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 قانون مالیات های مستقیم  
3/12/1366مصوب   

20/10/1400بروزرسانی شده در   

 باب اول: اشخاص مشمول مالیات
 :باشنداشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می   - ۱ماده 

طبق  کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا امالک خود واقع در ایران  - ۱

 مقررات باب دوم 

هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل   -  ۲

 .  نمایدمی

 .  کندهر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران تحصیل می   - ۳

 .  نمایددرآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل میهر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه   - ۴

نماید و  اعم از حقیقی و یا حقوقی( نسبت به درآمدهائی که در ایران تحصیل می هر شخص غیرایرانی )  - ۵

های  واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک همچنین نسبت به درآمدهائی که بابت  

دیگر عاید آنها میگردد( از   که بعنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان های سینمائی ) واگذاری فیلم فنی و یا 

 .  کندایران تحصیل می

 :های موضوع این قانون نیستنداشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات   - ۲ماده 

 ها و موسسات دولتی؛وزارتخانه  - ۱

 .  شودمین می دستگاههایی که بودجه آنها وسیله دولت تأ - ۲

 .  هاها و دهیاری شهرداری   - ۳
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هایی که قبل از  باشد.  مالیات های کشور می ـ اعمال این ماده از زمان تأسیس دهیاری تبصره 

 شود ها تعلق گرفته و اخذ شده است، مشمول معافیت این قانون نمی االجراءشدن این قانون به دهیاریالزم

اسالمی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی )ره( و مقام معظم بنیادها و نهادهای انقالب  ـ  ۴

 رهبری

های مذکور در  هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسهشرکت  - ۱ تبصره

مشمول حکم این ماده نخواهد بود.  حکم این تبصره مانع  بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها 

 .  های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیستهای مزبور از معافیت شرکت  استفاده

های صنعتی، معدنی، تجاری،  های اقتصادی از قبیل فعالیت درآمدهای حاصل از فعالیت  - ۲ تبصره 

اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز  های تولیدی برای خدماتی و سایر فعالیت 

مشمول مالیات  این قانون ( ۱۰۵در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده )  شود، تحصیل می 

 .  خواهد بود

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

متعلق با مؤدی مسؤولیت  این صورت نسبت به پرداخت مالیات  طبق مقررات این قانون خواهند بود.  در غیر 

 .  تضامنی خواهند داشت

 مالیات بر دارایی -باب دوم 
 مالیات بر ارث -فصل چهارم 

یابد، به شرح زیر  هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال میـ اموال و دارایی ۱۷ماده 

 :مشمول مالیات است

این  ( ۲استثنای موارد مندرج در بند ) مشارکت و سایر اوراق بهادار به های بانکی، اوراق نسبت به سپرده ـ ۱

الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا   و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم ماده 

 ( %3) پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد

ماده  ( ۱برابر نرخهای مذکور در تبصره ) ( ۵/۱م ) الشرکه و حق تقدم آنها یک و نی  نسبت به سهام و سهم ـ ۲

 مکرر( این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث ۱۴۳و ماده ) ( ۱۴۳) 
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االمتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است، به   ـ نسبت به حق ۳

 اریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث ارزش روز در ت%(   ۱۰درصد )  نرخ ده 

بهای اعالمی  %(  ۲نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد ) ـ ۴

 .   توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث 

این قانون به  ( ۵۹نرخهای مذکور در ماده ) برابر (  ۵/۱و نیم )  نسبت به امالک و حق واگذاری محل یک ـ   ۵

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

 .  وراث

های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر  نسبت به اموال و دارایی ـ ۶

درصد ها پرداخت شده است به نرخ ده از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی مالیات بر ارثی که 

ارزش ما ترک که مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است.  در صورت  %(    ۱۰) 

 .   عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث

(  ۱/۱۳۹۵/ ۱االجراء شدن این قانون )   محاسبه و اخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از الزم ـ  ۱تبصره

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

صورتی که وراث طبقات دوم و  نرخهای مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است.  در ـ ۲تبصره

 .  سوم باشند، نرخهای مذکور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد 

های متوفی که در ایران واقع  ـ درصورتی که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی ۳تبصره

 .  است، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود

این ماده را به اشخاص  ( ۵و ) ( ۴، ) ( ۲ردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای ) در مواـ ۴تبصره

ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، عالوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبق مقررات  

 .  فصول مربوط خواهند بود

بانکها و سایر نهادهای مالی و اعتباری، نسبت به  حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با ـ  ۵تبصره

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

 :وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم میشوند -  ۱۸ماده 
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 .  و اوالد اوالدوراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اوالد،  - ۱

 .  وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اوالد آنها  - ۲

 .  وراث طبقه سوم که عبارتند از: عمو، عمه، دایی، خاله و اوالد آنها - ۳

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

این قانون قرار گیرد، با تأیید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و در  (  ۲در اختیار اشخاص موضوع ماده ) 

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

این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد  (  ۱۷ه ) جزء اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ردیفهای مربوط در ماد

 .  بود

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

انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت  وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس  - ۱

اعی و نیز وجوه پرداختی  های اجتماستحقاقی استفاده نشده و بیمهاخراج، بازخرید خدمت و مرخصی 

های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین  انواع بیمه  گزار و یا کارفرما از قبیلتوسط مؤسسات بیمه یا بیمه 

 .  گرددجا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می  دیه و مانند آنها حسب مورد که یک 

قرارداد  (  ۵۱و ماده )   ۱۳۴۰ار داد وین مورخ فروردین  قر   ۳۹ماده    ۴اموال منقول متعلق به مشمولین بند    -   ۲

با رعایت شرایط   ۱۳۵۳اسفندماه قرارداد وین مورخ ( ۳۸ماده ) ( ۴و بند )  ۱۳۴۲وین مورخ اردیبهشت ماه 

 .  متقابلمقرر در قرار داد مزبور با شرط معامله

این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع  ( ۲) ماده های مذکور در ها و مؤسسه اموالی که برای سازمان  -  ۳

 .  مذکور های ها و موسسهگردد به شرط تأیید سازمان 

 البیت محل سکونت متوفی اثاث ـ ۴

موضوع این فصل  وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقالب اسالمی مشمول مالیات بر ارث    -   ۲۵ماده  

 .  نخواهند بود

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

 .  باشدمورد می  بنیاد شهید انقالب اسالمی حسب 
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( یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونیـ ۲۶ماده 
ً
 یا مجتمعا

ً
آنها موظفند به منظور کسر   وراث متوفی )منفردا

های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی  هزینه 

ای حاوی کلیه اقالم  این قانون، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه( ۱۷از ماترک موضوع ماده ) 

و تصریح مطالبات و بدهیها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور    ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت

 :شود به انضمام مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صالحیتدار تسلیم نمایدمالیاتی کشور تهیه می 

 شده اسناد مربوط به بدهیها و مطالبات متوفی رونوشت یا تصویر گواهی  ـ ۱

کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی   شدهرونوشت یا تصویر گواهی ـ ۲

 .  است 

 .  شده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد  ـ رونوشت یا تصویر گواهی ۳

شده وکالتنامه در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی ـ ۴

 نامهقیم یا 

 ربط رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذی ـ  ۵

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

 :کند

ـ در صورتی که ارزش روز کلیه ماترک متوفی کمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و   الف

این قانون نخواهد  ( ۱۷های متوفی مشمول مالیات موضوع ماده ) و دفن باشد، اموال و دارایی  هزینه کفن 

 .  کننده مسترد خواهد شد های پرداختی ماده مذکور با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت شد و مالیات 

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

،  ( ۲، ) ( ۱های موضوع بندهای ) و دفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی 

مازاد ماترک حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول   این قانون کسر و ( ۱۷ماده ) ( ۵و ) ( ۴، ) ( ۳) 

این قانون با ارائه اسناد و مدارک مثبته (  ۱۷های پرداختی موضوع ماده ) مالیات خواهد شد و اضافه مالیات

