲۶ماده 

رسیدگی به ترازنامه و حساب و سود و زیان آنها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در  زیان هستند موجب عدم

این صورت درآمد مذکور در ترازنامه یا حساب سود و زیان  این قانون نخواهد بود. در غیر 156ماده مهلت مذکور در 

 .تسلیمی قطعی خواهد بود

شود در صورتی که به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و  می داده اجازه مالیاتی مؤدیان به –تبصره 

محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائه مدارک الزم ظرف یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه  از نظر زیان تسلیمی

یا حساب و زیان اصالحی را حسب مورد تسلیم نماید. و در هر حال تاریخ  نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه

 .باشد ه اول میتسلیم اظهارنامه مؤدی تاریخ تسلیم اظهارنام

شود و همچنین پس  ترازنامه و حساب و سود و زیان مؤدی حسب مورد قبول می و اظهارنامه که مواردی در – ۲۲۷ماده 

هایی داشته است که درآمد آنرا کتمان  صدور برگ تشخیص، چنانچه ثابت شود مؤدی فعالیت الرأس و از تشخیص علی

اند مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از  تشخیص از آن مطلع نبوده وقع صدور برگ نموده است و یا اداره امور مالیاتی در م

 .قانون مطالبه شود این 157ماده التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در  های مذکور تعیین و مابه فعالیت

و زیان مؤدی مورد قبول واقع نشود و یا اساساً مؤدی اوراق ه اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود ک مواردی در – ۲۲۸ماده  

 .قانونی تسلیم نکرده باشد، مالیات مؤدی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد مزبور را در موعد مقرر

کلیه دفاتر و  برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مؤدی به توانند می مالیاتی امور اداره  – ۲۲۹ماده 

باشد وگرنه بعداً به نفع او  و رسیدگی نمایند و مؤدی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها می  اسناد و مدارک مربوط مراجعه

                                                           
 حذف گردید. 27/11/1380های مستقیم، مصوب  قانون اصالح موادی از قانون مالیات 94به موجب ماده  131
 حذف گردید. 27/11/1380های مستقیم، مصوب  قانون اصالح موادی از قانون مالیات 94به موجب ماده  132
 حذف گردید. 27/11/1380های مستقیم، مصوب  قانون اصالح موادی از قانون مالیات 94به موجب ماده  133
 حذف گردید. 27/11/1380مستقیم، مصوب های  قانون اصالح موادی از قانون مالیات 94به موجب ماده  134
 حذف گردید. 27/11/1380های مستقیم، مصوب  قانون اصالح موادی از قانون مالیات 94به موجب ماده  135
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قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آنها در مراحل  در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنکه

 .رج از حدود اختیار مؤدی میسر نبوده استقبلی به عللی خا

حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختالف برای تشخیص درآمد واقعی مؤدی به اسناد و مدارک ارائه 

 .نمایند شده از طرف مؤدی استناد

اء اشخاص مذکور در ماده حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثن اسناد و مدارک که مواردی در – ۲3۰ماده 

اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت  این قانون موجود باشد 231

یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی که در اثر این   اسناد مربوط و هر گونه اطالعات مربوط به درآمد مؤدی

مرجع ثبوت استنکاف اشخاص   شد. انی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهنداستنکاف آنها زی

به   ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالح قضایی است که با اعالم دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت

 .موضوع رسیدگی خواهند نمود

ارائه اسناد و مدارک مورد درخواست اداره امور مالیاتی مالیات، سازمان امور  در الثث اشخاص استنکاف موارد در –تبصره 

تواند اشخاص ثالث را از طریق دادستان کل کشور مکلف به ارائه اسناد و مدارک مذکور بنماید. تعقیب  می مالیاتی کشور 

 .قضایی موضوع مانع اقدامات اداره امور مالیاتی نخواهد بود

های دولتی و نهادهای انقالب  ها، مؤسسات دولتی، شرکت مالیاتی کتباً از وزارتخانه امور ادارات  که مواردی در – ۲3۱ماده  

سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اطالعات و اسناد الزم را در زمینه فعالیت و معامالت و  ها و اسالمی و شهرداری

نوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطالعات الزم را در اختیار آنان رو  درآمد مؤدی بخواهند مراجع مذکور مکلفند

نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسئول و  بگذارند مگر این که مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعالم

امر با اعالم دادستانی  ه تخلف مسئولشود و در غیر این صورت ب تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری می

انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد. ولی 

مورد اسناد و اطالعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به  در

 .خواهد بود قت دادستان کل کشورمواف

اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطالعات مربوط به درآمد  های مؤسسه و ها بانک مورد در –تبصره 