 .  کننده مسترد خواهد شد  به پرداخت 

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

مالیاتی موظف است گواهی الزم مبنی بر بالمانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی  
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ربط صادر  عنوان مراجع ذی این قانون به ( ۱۷غیرمشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذکور در ماده ) 

 .  نماید

تند به مدارک و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید  در صورتی که بدهی متوفی مسـ ۱تبصره

 .  اداره امور مالیاتی صالحیتدار قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود

ها و صدور گواهی توسط  درمورد نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و دارایی   نامه اجرائی این ماده آیین ـ  ۲تبصره

 .  رسدتصویب هیأت وزیران می  شود و به دارایی تهیه می وزارت امور اقتصادی و 

مأموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اطالع از وقوع فوت اتباع ایرانی   -  ۳۳ماده 

یت  اطالعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یا غیرمنقول واقع در کشور محل مأمورمراتب را ضمن ارسال کلیه 

 .  خود با تعیین مشخصات و ارزش آنها از طریق وزارت امورخارجه به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعالم نمایند 

های امور  ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه  آئیننامه اجرائی این ماده - تبصره

 .  د رسیداقتصادی و دارائی و امورخارجه تهیه و بتصویب هیأت وزیران خواه

اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و  ـ ۳۴ماده 

های  له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معامالتی راجع به اموال و دارایی های متوفی را به وراث یا موصی دارایی 

 :مزبور انجام دهند

و اعتباری، شرکتها، مؤسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص    مالیبانکها و سایر مؤسسات  ـ  ۱

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

 .  نمایندله ثبت میادارات ثبت اسناد و امالک موقعی که مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصی ـ ۲

های  نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی خواهند تقسیم ـ دفاتر اسناد رسمی موقعی که می ۳

 .  متوفی را ثبت نمایند 

 .  باشدالشرکه میشرکتهایی که متوفی در آنها مالک سهام یا سهم ـ ۴

 گذاری و سایر نهادهای مالی های سرمایه شرکتهای کارگزاری، صندوقـ  ۵

 های ادارات ثبت اسناد و امالک کشور های دادگستری و صندوق صندوق ـ  ۶
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این ماده و اشخاص موضوع  ( ۶و ) ( ۲استثنای اشخاص موضوع بندهای ) اشخاص مذکور در بندهای یادشده )به 

به  این قانون( در صورت تخلف عالوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت ( ۲ماده ) ( ۲و ) ( ۱بندهای ) 

میزان دو برابر مالیات متعلق نیز  ای به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسؤولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه 

خواهند بود.  در مورد بانکها، شرکتها و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکا و معاونان وی در تخلف نیز مسؤولیت  

 .  تضامنی خواهند داشت

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

های ادارات ثبت اسناد و امالک کشور و  های دادگستری، صندوق و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوق 

ر  این قانون در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را د( ۲) ماده ( ۲و ) ( ۱اشخاص موضوع بندهای ) 

های متوفی صادر یا اجراء نمایند، موظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز  خصوص اموال و دارایی 

 .  حسب مورد پس از صدور یا اجراء به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند

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

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

ربط  موجب حکم مراجع قضائی ذی وارده به دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به خسارت 

 .  فان مذکور نیز مجری استخواهند بود.  این حکم در مورد شرکا و معاونان متخل

این قانون را نزد خود  (  ۱۷ماده ) (  ۱تواند اشخاصی را که اموال موضوع بند ) سازمان امور مالیاتی کشور می ـ  ۱تبصره

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

نفعان دیگر پرداخت نمایند در این صورت  ور مالیاتی کشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذی به حساب سازمان ام

نفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور  اشخاص مذکور مکلفند مشخصات وراث یا ذی 

 .  مالیاتی کشور اعالم کنند

ارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب  پیشنهاد وز به ماده نامه اجرائی این آیین ـ ۲تبصره

 .  وزیران خواهد رسیدتصویب هیأت این قانون به 

این  ( ۱۷شود به نرخ مذکور در ماده ) موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل میـ اموالی که به ۳۸ماده 

این قانون، منتقل شود مشمول  (  ۲۴ماده ) (  ۳د ) قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بن 

 .  مالیات بردرآمد اتفاقی خواهد بود
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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  

منافع هر سال مشمول مالیات  این قانون نسبت به  (  ۲۴ماده ) (  ۳منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند ) 

 .  بر درآمد خواهند بود

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

در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذرکننده و در مورد وصیت، وصی، مکلفند حداکثر   -۳۹ماده 

ای که از طرف وزارت امور  ای روی نمونه عقد یا فوت موصی حسب مورد اظهارنامه ع ظرف سه ماه از تاریخ وقو

مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد   شود حاوی مشخصات و ارزش مال اقتصادی و دارایی تهیه می 

ظرف سه ماه از تاریخ   مربوطه به حوزه مالیاتی صالحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند مالیات متعلق را حداکثر

 .   انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند

این قانون یا  ( ۲۴ماده ) ( ۳ـ در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند )  تبصره

مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد واقف یا متولی، یا حبس و نذر کننده یا وصی حسب  

ای که  نفع را روی نمونه  فند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذی مورد مکل

شود درج و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا  از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می 

 .  فوت موصی به اداره امور مالیاتی صالحیتدار تسلیم کنند و رسید دریافت دارند 

 حق تمبر -فصل پنجم 

ریال حق تمبر اخذ  ( ۲۰۰شود در موقع چاپ دویست ) ها چاپ می از هر برگ چک که از طرف بانک  - ۴۴ماده 

 .  شودمی

 .  از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزار حق تمبر اخذ میشود -  ۴۵ماده 

 .  برات-

 .  سفته( و نظایر آنها طلب ) فته -

 .  بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بودماده حق تمبر مقرر در این    -  تبصره 

به  شود ) از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می  - ۴۶ماده 

التجاره از قبیل  کاشف و از حقوق مالکیت نسبت به مال این قانون( و اسناد ۴۸و  ۴۵استثنای اوراق مذکور در مواد 

https://dadbazar.com/
https://twitter.com/ekhtebarcom
https://www.facebook.com/ekhtebar
https://instagram.com/ekhtebar
https://telegram.me/ekhtebar
https://ekhtebar.com


 

 

 

 

www.ekhtebar.com 

9 

ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت  ( ۵۰۰۰نج هزار ) پالتجاره بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مال 

های حمل و نقل مسؤول تنظیم دقیق بارنامه  ریال حق تمبر دریافت خواهد شد. مؤسسه (  ۱۰۰۰مسافری یک هزار ) 

اطالعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق  د و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کاال و سایر هستن 

 مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند 

 :شودحق تمبر اخذ می  تبصره از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این   -  تبصره 

شوند،  مشموالن که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می از کارت معافیت هریک از   -۱

 .  ریال (  ۱۰۰۰۰ده هزار ) بابت صدور کارت معافیت مذکور، مبلغ

 .  ریال ( ۰۰۰۰۵المللی مبلغ پنجاه هزار ) از هرگونه گواهینامه رانندگی بین   - ۲

ر وسیله نقلیه که به صورت موقت وارد  از هر پالک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری ه - ۳

 .  ریال ( ۲۰۰۰۰۰شود مبلغ دویست هزار ) کشور می 

 .  ریال ( ۱ ۰۰۰از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ یک هزار )   - ۴

 .  ریال ( ۱۰۰۰آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ یک هزار ) از کارنامه و گواهینامه دانش - ۵

از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و باالتر مبلغ ده هزار   - ۶

 .  ریال ( ۱۰۰۰۰) 

(  ۲۰۰۰۰های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار ) از گواهی ارزش تحصیلی دوره - ۷

 .  ریال 

(  ۵۰۰۰۰ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار ) های فنی و حرفه دورهاز گواهی ارزش تحصیلی  - ۸

 .  ریال 

(  ۲۰۰۰۰از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار )  - ۹

 .  ریال 

از پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصد هزار   - ۱۰

 .  ریال (  ۱۰۰۰۰۰) 
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از جواز تأسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و   -  ۱۱

ریال و بابت تجدید آنها  ( ۱۰۰۰۰۰صدور مبلغ یکصد هزار ) های کسب و کار، بابت کارشناسی و سایر پروانه 

 .  ریال ( ۵۰۰۰۰مبلغ پنجاه هزار ) 

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

 .  شودریال حق تمبر اخذ می (  ۱۰۰۰۰دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود معادل ده هزار ) شود در صورتی که درتعهد می 

 .  جاری برگ قبول شرایط عمومی حساب   - ۱

ی تسهیالت از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرمهای تعهدآوری که بانکها بنامهای  قرارداد وام یا اعطا - ۲

 .  مختلف در موقع انجام معامالت به امضای مشتریان خود میرسانند

 .  گذاریهای سرمایه قراردادهای انواع سپرده  - ۳

امضای خود را به دیگری واگذار  های بانکی که در دفتر بانک تنظیم میشود و مشتریان حق وکالتنامه - ۴

 .  نمایند می

قراردادهای دیگری که بین بانکها و مشتریان منعقد میشود و طرفین تعهدات و مسوولیتهائی را به عهده   - ۵

 .  مرتبط میشودماده   گیرند و به امور مذکور در اینمی

 .  های صادره از طرف بانکها ضمانت نامه  – ۶

 .  مه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت نامه صادر گرددتقاضای صدور ضمانت نا  - ۷

تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف   - ۸

 .  گشایش یابد بانک قبول شده و اعتبار اسنادی  

های تعاونی براساس  ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکتسهام و سهم الشرکه کلیه شرکتهای  - ۴۸ماده 

( ریال هم صد  100قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود.  کسور صد ) ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به  

 .  شود( ریال محسوب می 100) 

قانونی شرکت و در مورد   ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبتالشرکه شرکت حق تمبر سهام و سهم  -  تبصره 

ها از طریق ابطال تمبر  افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت 
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میزانی که حق  اند تا هایی که قباًل سرمایه خود را کاهش داده پرداخت شود.  افزایش سرمایه در مورد شرکت 

 .  نخواهد بود  تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد

این قانون در ایران صادر شده    ۴۸و  ۴۷و  ۴۶و  ۴۵در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد  -  ۴۹ماده 

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

از هر نوع امضاء اعم از ظهرنویسی یا معامله یا  ر را متصرف میشود باید قبل  شده باشد اولین شخصی که اسناد مزبو

مذکور را  قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه مؤسسات یا اشخاصیکه در ایران اسناد 

 .  نمایند متضامنا مسوول پرداخت حقوق مقرر خواهند بودمعامله یا دریافت یا تأدیه می

وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و   - ۵۰ه ماد

بگذارد.  وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند در مواردی که مقتضی بداند بجای الصاق و  در دسترس متقاضیان 

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

در صورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف عالوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جریمه خواهد   -  ۵۱ماده 

 .  شد

 باب سوم: مالیات بر درآمد
 مالیات بر درآمد امالک -فصل اول 

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

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

االجاره اعم از نقدی و  درآمد مشمول مالیات امالکی که به اجاره واگذار میگردد عبارتست از کل مال  -  ۵۳ماده 

 .  کات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجارهها و استهالدرصد بابت هزینهغیرنقدی پس از کسر بیست و پنج 

 .  محاسبه خواهد شد ماده درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول امالک مورد وقف یا حبس براساس این  

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

التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک  به هر گاه موجر مالک نباشد درآمد مشمول مالیات وی عبارتست از ما

 .  مورد اجاره
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های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی درصورتیکه مالیات آنها طبق دفاتر قانونی  در مورد خانه ماده حکم این 

 .  تشخیص شود جاری نخواهد بود

ونت افراد تحت تکفل  محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سک -  ۱ تبصره 

شود.  در  موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود مگر این که به مالک اجاری تلقی نمی 

برای سکونت مالک و یک  صورتی که چند واحد مسکونی محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک واحد 

ک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد  واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مال

 .  بود

 در اختیار سازمان  - ۲ تبصره
ً
گیرد غیر این قانون قرار می  ۲ها و مؤسسات موضوع ماده امالکی که مجانا

 .  شودمی  اجاری تلقی

 .  شوداز نظر مالیات بر درآمد اجاره امالک، هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب می  - ۳ تبصره 

شود درآمد ناشی از اجاره اثاثه و  در مورد امالکی که با اثاثه یا ماشین آالت به اجاره واگذار می  -  ۴ تبصره 

 .  شودو مشمول مالیات این فصل می ماشین آالت نیز جزء درآمد ملک محسوب 

میشود  مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره بنفع موجر ایجاد  -  ۵ تبصره 

مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول مالیات  براساس ارزش معامالتی روز تحویل 

 .  اجاره سال تحویل محسوب میگردد

هائی که به موجب قانون یا قرارداد بعهده مالک است و از طرف مستأجر انجام میشود و  هزینه - ۶ تبصره 

 به عهده  قراردا همچنین مخارجی که به موجب 
ً
د انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتی که عرفا

بهای سال انجام  جمع اجاره االجاره غیرنقدی به مالک باشد به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال 

 .  هزینه اضافه میشود

 به اجاره واگذار  در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کال یا جز  -  ۷ تبصره 
ً
ئا

االجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات  به نسبت مورد اجاره از مال   نماید مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه 

 .  مشمول مالیات خواهد بودماده صدر این  

در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجازه بها مهلتی برای   -  ۸ تبصره 

باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام  سکونت انتقال دهنده می ه ملک داده شود در مدتی که محل تخلی 
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بموجب اسناد و  که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است اجاری تلقی نمیشود مگر اینکه 

 .  مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت میشود 

های دولتی و دستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به  ها، مؤسسات و شرکت وزارتخانه  -  ۹ تبصره 

اسالمی، شهرداریها و شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها و  شود، نهادهای انقالب وسیله دولت تأمین می 

کنند  پرداخت می هایی که االجارههمچنین سایر اشخاص حقوقی مکلفند مالیات موضوع این فصل را از مال 

 .  اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آنرا به مؤجر تسلیم نمایند روز به  کسر و ظرف ده 

واحدهای مسکونی متعلق به شرکتهای سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد   -  ۱۰ تبصره 

باشد در مدت مذکور اجاری  که در تصرف خریدار می گردد مادام و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می 

الیات نقل و  شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط براینکه متلقی نمی 

 .  این قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد( ۵۹) ماده موضوع  انتقال قطعی 

های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف  مالکان مجتمع  - ۱۱ تبصره 

د درصد  شوند در طول مدت اجاره از ص ساخته شده یا می مسکن بنا به اعالم وزارت مسکن و شهرسازی 

ناشی از اجاره  باشد در غیر این صورت درآمد هر شخصمالیات بر درآمد امالک اجاری معاف می ( ۱۰۰%) 

واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا  

 .  باشده امالک معاف میمفید از مالیات بر در آمد ناشی از اجار مجموع دویست مترمربع زیربنای

، مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره امالک، ارزش اجاری  ۱۳۸۲از ابتدای سال  - 12 تبصره 

این قانون برای محدوده شهرها و روستاها  (  ۶۴ماده )   خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم امالک موضوع 

 .  و براساس هر مترمربع تعیین خواهد شد

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

ارقام  %(  ۸۰قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد ) 

  ۵۴امور مالیاتی کشور باشد و نیز در مورد ماده ) مندرج در جدول امالک مشابه تعیین و اعالم شده توسط سازمان 

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

این قانون باشد، اجاره پرداختی  ( ۵۳ماده ) ( ۹در صورتی که مستأجر جزء مشموالن تبصره ) ـ ۱تبصره

 .  ه خواهد بودمستأجر مالک تعیین درآمد مشمول مالیات اجار 
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چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ  ـ ۲تبصره

التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه    تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات ما به 

 .  ف موضوع این قانون خواهد بود و در صورت اعتراض مؤدی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختال

باشد و مالیات  ماده  شده طبق مقررات این    ـ در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین۳تبصره

رسیدگی در مراجع حل اختالف مالیاتی    شده مورد اعتراض مؤدی باشد، در این صورت پرونده قابل   تعیین

 .  موضوع این قانون خواهد بود

مکرر ـ هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای باالی یکصدهزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی   ۵۴ماده 

  ۱۲۰مکرر( این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از  ۱۶۹ماده ) (  ۷موضوع تبصره )  امالک و اسکان کشور 

ه ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون  روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و ب

این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به  ( ۵۳ماده ) ( ۱۱های تبصره ) لحاظ معافیت 

 :شودشرح ضرایب زیر می 

 سال اول ـ معادل شش برابر مالیات متعلقه

 سال دوم ـ معادل دوازده برابر مالیات متعلقه

 معادل هجده برابر مالیات متعلقهبعد ـ  سال سوم به  

ماه از زمان صدورگواهی اتمام  سازی پس از هجده (های انبوه پروژه ماه و در طرح) واحدهای نوساز پس از دوازده 

با اصالحات و الحاقات بعدی آن(   ۱۱/۴/۱۳۳۴مصوب  قانون شهرداری  ( 100) ماده موضوع  عملیات ساختمانی) 

 .  شوند می ماده مشمول مالیات موضوع این  

های  ماه قبل از اتمام مهلت وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، یک

 .  مذکور، اخطار الزم را به مالک واحد مسکونی یا به کدپستی محل آن ارسال کند

قانون برنامه پنجساله  (  29) فوق برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده    ضرایب مالیاتی 

، که دارای بیش از پنج  ۱۲/۱۳۹۵/ ۱۴مصوب   ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 

 .  شود اعمال می صدر ماده   خانه خالی در هر سال مالیاتی باشند، نسبت به کل واحدها، دو برابر ضرایب مذکور در 
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مالیات موضوع این ماده تا زمانی که تعداد واحد مسکونی موجود در شهرهای باالی یکصدهزار نفر جمعیت به استناد  

برابر تعداد خانوارهای ساکن در این شهرها برسد، قابل اجراء  (  ۲۵/۱)   صدم   پنج   و   بیست  ممیز   یک  به  مرکز آمار ایران 

 .  است 

 .  است  جاری   جدید   مالک   برای   مذکور   روزه  ۱۲۰در صورت تغییر مالکیت به صورت رسمی، مهلت  ـ  ۱تبصره

ماه هر سال مالیات متعلق به مالکین واحدهای مشمول  مکلف است تا پایان تیر سازمان امور مالیاتی کشور 

م سازمان امور  ماه پس از اعالاین ماده را اعالم نماید.  اشخاص مشمول، مکلفند مبالغ مذکور را تا یک

مالیاتی پرداخت نمایند.  در صورت عدم پرداخت، مالیات متعلقه، به موجب برگ مطالبه از اشخاص، مطالبه  

های پس از مردادماه هر سال  این قانون، برای پرداخت ( ۱۹۰و وصول می شود.  جریمه موضوع ماده ) 

د رسمی موظفند پس از دریافت گواهی  االجراء شدن این ماده، دفاتر اسناشود.  پس از الزم اعمال می

 .  پرداخت مالیات موضوع این ماده، سند انتقال قطعی را ثبت نمایند

را به کمیسیون  ماده بار گزارش اجرای این ماه یکسازمان امور مالیاتی موظف است هر شش ـ ۲تبصره

 .  اقتصادی مجلس ارائه نماید 

ـ در صورتی که مالک، واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاری   ۳تبصره

این قانون، از طریق سامانه  (  ۶۴این قانون یا میانگین قیمتهای روز منطقه موضوع ماده ) (  ۵۴موضوع ماده ) 

دن این ماده، با  االجراءش ماه از الزم معامالت امالک که وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت حداکثر سه

کند، عرضه نماید، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی  اندازی و اجراء می   استفاده از امکانات موجود، راه

قیمتهای مذکور خودداری کند، واحد مذکور   شود.  اگرمالک بیش از دوبار از اجاره یا فروش ملک خود به

شور به عنوان خانه خالی شناسایی شده است، حسب  از زمانی که به استناد سامانه ملی امالک و اسکان ک 

مکرر( این قانون   ۱۶۹ماده ) ( ۸تبصره ) ( ۵مورد مشمول مالیات موضوع این ماده یا جریمه موضوع بند ) 

 .  می شود 

گذاری واحدهای مسکونی به  ای طراحی شود که قابلیت ارزش سامانه معامالت امالک باید به گونه 

شده در آن و ثبت تحقق یا  درخواست متقاضی خرید یا اجاره امالک عرضه های مذکور، امکان ثبتقیمت 

یافته  تواند از منابع تخصیص تحقق معامله را داشته باشد.  در صورت نیاز، وزارت راه و شهرسازی می عدم 

که  های ارتقاء و نگهداری این سامانه استفاده نماید های خالی برای تأمین هزینه حاصل از مالیات بر خانه 

 .  گرددمیزان آن در قوانین بودجه سنواتی مشخص می 
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واحدهای مسکونی موقوفه که براساس استعالم از سازمان اوقاف و امور خیریه امکان اجاره آنها  ـ ۴تبصره

  .  نخواهند بود  نامه وجود ندارد، مشمول مالیات موضوع این مادهحسب وقف 

آپارتمان مسکونی، آنرا به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت  هر گاه مالک خانه یا  - ۵۵ماده 

گذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول  سازمانی که کارفرما در اختیار او می خویش اجاره نماید یا از خانه 

سط کارفرما از حقوق وی  پردازد یا توقرارداد میای که بموجب سند رسمی یا االجارهمالیات این فصل میزان مال 

 .  االجاره دریافتی او کسر خواهد شد کسر و یا برای محاسبه مالیات حقوق تقویم میگردد از کل مال 

ماده  در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع  -  ۵۷ماده 

ستغالت از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول  این قانون از درآمد مشمول مالیات ساالنه م( ۸۴) 

ای که از سازمان امور مالیاتی کشور تهیه  باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه باشد.  مشموالن این ماده  مالیات می

.  اداره امور  نمایند که هیچ گونه درآمد دیگری ندارند خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعالم 

دارد و در  مالیاتی مربوط باید خالصه مندرجات اظهارنامه مؤدی را به اداره امور مالیاتی محل سکونت مؤدی ارسال 

صورتی که ثابت شود اظهارنامه مؤدی خالف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول  

های بانکی  بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوائز و سود ناشی از سپرده   حکم این ماده حقوقخواهد شد.  در اجرای 

 .  درآمد تلقی نخواهد شد 

 .  حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت والیت پدر باشند جاری نخواهد بود   - ۱ تبصره 

ماده  ر این در صورتی که سایر درآمدهای مشمول مالیات ماهانه مؤدی کمتر از مبلغ مذکور د -  ۲ تبصره 

اجاره امالک که با سایر درآمدهای مؤدی بالغ بر مبلغ فوق باشد  باشد آن مقدار از درآمد مشمول مالیات 

 .  معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود

انتقال حق  و همچنین ( %۵نقل و انتقال قطعی امالک به ماخذ ارزش معامالتی و به نرخ پنج درصد)  - ۵۹ماده 

در تاریخ انتقال از طرف مالکان  ( %۲مالک یا صاحب حق و به نرخ دودرصد ) واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی 

 .  باشد عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می 

چنانچه برای مورد معامله ارزش معامالتی تعیین نشده باشد، ارزش معامالتی نزدیکترین محل    -  ۱  تبصره 

 .  بود محاسبه مالیات خواهد مشابه مبنای 
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حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا   - ۲ تبصره 

 .  حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل

شود نیز ارزش معامالتی ملک طبق مقررات  در مواردی که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام نمی  -  ۶۱ماده 

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

 .  باشدارزش معامالتی نزدیکترین محل مشابه مناط اعتبار می 

نقل و انتقال قطعی امالکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام میشود باستثنای نقل و انتقال بالعوض   -  ۶۳ماده 

مالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی امالک برابر مقررات این فصل   طبق مقررات مربوط مشمول که 

ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال قطعی   خواهد بود و چنانچه عوضین، هر دو ملک باشند هر یک از متعاملین به 

 .  مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود

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

میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ  %(  ۲ارزش معامالتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد ) 

 .  مالکهای زیر تعیین کند 

درصد    د تا زمانی که ارزش معامالتی هر منطقه به بیست یاب میزان دو واحد درصد افزایش می این شاخص هر سال به  

 .  میانگین قیمتهای روز امالک برسد  ( 20%) 

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

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

ب ـ قیمت اراضی باتوجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری  

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

شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و شورای اسالمی شهر و در سایر  های راه و  وزارتخانه 

شهرها از مدیران کل یا رؤسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و امالک و یا  

بار ارزش معامالتی   هر سال یک شود.  کمیسیون مذکور نمایندگان آنها و نماینده شورای اسالمی شهر تشکیل می 

 .  کندامالک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین می 
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در موارد تقویم امالک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه )براساس تقسیمات کشوری( نماینده بخشدار یا شورای  

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

 .  کنددولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت می 

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

ت کمیسیون با حضور حداقل چهار  شود.  جلسااداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل می

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

 .  کمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است

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

 .  و تا تعیین ارزش معامالتی جدید معتبر است 

توانند قبل از اتمام دوره یکساله در  سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می ـ ۱تبصره

 :کیل دهندهر شهر یا بخش یا روستا، در موارد زیر کمیسیون تقویم امالک را تش

 .  برای تعیین ارزش معامالتی نقاطی که فاقد ارزش معامالتی استـ ۱

شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در   برای تعدیل ارزش معامالتی تعیین ـ ۲

  تغییرات عمده ماده  مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی الزم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذکرشده در این  

 .  وجود آمده باشد  در ارزش امالک به 

پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم   تبصرهارزش معامالتی تعیین شده حسب این 

 .  االجراء و تا تعیین ارزش معامالتی جدید معتبر استامالک، الزم 

پس از دو بار دعوت تشکیل نشود یا پس از  ماده در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ـ ۲تبصره

تشکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معامالتی حاصل نشود، سازمان امور مالیاتی کشور  

دمات  شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کاالها و خ   مکلف است آخرین ارزش روز امالک تعیین

 .  تعیین کند ماده  صالح تعدیل و ارزش معامالتی را مطابق مقررات این   اعالمی توسط مراجع قانونی ذی

ـ در مواردی که ارزش معامالتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه  ۳تبصره

بنای درصدی از ارزش  گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مسایر عوارض و وجوه قرار می

ربط  باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی معامالتی موضوع این ماده می
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رسد.  درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ  به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می 

ربط افزایش  ی اعالمی از طرف مراجع قانونی ذی محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسم

 .  نیافته باشد 

نقل و انتقال قطعی امالک که در اجرای قوانین و مقررات اصالحات ارضی بعمل آمده و یا خواهد آمد و   - ۶۵ماده 

 .  شرکتهای تعاونی مسکن به اعضاء آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بودواحدهای مسکونی از طرف  

در صورتی که انتقال گیرنده دولت یا شهرداریها یا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنین در مواردی   -  ۶۶ماده 

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

بجای ارزش معامالتی هنگام انتقال حسب مورد مالک  قانون بهای مذکور در سند  این( ۵۹موضوع ماده )مالیات 

 عمل قرار خواهد گرفت 

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

ن فصل نخواهد  از انجام معامله به عنوان معامله جدید مشمول مالیات موضوع ایامالک در سایر موارد تا شش ماه بعد 

 .  بود

و اصالحات بعدی آن به دولت تملیک    ۱۳۲۰قانون ثبت مصوب مرداد ماه    ۳۴امالکی که در اجرای ماده    -   ۶۸ماده  

 .  انتقال قطعی معاف است میشود از پرداخت مالیات نقل و 

تاریخ تصویب  اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف مدت ده سال از  - ۶۹ماده 

نمایند  های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارائی تعیین میقیمتهائی که وزارتخانه این قانون مطابق ضوابط و  

اجرای برنامه احداث که حسب مورد توسط وزارت مسکن  احداث و حداکثر در مدت یکسال از تاریخ انقضای مهلت 

قطعی امالک معاف  ل گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال و شهرسازی یا شهرداری محل تعیین میشود منتق

 .  باشد می

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

بیل توسعه یا احداث  ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قعین یا حقوق راجع به امالک و اراضی برای 

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

 .  شود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود یا به حساب وی به ودیعه گذاشته می 

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

مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق و در سایر موارد که در دست اشخاص باقی  میراث فرهنگی کشور نسبت به کل 
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بر درآمد امالک از معافیت مالیاتی برخوردار  یات درصد مالیات مربوط به درآمد موضوع فصل مال  ۵۰ماند نسبت به  می

خواهد شد و همچنین هرگونه وجه یا مالی که از طرف اشخاص مذکور بابت تملک امالک یا حقوق واقع در محدوده  

محالت قدیمی و بافتهای فرسوده شهرها به مالکین یا صاحبان حق تعلق   طرحهای نوسازی، بهسازی و بازسازی 

 .  ت مالیات نقل و انتقال معاف استگیرد از پرداخ می

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

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

 .  ایی یا شهرداری محل که ملک در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشددولتی یا محاکم قضذیصالح 

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

ظرف پانزده روز از تاریخ  دفتر اسناد رسمی مربوط، مبنی بر عدم ثبت معامله است بنا به درخواست مؤدی و تأیید 

از محل وصولی جاری طبق مقررات این  اعالم دفتر اسناد رسمی مالیات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده را 

خواهد  در مورد استرداد مالیاتهای مربوط به حق واگذاری و درآمد اتفاقی نیز جاری   قانون مسترد دارد.  حکم این ماده

 .  بود

امالک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه    در مورد  -   ۷۴ماده  

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

ایر حقوق مربوط به این نوع  حاصل از واگذاری سباشد، همچنین در مورد درآمد امالک برابر مقررات این فصل می

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

 .  تصرف تاریخ تملک متصرف محسوب میگردد

باشند   از نظر مالیاتی مستأجرین امالک اوقافی اعم از اینکه اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته -  ۷۵ماده 

 .  فصل خواهند بودنسبت به عرصه مشمول مقررات این  

 .  در محاسبه مالیات اینگونه مودیان تاریخ اجاره بجای تاریخ تملک منظور خواهد شد - ۱ تبصره 

  ۵۳ماده    ۷حکم این ماده در مواردی که ملک توسط مستأجر واگذار میشود مانع اجرای تبصره    -  ۲  تبصره 

 .  این قانون نخواهد بود

باشد،  ( ۷۷یا ) ( ۵۹این قانون حسب مورد مشمول مواد ) ( ۵۲در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده ) ـ ۷۶ماده 

 .  وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد 
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مشمول مقررات  ـ درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد ۷۷ماده 

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

(  ۵۹های مذکور عالوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده ) اولین نقل و انتقال ساختمان ـ  ۱تبصره

ی ملک مورد  به مأخذ ارزش معامالت%(  ۱۰درصد )  الحساب به نرخ ده  این قانون مشمول مالیات علی

 .  شودپس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می   انتقال است.  مالیات قطعی مؤدیان موضوع این ماده 

در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به  ماده شمول مقررات این  ـ  ۲تبصره

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

ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب  ـ شهرداری ۳تبصره

ربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی  را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی

 .  گردد، گزارش کنندکشور تعیین می

 .  مستثنی است ماده فر جمعیت از حکم مفاد این  شهرهای زیر یکصد هزار نـ ۴تبصره

 در مورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی ماده نامه اجرائی این آیین ـ  ۵تبصره

  الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به 

   . رسدتصویب هیأت وزیران می 

 های مستقیم اینجا کلیک کنیداصالحی قانون مالیات ( ۷۷) ماده جرایی ا  نامهآیین  برای مشاهده