های اعتباری غیر بانکی موظفند حسب  ها و مؤسسه اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک مؤدی را از طریق وزیر امور

 .زیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایندنظر و

مراجع مالیاتی باید اطالعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست  سایر و مالیاتی امور اداره – ۲3۲ماده 

یند و افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نما آورند، محرمانه تلقی و از می

 .خواهد شد در صورت افشاء طبق قانون مجازات اسالمی با آنها رفتار

.حذف شد – ۲33ماده 
136
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اند حداکثر  نسبت به مؤدیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده است مکلف مالیاتی امور اداره – ۲3۵ماده 

 .و به مؤدی تسلیم کند تقاضای مؤدی مفاصا حساب مالیاتی تهیه ظرف پنج روز از تاریخ وصول

 رسیدگی ترتیب –فصل دوم 

137حذف شد. -۲3۶ماده
 

اساس مأخذ صحیح و متکی به دالیل و اطالعات کافی و به نحوی تنظیم گردد  بر باید مالیات تشخیص برگ – ۲3۷ماده  

کنندگان  . امضاءدرآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد که کلیه فعالیتهای مربوط و

تشخیص به طور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ  برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ

تشخیص مالیات مکلفند جزئیات  تشخیص و نظریه خود از هر حیث خواهند بود و در صورت استعالم مؤدی از نحوه

خصوص  ته است به مؤدی اعالم نمایند و هر گونه توضیحی را در اینگزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرف

 .بخواهد به او بدهند

شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض  صادر و به مؤدی ابالغ می مالیات تشخیص برگ که مواردی در – ۲3۸ماده 

خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه االختیار  تاریخ ابالغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام  تواند ظرف سی روز از باشد می

تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسؤول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مؤدی در   دالیل و اسناد و مدارک کتباً

مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دالیل و اسناد و   دفتر مربوط و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ

را ظهر برگ تشخیص درج و امضاء   دارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آنرا رد و مراتبم

قرار  نماید و در صورتی که دالیل اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مؤدی

یز کل و مؤدی خواهد رسید و هر گاه دالیل و اسناد و مدارک گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضاء مم

تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدالً در ظهر برگ تشخیص  ابرازی مؤدی را برای رد برگ

 .ارجاع نماید منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختالف

از تاریخ ابالغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً  روز یس ظرف مؤدی که صورتی در – ۲3۹ماده 

را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختالف موجود بین  اعالم کند یا مالیات مورد مطالبه

رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات  این قانون  238ماده خود و اداره امور مالیاتی را به شرح 

مهلت مقرر در ماده مذکور به اداره  گردد و در مواردی که مؤدی ظرف سی روز کتباً اعتراض ننماید و یا در مختومه تلقی می

 .امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است

این قانون ابالغ شده باشد و  208ماده و  203ماده طبق مقررات تبصره  مالیات تشخیص برگ که مواردی در –تبصره  

شود در این صورت  اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می مؤدی به شرح مقررات این ماده

تاریخ ابالغ کتباً به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده امر برای  ن در مواردی که مؤدی ظرف مهلت سی روز ازو همچنی

 .گردد رسیدگی به هیأت حل اختالف مالیاتی ارجاع می
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هیأت  حل اختالف مالیاتی نماینده اداره امور مالیاتی باید در جلسات مقرر هیأت در پرونده، طرح موقع در – ۲۴۰ماده 

 .ت کند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص دالیل کافی اقامه کند و توضیحات الزم را بدهدشرک

138حذف شد.-۲۴۱ماده
 

در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و  است موظف مالیاتی امور اداره – ۲۴۲ماده 

باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری  قابل استرداد می مالیاتی طبق مقررات این قانون  همچنین در مواردی که

 .ظرف یک ماه به مؤدی پرداخت کند

بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم  مؤدیان از دریافتی اضافه مبالغ –تبصره 

های جاری به مؤدی پرداخت خواهد شد.  وصولی محل از و دباش می استرداد زمان تا دریافت تاریخ از ماه در( ٪5/1درصد )

های پرداختی در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد در  الحساب های تکلیفی و علی حکم این تبصره نسبت به مالیات

 .مدت مزبور جاری خواهد بود صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود از تاریخ انقضاء

اداره امور مالیاتی آن را وارد نداند  از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و  استرداد درخواست که صورتی در – ۲۴3ه ماد

اداره یاد شده از هیأت حل اختالف مالیاتی درخواست رسیدگی کند رأی  تواند ظرف سی روز از تاریخ اعالم نظر  مؤدی می

ر قابل تجدید نظر است و در صورت صدور رأی به استرداد مالیات اضافی اختالف مالیاتی در این مورد قطعی و غی هیأت حل

 .این قانون ملزم به اجرای آن خواهد بود 242ماده اداره مربوط طبق جزء اخیر 

 مالیاتی اختالف حل مرجع –فصل سوم 

دی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری های مالیاتی جز در موار اختالف کلیه به رسیدگی مرجع – ۲۴۴ماده 

 :مالیاتی است. هر هیأت حل اختالف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد  بینی شده، هیأت حل اختالف پیش

 .یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور – 1

واجد شرایطی در شهرستانها یا مراکز استانها یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته. در صورتی که قاضی بازنشسته  – 2

درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه قضائیه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت   وجود نداشته باشد بنا به

 .هیأت معرفی خواهد نمود

ای یا  رسمی یا مجامع حرفهیک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران  – 3

اسالمی شهر به انتخاب مؤدی در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابالغ قانونی شده باشد و یا  های صنفی یا شورای تشکل

قانونی مؤدی انتخاب خود را اعالم ننماید سازمان امور مالیاتی باتوجه  همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت 

 .نفر را انتخاب خواهد کرد ؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک به نوع فعالیت م

های مزبور با اکثریت آراء  مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رأی هیأت اختالف حل های هیأت جلسات – 1تبصره 

 .نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد االجرا است، ولی قطعی و الزم
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ها به عهده سازمان امور مالیاتی  مالیاتی و مسؤولیت تشکیل جلسات هیأت اختالف حل های هیأت امور اداره – 2 تبصره

ای که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی  نامه های حل اختالف براساس آیین اعضاء هیأت الزحمه  باشد و حق کشور می

محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سازمان مذکور  رسید از کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد

 .شود قابل پرداخت خواهد بود بینی می پیش

کشور عضو هیأت از بین کارمندان سازمان مذکور که دارای حداقل ده سال  مالیاتی امور سازمان نمایندگان – ۲۴۵ماده 

تی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب سال آن را در امور مالیا  سابقه خدمت بوده و الاقل شش

 .خواهند شد

رسیدگی هیأت حل اختالف مالیاتی در مورد هر پرونده، جهت حضور مؤدی یا نماینده مؤدی و نیز  وقت – ۲۴۶ماده 

جلسه هیأت نباید کمتر از ده روز  باید به آنها ابالغ گردد. فاصله تاریخ ابالغ و روز تشکیل اعزام نماینده اداره امور مالیاتی

 .باشد مگر به درخواست مؤدی و موافقت واحد مربوط

 رأی صدور و هیأت رسیدگی از مانع مربوط مالیاتی امور اداره نماینده نیز و مؤدی نماینده یا مؤدی حضور عدم –تبصره 

 .بود نخواهد

االجراء است. مگراین که ظرف مدت بیست روز از  آراء هیأت های حل اختالف مالیاتی بدوی قطعی و الزم -۲۴۷ماده 

این قانون و تبصره های آن به مؤدی، از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد  (203ماده) تاریخ ابالغ رأی براساس

الیاتی تجدید نظر احاله خواهد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختالف م

 .شد. رأی هیأت حل اختالف مالیاتی تجدید نظر قطعی و الزم االجراء می باشد

مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد برآن اعتراض خود را در مدت  -1تبصره 

 .مقرر تسلیم کند

اختالف مالیاتی نباید قبالً نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یا رأی نمایندگان عضو هیأت های حل  -2تبصره 

 .داده باشند

در صورتی که رأی صادره هیأت بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض تجدیدنظر خواهی قرارگرفته باشد  -3تبصره 

 .در مرحله تجدیدنظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد

آراء قطعی هیأت های حل اختالف مالیاتی به استثناء مواردی که رأی هیأت حل اختالف مالیاتی بدوی با عدم  -4ه تبصر

این قانون قابل شکایت و رسیدگی در  (251ماده )ت می یابد برابر مقررات اعتراض مؤدی یا مأمور مالیاتی مربوط قطعی

 .اهد بودشورای عالی مالیاتی خو

سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مؤدیان مالیاتی از آراء هیأت های حل اختالف مالیاتی  -5تبصره 

صادره تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذی ربط تسلیم شده است را یک بار به هیأت های 

 .ور رسیدگی و صدور رأی مقتضی احاله نمایدحل اختالف مالیاتی تجدید نظر به منظ

در مواردی که شکایت مؤدیان مالیاتی از آراء هیأت های بدوی از طرف هیأت حل اختالف مالیاتی تجدید نظر  -6تبصره 

رد شود و همچنین شکایت از آراء هیأت های تجدیدنظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعالم شود، برای هر 
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( تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه %1ادل یک درصد)مرحله مع