این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که   ۵۲در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده  -  ۷۸ماده 

مأخذ محاسبه مالیات   ۵۹دریافتی مالک به نرخهای مذکور در ماده این قانون ذکر شده است  ۷۷تا  ۵۳ضمن مواد 

 .  قرار خواهد گرفت 

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

این قانون   ۷۴رد حق واگذاری محل و نیز مؤدیان موضوع ماده آنها قرار گیرد تنظیم و در موکشور تهیه و در دسترس 

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

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

گیرد مؤدی  این قانون به موجب اسناد رسمی انجام می   ۵۲دی که معامالت موضوع ماده  در موار   -   ۱  تبصره 

های مندرج در ماده  دریافتی و یا درآمد موضوع هر یک از مالیات مکلف است قبل از انجام معامله میزان 
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مواردی که موجر  این قانون را به تفکیک به اداره امور مالیاتی ذیربط اعالم دارد این اعالم به استثنای  ۱۸۷

 .  باشد میماده  تغییر ننموده به منزله انجام تکالیف مقرر در متن این  

گیرد انتقال گیرنده  در مواردی که معامالت موضوع این فصل به موجب اسناد رسمی انجام نمی   -   ۲  تبصره 

 به اداره امور مالیاتی محلمکلف است مراتب را ظرف سی روز از 
ً
وقوع ملک اطالع   تاریخ انجام معامله کتبا

 .  دهد

 مالیات بر درآمد کشاورزی -فصل دوم 

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

پرداخت  از هر قبیل و نخیالت از طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیاءمراتع و جنگلها، باغات اشجار 

های کشاورزی و آن  های الزم را در زمینه کلیه فعالیتدولت مکلف است مطالعات و بررسیباشد. معاف میمالیات

داشته باشد معمول و الیحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه  های مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت رشته از فعالیت 

 ایران و به مجلس شورای اسالمی تقدیم نماید ری اسالمیسوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهو

 مالیات بر درآمد حقوق -فصل سوم 

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

کند مشمول مالیات بر  نقد تحصیل میحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر  خود بابت اشتغال در ایران بر 

 .  درآمد حقوق است 

از طرف دولت جمهوری اسالمی ایران یا  درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور )  - تبصره 

 .  باشدشخص میشود مشمول مالیات بر درآمد حقوق میاشخاص مقیم ایران( از منابع ایرانی عاید  

مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی( و مزایای مربوط به  وق عبارت است از حقوق ) درآمد مشمول مالیات حق - ۸۳ماده 

 .  شغل اعم از مستمر یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون 

 :شوددرآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می  -  تبصره 

باستثنای  درصد حقوق و مزایای مستمری نقدی )  ۲۰درصد و بدون اثاثیه  ۲۵دل  مسکن با اثاثیه معا - الف 

این قانون( در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند  ۹۱مزایای نقدی معاف موضوع ماده  

 .  کسر میشود
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زایای مستمر  درصد حقوق و م ۵درصد و بدون راننده معادل  ۱۰اتومبیل اختصاصی با راننده معادل  - ب 

این قانون( در ماه پس از کسر وجوهی که از این   ۹۱ماده موضوع  باستثنای مزایای نقدی معاف نقدی ) 

 .  بابت از حقوق کارمند کسر میشود

 .  کننده حقوقسایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت  - ج 

ل مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه  ـ میزان معافیت مالیات بر درآمد ساالنه مشمو  ۸۴ماده  

 .  شودسنواتی مشخص می 

این قانون و تا  (  ۸۴) ماده  نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر مبلغ مذکور در  ـ    ۸۵ماده  

 .  است  ( %20درصد )  بیست و نسبت به مازاد آن  %(   ۱۰درصد )  هفت برابر آن مشمول مالیات ساالنه ده 

پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده   -  ۸۶ماده 

کنندگان حقوق  ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت این قانون محاسبه و کسر و ( ۸۵) 

 .  تغییرات را صورت دهندهای بعد فقط  اخت و در ماه و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرد

کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی، به عمل  هایی که از طرف غیر از پرداخت در مورد پرداخت ـ  ۱تبصره

های قانونی مربوط  کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت آید، پرداخت می

محاسبه، کسر و  ( %۱۰این قانون، به نرخ مقطوع ده درصد) ( ۸۴) ماده موضوع  جز معافیتبه حقوق به 

کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی  حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت 

 .  های متعلق خواهند بود کنند و در صورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جریمه  محل، پرداخت 

ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از  های دانشگاهپرداخت ـ ۲هتبصر 

های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه 

شند، به اشخاص  با الذکر می و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی از وزارتین فوق 

التدریس مشمول مالیات مقطوع به نرخ  حقیقی اعم از کارکنان و غیرکارکنان خود در قالب حق 

التحقیق، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی مشمول مالیات مقطوع  و حـق ( %۱۰درصد) ده

 .  خواهد بود( ۱)  تبصرهبا رعایت سایر احکام مقرر در ( %۵درصد ) به نرخ پنج 
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اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این   -  ۸۷ماده 

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

 .  مورد مطالبه قرار گیرد

های الزم را معمول و در  ظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست رسیدگیاداره امور مالیاتی مذکور مو 

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

شته باشد اضافه  قطعی مالیاتی دا کننده بدهی های جاری اقدام کند.  در صورتی که درخواست از محل وصولی 

 .  پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد

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

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

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

 .  را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند

تثنای کسانی که  صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه به اس - ۸۹ماده 

باشند موکول به ارائه مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد کتبی  پرداخت مالیات معاف می طبق مقررات این قانون از 

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

لیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی  در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق، ما - ۹۰ماده 

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

باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر  محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودی می

این قانون نیز جاری خواهد  ( ۸۸این قانون مطالبه کند.  حکم این ماده نسبت به مشموالن ماده ) ( ۱۵۷اده ) مدر

 .  بود

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

لعاده  اهای نمایندگی فوق های سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأت رؤسا و اعضای مأموریت   -  ۱

دریافتی از دولت متبوع خود بشرط معامله متقابل و همچنین رؤسا و  دول خارجی نسبت به درآمد حقوق 

ایران نسبت به درآمد حقوق و  اعضای هیأتهای نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن در 

 .  ن نباشنددریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسالم ایرا
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های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دول  رؤسا و اعضای مأموریت  -  ۲

 .  دول متبوع خود بشرط معامله متقابل خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از 

کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسالمی ایران از محل کمکهای بالعوض فنی و   - ۳

المللی به ایران اعزام میشوند نسبت به حقوق  یا مؤسسات بینقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و  ا

 .  المللی مذکوردریافتی آنان از دول متبوع یا مؤسسات بین 

ها و کنسولگریها و نمایندگیهای دولت جمهوری اسالمی ایران در خارج  کارمندان محلی سفارتخانه  - ۴

جمهوری اسالمی ایران در صورتیکه دارای تابعیت دولت جمهوری  حقوق دریافتی از دولت  نسبت به درآمد  

 .  اسالمی ایران نباشند بشرط معامله متقابل

حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا  - ۵

 .  خصی استفاده نشده مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مر 

 .  العاده مسافرت مربوط به شغل هزینه سفر و فوق  - ۶

های ارزان قیمت سازمانی در  مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه  - ۸

 . گیرداستفاده کارگران قرار می خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد 

 .  بت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن وجوه حاصل از بیمه با  - ۹

 معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع   - ۱۰
ً
(  ۸۴) ماده  عیدی ساالنه یا پاداش آخر سال جمعا

 .  این قانون 

های خاص در اختیار مأموران کشوری  نامه های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیینخانه  - ۱۱

   . شودگذارده می 

 یا بوسیله حقوق    -   ۱۲
ً
وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیما

 .  اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند بگیر به پزشک یا بیمارستان باستناد 

این  ( ۸۴) ماده مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع  - ۱۳

 .  قانون 
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درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران اعم نظامی و انتظامی مشموالن قانون   - ۱۴