 .رسیدگی تعلق می گیرد که مؤدی مکلف به پرداخت آن خواهدبود

ر بایستی متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی بوده و د مالیاتی اختالف حل هیأت رأی – ۲۴۸ماده  

 .تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دالیل آن توسط هیأت در متن رأی قید شود صورت اتخاذ تصمیم به

های حل اختالف مالیاتی مکلفند مأخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رأی قید و در صورتی که در  هیأت – ۲۴۹ماده 

 .مالیاتی مربوط، به موضوع رسیدگی و رأی را اصالح کننداداره امور  باشند با درخواست مؤدی یا  محاسبه اشتباهی کرده

مالیاتی برگ تشخیص مالیات را رد و یا این که تشخیص اداره امور مالیاتی  اختالف حل هیأت که مواردی در – ۲۵۰ ماده

دستان ای از رأی خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی نزد دا مکلف است نسخه را تعدیل نماید

 .احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف اقدام نماید انتظامی مالیاتی ارسال کند تا در صورت

توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ رأی قطعی هیأت حل اختالف مالیاتی، به  ه امور مالیاتی میادار یا مؤدی – ۲۵۱ماده 

عالم دالیل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با ا استناد عدم رعایت قوانین و

 .رأی و تجدید رسیدگی را درخواست کنند

های غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح  های قطعی موضوع این قانون و مالیات در مورد مالیات -مكرر ۲۵۱ماده 

از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید  کافینباشد و به ادعای غیر عادالنه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دالئل 

جهت رسیدگی  تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می

 .ارجاع نماید

ریخ تصویب این تا تا 1368باشد. حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات  االجرا می رأی هیأت به اکثریت آرا قطعی و الزم

 بود اصالحیه نیز جاری خواهد

 تیارات آناخ و وظایف و مالیاتی عالی شورای –فصل چهارم 

از بیست و پنج نفر عضو که از بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در  است مرکب مالیاتی عالی شورای – ۲۵۲ماده 

های  مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل در رشته مالی، حسابداری و حسابرسی که دارای حداقل امور حقوقی، اقتصادی،

 .شوند مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مذکور می

زمانها و شورای عالی مالیاتی باید از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سا اعضاء از نفر پانزده حداقل – 1تبصره 

 .حداقل شش سال سابقه کار در مشاغل مالیاتی باشند انتخاب شوند  واحدهای تابعه آن که دارای

حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمی است و تصمیمات آن با رأی حداقل نصف به  با مالیاتی عالی شورای جلسات – 2تبصره 

 .خواهد بود عالوه یک حاضرین معتبر

مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند  عالی شورای ایاعض عضویت دوره – ۲۵3ماده 

این قانون. انتصاب مجدد اعضاء  267به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده  مگر به تقاضای خودشان یا
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اعضاء شورا که کارمند وزارت امور اقتصادی شورای عالی مالیاتی از بین  رییس .پس از انقضای سه سال مذکور بالمانع است

 .شود کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می و دارایی باشد، به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی

 .بود خواهد عضو نفر سه از مرکب شعبه هر و شعبه هشت دارای مالیاتی عالی شورای – ۲۵۴ماده  

 .شود رییس شورای عالی مالیاتی منصوب میرییس و اعضاء شعب از طرف 

 :تی به شرح زیر استمالیا عالی شورای اختیارات و وظایف – ۲۵۵ماده  

های مربوط به اجرای این قانون در مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا  ها و بخشنامه تهیه آئین نامه – 1

داند  گردد و یا در مواردی که شورای عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری می کشور ارجاع می رئیس کل سازمان امور مالیاتی 

 .پس از تهیه به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد کند

بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعالم نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد  – 2

سازمان امور  مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل واصالح و تغییر قوانین 

 .مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور  اظهار نظر در مورد موضوعات و مسائل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل – 3

در موارد موضوع این بند نظر اکثریت  .نماید مالیاتی ارجاع می ورای عالیحسب اقتضاء برای مشورت و اظهار نظر به ش

عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد،  اعضای شورای

139.االتباع است برای کلیه مأموران و مراجع مالیاتی الزم
 

های حل اختالف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقض  هیأترسیدگی به آراء قطعی  – 4

 .مؤدی یا اداره امور مالیاتی واقع شده باشد رسیدگی مورد شکایت

امور مالیاتی شکایتی در موعد مقرر از رأی قطعی هیأت حل اختالف مالیاتی  اداره یا مؤدی طرف از گاه هر – ۲۵۶ماده 

و یا ارائه اسناد و مدارک صراحتاً یا تلویحاً ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا  ضمن آن با اقامه دالیل واصل شود که

شکایت را جهت رسیدگی به یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد  ادعای نقض رسیدگی شده باشد رییس شورای عالی مالیاتی

 .نمود

های قانونی و  فاً از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگیشعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر صر

مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستنداً به جهات و اسباب و دالیل قانونی رأی مقتضی بر  مطابقت مورد با قوانین و

های حل  هیأت جهات و اسباب و دالیل قانونی رأی مقتضی بر نقض آراء های حل رسیدگی و مستنداً به نقض آراء هیأت

اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رأی قید  اختالف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید، رأی شعبه با اکثریت مناط

 .گردد

                                                           
موارد موضوع این بند نظر در »عبارت 31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بندپنجاه و پنج  ماده واحده  139

عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه  اکثریت اعضای شورای

 الحاق گردید. 255به انتهای بند سه ماده « االتباع است مأموران و مراجع مالیاتی الزم
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گردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت  از طرف شعبه نقض می شکایت مورد رأی که مواردی در – ۲۵۷ماده 

جاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یک هیأت بیشتر نباشد به هیأت حل اختالف ار حل اختالف مالیاتی دیگر

شود. مرجع مزبور مجداً به موضوع  استان باشد ارجاع می ترین شهری که با محل مزبور در محدوده یک مالیاتی نزدیک

دهد. رأیی که  مقتضی می و رأیمالیاتی بر طبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی رسیدگی 

 .االجراست شود قطعی و الزم بدین ترتیب صادر می

گردد  های حل اختالف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض می حکم این ماده در مواردی که آراء صادره از هیأت

 .جاری خواهد بود نیز

ود شورای عالی مالیاتی موظف است یک نسخه از ش اختالف مالیاتی نقض می حل های هیأت رأی که مواردی در –تبصره  

 .رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید رأی هیأت را برای

های مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع  مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویه عالی شورای شعب در هرگاه – ۲۵۸ماده  

سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس شورای عالی مالیاتی هیات عمومی شورای  ر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل وزی

شعبه یک نفر از اعضای آن شورا به انتخاب رئیس شورا  عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و رؤسای شعب و در غیاب رئیس

نماید در این  صدور رأی می کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام بهتشکیل خواهد شد و موضوع مورد اختالف را بررسی 

صورت رأی هیات عمومی که با دو سوم آرای تمام اعضا قطعی است برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیأتهای 

 .االتباع است در موارد مشابه الزم 140و مأموران مالیاتیاختالف مالیاتی  حل

اختالف مالیاتی از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و مؤدی به میزان مالیات  حل هیأت رأی از شکایت گاه هر – ۲۵۹ماده  

تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره  مورد رأی وجه نقد یا

 .ماند االجرا می ات موقوفرأی شورای عالی مالی امور مالیاتی باشد، معرفی نماید رأی هیأت تا صدور

141حذف شد.-۲۶۰ماده
 

 آن اختیارات و وظایف و مالیاتی انتظامی عالی هیأت –فصل پنجم 

  142حذف شد. – ۲۶۱ماده 

143حذف شد. – ۲۶۲ماده 
 

بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای حداقل ده سال  از مالیاتی انتظامی دادستان – ۲۶3ماده 

سال آنرا در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و  قه خدمت بوده و ششساب

 .شود امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب می حکم وزیر

                                                           
الحاق « و مأموران مالیاتی »عبارت 31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتماده واحده  به موجب بندپنجاه و شش 140

 گردید.
 حذف گردید.27/11/1380های مستقیم، مصوب  قانون اصالح موادی از قانون مالیات 121ه موجب ماده ب141
 حذف گردید.261ماده  31/04/1394مصوب مستقیمهای  قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بندپنجاه وهشت ماده واحده  142
 حذف گردید.262ماده  31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بندپنجاه وهشت ماده واحده  143
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ت خود را به آنان تفویض واند به تعداد کافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات می مالیاتی انتظامی دادستان –تبصره  

 .نماید

 :است زیر شرح به مالیاتی انتظامی دادستان وظایف – ۲۶۴ماده  

های حل  مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت  تقصیرات و تخلفات کشف و رسیدگی –الف 

صول مالیات دخالت دارند و نیز کسانی که با حفظ و سایر مأموران که طبق این قانون در امر 144اختالف مالیاتی و همچنین

 .دهند و تعقیب آنها سمت وظایف مأموران مزبور را انجام می

 .رمذکو افراد رفتار و اعمال و اخالقی جهات در تحقیق –ب 

 ختالفا حل های هیأت در کشور مالیاتی امور سازمان نمایندگان و مالیاتی مأموران مقام ترفیع به نسبت نظر اعالم –پ 