 .  استخدامی وزارت اطالعات و جانبازان انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی و آزادگان 

طبق فهرست سازمان  مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته ( %۵۰درصد ) پنجاه  - ۹۲ماده 

 .  شودریزی کشور بخشوده می مدیریت و برنامه 

 مالیات بر درآمد مشاغل -فصل چهارم 

درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر   -  ۹۳ماده 

ر این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل  کند پس از کسر معافیتهای مقرر د  فصلهای این قانون در ایران تحصیل

 .  باشد می

های  اعم از اختیاری یا قهری( و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت های مدنی ) درآمد شرکت  - تبصره 

یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل  مضارب( مضاربه در صورتی که عامل ) 

 .  باشد می

ل مالیات مؤدیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کاال و خدمات به اضافه  درآمد مشمو - ۹۴ماده 

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

 .  استهالکات های قابل قبول و مقررات فصل هزینه 

ند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و  ـ صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظف۹۵ماده 

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

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

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

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

االجراء  ربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ الزم ی رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذ

تصویب وزیر امور اقتصادی و   شود و به توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می ( ۱/۱/۱۳۹۵شدن این قانون ) 

 .  رسد دارایی می 

باشند  ـ درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می۹۷ماده  

به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد،  
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ای مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی  هتواند اظهارنامه خواهد بود.  سازمان امور مالیاتی کشور می 

 .  طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد شده و یا به از آنها را براساس معیارها و شاخصهای تعیین

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

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

کند.  در صورت اعتراض مؤدی  طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می 

لیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات  روز از تاریخ ابالغ برگ تشخیص ما چنانچه ظرف مدت سی 

گیرد، این حکم مانع از تعلق  مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می 

 .  های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیستها و اعمال مجازاتجریمه

 .  این قانون در اجرای این ماده جاری است ( ۲۳۹حکم موضوع تبصره ماده ) 

ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابالغ این قانون،   تبصره 

بانک اطالعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید.  در طی این مدت، در  

،  ( ۹۸، ) ( ۹۷امع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، مواد ) ادارات امور مالیاتی که نظام ج

 .  مجری خواهد بود ۱۳۸۰های مستقیم مصوب سال  قانون مالیات ( ۲۷۱و ) ( ۱۵۴، ) ( ۱۵۳، ) ( ۱۵۲) 

و   ۱۳۴۵های مستقیم مصوب اسفند ماه قانون مالیات  ۷۶قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده  -  ۹۹ماده 

باشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول  تاریخ تصویب این قانون می آن که پیشنهاد آنها قبل از  های بعدی اصالحیه 

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

و   ۱۳۴۵قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه  ۷۶قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده  -  تبصره 

تسلیم گردیده از لحاظ   ۱۳۶۷/۱۲/۲۹لغایت 12/1366/ 3های بعدی که پیشنهاد آنها از تاریخاصالحیه 

درآمد عملکرد  تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بر 

 .  تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود ۱۳۶۷منتهی به سال  

های شغلی خود را در سال مالیاتی  لیت مؤدیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعا  -  ۱۰۰ماده  

ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد  نمونه برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق 

متعلق را به نرخ مذکور در  تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات 

 .  ین قانون پرداخت نمایند ا  ۱۳۱ماده 
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تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کاال و  ـ سازمان امور مالیاتی کشور می  تبصره 

این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف  ( ۸۴خدمات ساالنه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده ) 

این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان   از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع 

صورت مقطوع تعیین و وصول نماید.  در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت   مذکور را به 

 .  شوداشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می 

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

( قانون  100عبارت "ده برابر" در متن تبصره ماده ) » :کل کشور ۱۳۹۸قانون بودجه سال  ۸تبصره  بند ه 

به عبارت "سی    ۱۳۹۸و    ۱۳۹۷های مستقیم با اصالحات و الحاقات بعدی آن برای عملکرد سالهای  مالیات

 «. شودبر" اصالح می برا

درآمد ساالنه مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این   -  ۱۰۱ماده 

این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد  ( ۸۴میزان معافیت موضوع ماده ) اند تا فصل در موعد مقرر تسلیم کرده

شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از  این قانون مشمول مالیات خواهد بود.  (  ۱۳۱های مذکور در ماده ) آن به نرخ 

 .  به بعد جاری است ۱۳۸۲معافیت فوق نسبت به عملکرد سال 

در مشارکتهای مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکاء حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد    -   ۱  تبصره 

باقیمانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد  آنان تقسیم و و مبلغ معافیت بطور مساوی بین 

تلقی و معافیت   بود.  شرکائی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک

مقام قانون از معافیت  گردد.  در صورت فوت احد از شرکاء وراث وی به عنوان قائم مقرر به زوج اعطاء می 

مشارکت بشرح فوق استفاده نموده و این معافیت بطور مساوی بین تقسیم و از درآمد  لیاتی سهم متوفی در ما

 .  سهم هر کدام کسر خواهد شد

در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای  ـ ۲تبصره

این  (  ۱۳۱مالیات به نرخهای مذکور در ماده ) شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول  

 .  شودقانون می 

مضارب( مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه عالوه بر پرداخت مالیات خود مالیات  در مضاربه عامل )   -   ۱۰۲ماده  

الحساب  این قانون کسر و به عنوان مالیات علی( ۱۰۱بدون رعایت معافیت ماده ) درآمد سهم صاحب سرمایه را 

 .  ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نمایداحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به اداره امور مالیاتی  ص
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در صورتیکه صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب   - تبصره 

 .  ساقط است

های  کنند مکلفند در وکالتنامهکالت می وکالء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی و  -  ۱۰۳ماده 

الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر  پنج درصد آن بابت علی ها را قید نمایند و معادل الوکاله خود رقم حق 

 :باشد الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر

 .  الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحلهواسته آنها مالی است پنج درصد حق در دعاوی و اموری که خ - الف 

 الزم نیست و همچنین در دعاوی    - ب  
ً
در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا

لوکاله  االوکاله مقرر در آئیننامه حقدادگاه است پنج درصد حداقل حق الوکاله بنظر کیفری که تعیین حق 

 .  برای هر مرحله 

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

  . 

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

قبیل اختالفات مالیاتی و عوارض توسعه معابر   مقرر نشده است از  الوکاله آنها تعرفه خاصی و برای حق 

 از لحاظ مالیاتی به شرح زیرشهرداری و نظایر آنها میزان حق 
ً
 :الوکاله صرفا

االختالف،  ریال مابه ( ۳۰۰۰۰۰۰۰تا سی میلیون ) ، االختالف، پنج درصدریال مابه( ۱۰ ۰۰۰۰۰۰تا ده میلیون ) 

االختالف به  ریال مابه ( ۳۰۰۰۰۰۰۰ریال از سی میلیون ) ( ۱۰ ۰۰۰۰۰۰چهار درصد نسبت به مازاد ده میلیون ) 

شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل  ریال منظور می ( ۳۰۰۰۰۰۰۰باال سه درصد نسبت به مازاد سی میلیون ) 

 .  خواهد شد

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

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

نامه  عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین ماده  در هر مورد که طبق مفاد این    -  ۱  تبصره 

های  و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت ها اه دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگ

مؤسسات وابسته به  ها و های دولتی و شهرداری ها و مؤسسات دولتی و شرکت مرجوعه از طرف وزارتخانه 

 .  باشند ها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی دولت و شهرداری 
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ها و مؤسسات وابسته به دولت و  های دولتی و شهرداری لتی و شرکت ها و مؤسسات دووزارتخانه -  ۲ تبصره 

کنند پنج درصد آن را کسر و بابت  الوکاله به وکال پرداخت می بابت حق  ها مکلفند از وجوهی که شهرداری 

 .  الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند علی

صورتیکه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به  در  -  ۳ تبصره 

 .  نخواهد بودابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط  

الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ  الوکاله یا خسارت حق ها حق در مواردی که دادگاه  -  ۴ تبصره 