 .مالیاتی

 .است شده بینی پیش قانون این در که مالیاتی مأموران و مؤدیان علیه دعوی اقامه –ت 

 :بود خواهد تحقیق و رسیدگی شروع موجب ذیل جهات – ۲۶۵ماده  

 .قانون این مقررات رعایت عدم به راجع ذینفع شکایت –الف  

 .رسمی مراجع از رسیده گزارش –ب 

 انتظامی عالی هیأت یا و کشور مالیاتی امور سازمان کل رئیس یا دارایی و اقتصادی امور وزیر فطر از که مواردی –پ 

 .شود ارجاع مالیاتی

 .تیمالیا انتظامی دادستانی اطالعات و مشهودات –ت 

را بایگانی  دهد و حسب مورد پرونده مذکور در این ماده را مورد رسیدگی قرار می موارد مالیاتی انتظامی دادستان –تبصره  

نماید و در موارد صدور منع تعقیب  و یا ادعا نامه تنظیم و به هیأت عالی انتظامی مالیاتی تسلیم می یا قرار منع تعقیب صادر

شود. هیأت مذکور در صورتی که قرار منع تعقیب صادره را منطبق با  نیز مراتب باید به هیأت عالی انتظامی مالیاتی اعالم

 .رأساً نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمودموضوع تشخیص ندهد 

هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان  – ۲۶۶ماده  

 سال سابقه باشند. حداقل یکی از اعضای هیأت باید دارای بیش از ده اختالف مالیاتی می امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل

  .در امور مالیاتی باشد

« هیأت عالی انتظامی»جایگزین عبارت « هیأت رسیدگی به تخلفات اداری»تبصره ـ در کلیه مواد این قانون عبارت 

145.شود می
 

                                                           
ی موضوع هیأت سه نفر اعضای»عبارت 31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بندپنجاه و هفت ماده واحده  144

 حذف گردید.« ( این قانون و97( ماده)3بند)
و تبصره آن حذف و  266متن ماده  31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بندپنجاه وهشت ماده واحده  145

 متن بند و تبصره جایگزین آن می گردد.
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عالی مالیاتی و اعضاء هیأت عالی انتظامی به دستور وزیر امور اقتصادی و  شورای اعضاء انتظامی تخلفات – ۲۶۷ماده 

اداری مرکب از یکی از رؤسای شعب دیوان عالی کشور به معرفی رییس دیوان عالی کشور،  اختصاصی دارایی در دادگاه

گیرد که بر طبق قانون رسیدگی  رییس کل دیوان محاسبات و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار می

ومیت صادر خواهد نمود. این رأی قطعی و مربوط رسیدگی و رأی بر برائت یا محک به تخلفات اداری و سایر مقررات

 .االجرا است الزم

شود  مقررات مالیاتی به سبب معامالتی که در دفتر اسناد رسمی انجام می و قوانین موجب به که مواردی در – ۲۶۸ماده 

تظامی مالیاتی دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور به وسیله دادستانی ان تکالیفی به عهده صاحبان

دار مذکور در قانون دفاتر اسناد رسمی به عمل  مرجع صالحیت تعقیب خواهد شد. محاکمه و مجازات سردفتر متخلف در

نماینده اداره امور مالیاتی برای ادای  تواند از وجود خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی مالیاتی عالوه بر تسلیم ادعانامه می

 .زبور استفاده نمایدتوضیحات الزم در مرجع م

اختالف مالیاتی در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی  حل های هیأت اعضاء قضات تخلف – ۲۶۹ماده  

اختالف گذارده شده است، با اعالم دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد  های حل به عهده هیأت

این قانون به تخلف آنان با  244ماده  3بند  نیز نمایندگان موضوع در مورد قضات بازنشسته و رسیدگی قرار خواهد گرفت.

 .خواهند شد اعالم دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم

کشور در هیأت حل اختالف در موارد زیر  مالیاتی امور سازمان نمایندگان و مالیاتی مأموران تخلف مجازات – ۲۷۰ماده 

 :عبارت است از

هر گاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران تشخیص و یا نمایندگان وزارت  – 1

مدارک مؤدی و عضو هیأت حل اختالف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و  امور اقتصادی و دارایی

اند عالوه بر جبران خسارات وارده به  میزان واقعی تشخیص داده بدون تحقیقات کافی درآمد مؤدی را کمتر یا بیشتر از

ماه و حداکثر پنج سال انفصال از  نماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه میزانی که شورای عالی مالیاتی تعیین می

 .خدمات دولتی محکوم خواهد شد

در مواردی که مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد جز  – 2

146 این قانون 158که در اجرای ماده   هایی در مورد اظهارنامه
رسیدگی به آن الزامی نیست، مقصر به موجب رأی هیأت  

مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم   رد بهعالی انتظامی از خدمت مالیاتی برکنار و حسب مو

 .خواهد شد

دهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و  ضمناً نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص می

ان ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در های حقوقی دادگستری یا عنوان دعوای جبر مالیاتی در دادگاه وسیله دادستان انتظامی

 .انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت صورت وجوه سوء نیت متهم وسیله دادستانی

                                                           
 .حذف گردیده است 31/04/1394مصوب های مستقیم قانون مالیاتقانون اصالح به موجب بند بیست و دو ماده واحده  158ماده  146
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مأموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیأت عالی انتظامی به انفصال از 

شوند و در مواردی که با دادن گزارش خالف واقع در امر مالیاتی تعمداً  هار سال محکوم میچ خدمات دولتی از یک الی

های دادگستری به حبس از شش ماه تا دو  موجب حکم دادگاه تقصیرند فراهم سازند به وسایل تعقیب مؤدیانی را که بی

 .نمودها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند  شوند. دادگاه سال محکوم می

این قانون به طور کلی بعد  239 و 227و  156 این حکم شامل مأموران مالیاتی نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد

مؤدی اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر ای که باشد، بابت فعالیت دیگر  هر مرحله از صدور برگ تشخیص در

این قانون مطالبه  157 و 156 زمان مالیاتی موضوع مواد بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور

 .مالیات نمایند

بینی  مجازات آنها جز در مواردی که مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش و تخلفات به رسیدگی تشریفات –تبصره  

 .رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود شده است مطابق قانون

147حذف شد. – ۲۷۱ماده 
 

ماه هر سال نسبت به اعالم آن گروه یا گروههایی از  سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی – ۲۷۲ماده 

قانون استفاده از خدمات »قیقی و حقوقی که عالوه بر شرکتهای موضوع بندهای)الف( و )د( ماده واحده اشخاص ح

براساس نوع و یا حجم فعالیت  1372148مصوب سال « عنوان حسابدار رسمی صالح به ای حسابداران ذی تخصصی و حرفه

ا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران آنها ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی ی

باشند را از  ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه

یکی های کثیراالنتشار و یا سامانه الکترون طریق مقتضی )درج در روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران و یکی از روزنامه

تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به  مربوط( به اطالع این گروه از اشخاص برساند. عالوه بر آن سازمان یادشده می

صورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابالغ کتبی تا پایان  صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید، که در این

حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعالم سازمان یادشده آغاز  ماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص دی

در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت  .شود، مشمول حکم این ماده خواهند بود می

طبق مقررات این قانون از ( مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها %20درصد) مقرر، عالوه بر تعلق جریمه معادل بیست

  .طریق رسیدگی تعیین خواهد شد

                                                           
 حذف گردید. 31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بند بیست و دو ماده واحده  147
رسمی  عنوان حسابدار صالح به ای حسابداران ذی بندهای)الف( و )د( ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه 148

 :۱3۷۲مصوب سال 

مالی واحدهای  همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و

ترتیبات  یاز،حسب مورد و ن شود منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع، به دولت اجازه داده می مزبور در جهت حفظ

 :حسابداران ذیصالح به عنوان حسابدار رسمی در موارد زیر به عمل آورد ای الزم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه

 .اوراق بهادار حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس -الف

 ... -ب

 7الف( و )ب( ماده  ؤسسات موضوع بندهای )حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتها و م - د
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های حسابرسی و بازرسی قانونی  شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارش ـ صورتهای مالی حسابرسی1تبصره

تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص  مربوط که در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، می

  .ه توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیردیادشد

تواند حسابرسی صورتهای مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و  ـ سازمان امور مالیاتی کشور می2تبصره

ت، حقوقی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صور

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

خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول  1381سال  اول از قانون این اجرای تاریخ – ۲۷3ماده 

نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و   به بعد باشد 1380فروردین ماه 

مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و  این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام 

 صنعتی –آزاد تجاری  اداره مناطق قانون چگونگی (13)فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده 

حکم شامل  این .گردد قانون اخیرالذکر لغو می 21/1/1374و استفساریه مصوب  7/6/1374مصوب  ایران اسالمی جمهوری

 .باشد قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می

های درجه شش محکوم  مورد، به مجازات شود و مرتکب یا مرتکبان حسب اتی محسوب میـ موارد زیر جرم مالی۲۷۴ماده

  :گردند می

 ـ تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خالف واقع و استناد به آن 1

 ـ اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن 2

این  (181ماده) خود یا اشخاص ثالث در اجرای ـ ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطالعات مالیاتی و اقتصادی3

مکرر( به سازمان امور  169( و )169بر ارسال اطالعات مالی موضوع مواد) قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی

 مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام 

های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات  مربوط به مالیات ـ عدم انجام تکالیف قانونی4

 شده  مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین

 الف واقع ـ تنظیم معامالت و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معامالت و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخ 5

ای در  ـ خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطالعات درآمدی و هزینه 6

 سال متوالی  سه

 ـ استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی 7

ن ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب های مندرج در قانو ـ اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت1تبصره

  .مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست 1390/ 08/ 07

                                                           
و تبصره های آن حذف و  272متن ماده 31/04/1394مصوب های مستقیم قانون اصالح قانون مالیاتبه موجب بند پنجاه نه ماده واحده  149

 متن بند و تبصره های آن جایگزین گردید.
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ـ اعالم جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و 2تبصره

  .پذیرد سایر مراجع قانونی صورت می

ماه تا دوسال به یکی از  هر یک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت ششـ چنانچه مرتکب ۲۷۵ماده 

  :شود های زیر محکوم می مجازات

 ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی 1

 ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری 2

  .باشد نمیتبصره ـ مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسؤولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم 

ـ چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی ، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و ۲۷۶ماده

مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل 

  .شود زات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسالمی تعیین میشوند. مجا مجازات مباشر جرم محکوم می

ین قانون، مسؤول ا (276)تا (274) های مقرر در مواد ـ مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی عالوه بر مجازات۲۷۷ماده

این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین  (157ماده) انونی که تا مهلت مقرر درهای متعلق ق پرداخت اصل مالیات و جریمه

  .باشند ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی می

که  ها و مناطقی ـ رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هریک از استان۲۷۸ماده

دهد. در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و  مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می

  .تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را برای آنها تأمین نماید

تی، عملکردی و دارایی شده در پایگاه اطالعات هوی استفاده از اطالعات ثبت ـ هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء۲۷۹ماده

این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی  مکرر(169ماده)مؤدیان مالیاتی موضوع 

مجازات بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به  یا افشای اطالعات مزبور جرم است و مرتکب عالوه 

این ماده با اقامه دعوی توسط   های قانونی مربوط به شود. سایر مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می

  .شود صالح تعیین می نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی ذی

ن قانون را که به های مستقیم موضوع ای کل درآمدهای حاصل از مالیاتاز  (%1درصد) تواند معادل یک ـ دولت می۲۸۰ماده

شود، در قالب ردیف مشخصی در قوانین بودجه ساالنه در اختیار وزارت کشور قرار دهد تا  داری کل کشور واریز می خزانه

های شهرهای زیر دویست و پنجاه هزار نفر  ها و شهرداری پس از مبادله موافقتنامه، به نسبت شاخص جمعیت به دهیاری

  .جمعیت پرداخت شود

ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی،  ها و مؤسسات وابسته به شهرداری سازمانمالیات 

  .باشد ( سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است با نرخ صفر می%100شهری و خدماتی تشکیل و صددرصد)

نای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای ، به استث(1394/ 4/ 31ـ تاریخ اجرای این قانون )مصوب ۲۸۱ماده

این  (95ماده)باشد. لیـکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع  می 1395آن مقرر شده است، از ابتدای سال 
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 ه، ترتیب رسیدگی و مقرراتشود از لحاظ تسلیم اظهارنام و بعد از آن شروع می 1394/ 1/ 1قانون که سال مالی آنها از 

  .باشند و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون می (272ماده)

، احکام مالیاتی قوانین 1394/ 4/ 31های مستقیم مصوب  االجراء شدن قانون اصالح قانون مالیات ـ از تاریخ الزم۲۸۲ماده

  :شود زیر لغو می

  1392/ 6/ 12قانون نظام صنفی کشور اصالحی مصوب ( 71( و )29ـ مواد)1

( قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقـویت آن در امـر صـادرات و 17ـ ماده)2

  1391/ 5/ 1های مستقـیم ـ مصوب  ( قانون مالیـات104اصالح مـاده)

( قانون برنامه سوم توسعه 113سهیل نوسازی صنایع کشور و اصالح ماده)( قانون تنظیم بخشی از مقررات ت6ـ ماده)3

  1382/ 5/ 24اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب 

  1386( قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 6( و ماده)1ـ استثنای مذکور در بند)ج( ماده)4

 1384150ادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ( قانون الحاق مو66ـ ماده ) 5

 

 

تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید کانالبرای عضویت در   

 برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید 

برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید  

 برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید 
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