ها مکلفند میزان مورد حکم  تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاه ته است ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرف

 .  التفاوت مورد محاسبه قرار گیردقطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطالع دهند تا مابه 

 مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی -فصل پنجم 

ر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف  های انتفاعی سای ها و درآمد ناشی از فعالیت جمع درآمد شرکت  - ۱۰۵ماده 

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

باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج  میای به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه 

 .  بودخواهند  ( %۲۵درصد ) 

اند، در  در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تاسیس نشده  -  ۱ تبصره 

کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به  صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند، از ماخذ 

 .  شودوصول میماده نرخ مقرر در این  

ماده  (  ۵ؤسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشموالن تبصره ) اشخاص حقوقی خارجی و م   - ۲  تبصره 

برداری سرمایه در ایران یا از  درآمد مشمول مالیاتی که از بهره این قانون از مأخذ کل ( ۱۱۳و ماده ) ( ۱۰۹) 

 یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در فعالیت 
ً
نجام  ایران اهایی که مستقیما

های فنی یا  دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمک می

مشمول مالیات خواهند  ماده کنند به نرخ مذکور در این تحصیل می های سینمایی از ایران واگذاری فیلم 

عنوان به حساب خود  که به هر بود.  نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی 

 .  باشندکنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می تحصیل می 
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هایی که  در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیات  -  ۳ تبصره 

خواهدشد و اضافه پرداختی از این  مربوط از مالیات متعلق کسر قباًل پرداخت شده است با رعایت مقررات 

 .  بابت قابل استرداد است

های  اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکت  -  ۴ تبصره 

 .  بود پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند  سرمایه 

دیگری غیر از مالیات بر درآمد از  در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین  - ۵ تبصره 

وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر  مأخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل 

 .  مربوط محاسبه خواهد شد

درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی   -۶ تبصره 

 .  تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد (  %۲۵وپنج درصد) عام مشمول بیست 

افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده  %(  ۱۰درصد )  ـ به ازای هر ده ۷تبصره

واحد درصد از  واحد درصد و حداکثر تا پنج نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک 

شود.  شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه  ینرخهای مذکور کاسته م

 .  شده از سوی سازمان امور مالیاتی است اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعالم 

وه  استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نح  درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی )بهـ  ۱۰۶ماده  

(  ۹۷و ) ( ۹۵، ) ( ۹۴دیگری برای تشخیص آن مقّرر شده است( بر اساس میزان سود دهی فعـالیت و مقررات مواد ) 

 .  شودایـن قانون و تبصره آن تعیین می

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

 :شودنمایند به شرح زیر تعیین می تحصیل می ایران و یا از ایران 

کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و   برداری، نقشه ها و تأسیسات، نقشه بابت تهیه طرح ساختمان 

کمکهای فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق، همچنین واگذاری فیلمهای  

استثنای   کنند به ا یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل میعنوان به سینمایی که به 

درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است  
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باشد  مجموع وجوهی می%(    ۴۰رصد ) دتا چهل  %(    ۱۰درصد ) با توجه به نوع فعالیت و میزان سود دهی به مأخذ ده  

 .  شودسال مالیاتی عاید آنها می  که ظرف مدت یک 

ماه از   و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت، ظرف مدت شش ماده نامه اجرائی این آیین 

رایی به تصویب هیأت وزیران  به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دا( ۱/۱۳۹۵/ ۱االجراء شدن این قانون ) تاریخ الزم 

 .  رسدمی

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

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

 مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه گان مذکور و دریافت کنند  پرداخت 
ً
های متعلق آن خواهند  کنندگان متضامنا

 .  بود

در مورد عملیات پیمانکاری، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات  ـ ۱تبصره

زم و تجهیزات به طور جدا از  لوارسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصالحات و الحاقات بعدی آن مبالغ می

سایر اقالم قرارداد درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید  

خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کاال و حقوق ورودی و سایر پرداختهای قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی  

 .  از پرداخت مالیات معاف است 

اشخاص حقوقی  مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به در ـ ۲تبصره

عنوان پیمانکاران دست دوم واگذار کنند معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در   ایرانی به

این  ( ۱تبصره ) شود و با رعایت قسمت اخیر قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می

 .  بردرآمد معاف است  گردد، از پرداخت مالیات ماده از پیمانکار دست اول دریافت می 

های شرکتها و بانکهای خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله  ـ شعب و نمایندگی ۳تبصره

تغال دارند و برای جبران  آوری اطالعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشبه امر بازاریابی و جمع 

 .  کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بودمخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می 

وسیله   هایی که اشخاص حقوقی مزبور به برداری سرمایه و سایر فعالیتدرآمد حاصل از بهرهـ ۴تبصره

(  ۱۰۶دهند مشمول مقررات ماده ) امثال آنها در ایران انجام می نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و  

 .  این قانون خواهد بود 
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هایی که مالیات آن تا تاریخ الزم االجراء شدن این اصالحیه پرداخت نشده در صورت انتقال به  اندوخته  -   ۱۰۸ماده  

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

مالیات سال تقسیم یا انتقال یا کاهش سرمایه اضافه  معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمایه، به درآمد مشمول 

اندوخته موضوع  های معاف مؤسسه در دوران معافیت و های سود ناشی از فعالیت شود.  این حکم شامل اندوختهمی

های بعدی آن تا تاریخ تصویب این اصالحیه  و اصالحیه  1366  /12/ 3ای مستقیم مصوب  قانون مالیاته (  ۱۳۸ماده ) 

 .  شرایط مربوط تا آن تاریخ نخواهد بودپس از احراز 

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

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

 :درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمه ایرانی عبارت است از -  ۱۰۹ماده 

 .  ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل - ۱

 .  هاها و تخفیفحق بیمه دریافتی در معامالت بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی   - ۲

 .  هاپس از کسر برگشتی های اتکایی وصولی حق بیمه بیمه   - ۳

 .  های اتکایی واگذاری کارمزد و مشارکت در سود معامالت بیمه   - ۴

 .  گر واگذارکنندهگر اتکایی نزد بیمه های بیمه بهره سپرده  - ۵

های  های غیر زندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه سهم بیمه  - ۶

 .  زندگی های بیمه

 :سایر درآمدها پس از کسر  - ۷

 .  هزینه تمبر قراردادهای بیمه  - ۱

 .  های زندگیهای پزشکی بیمه هزینه   - ۲

 . کارمزدهای پرداختی از بابت معامالت بیمه مستقیم   - ۳

 .  های اتکایی واگذاری حق بیمه   - ۴
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مسوولیت مدنی دارندگان وسائل  سهم صندوق تأمین خسارتهای بدنی از حق بیمه اجباری  - ۵

 .  نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث 

مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمریهای بیمه زندگی و خسارت پرداختی از   - ۶

 .  های غیر زندگیبابت بیمه 

 .  گزاران در منافع سهم مشارکت بیمه  - ۷

 .  های اتکایی قبولی ود معامالت بیمهگران در س کارمزدها و سهم مشارکت بیمه  - ۸

 .  های اتکایی واگذاریهای بیمه بهره متعلق به سپرده  - ۹

 .  ذخایر فنی در آخر سال مالی - ۱۰

 .  ها و استهالکات قابل قبول سایر هزینه   - ۱۱

قانون تأسیس بیمه مرکزی    ۶۱های فنی موضوع ماده  اندوختهانواع ذخایر فنی مؤسسات بیمه )   -  ۱  تبصره 

ای خواهد  های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آئیننامهرشتهگری( برای هر یک از ایران و بیمه 

وزیر امور اقتصادی و   تصویببود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورایعالی بیمه به 

 .  دارائی خواهد رسید

های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از  انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشته   -  ۲  تبصره 

 .  تعیین خواهد شد طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران 

گزاران  مه و سهم مشارکت بیمهدر معامالت بیمه مستقیم حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بی  -  ۳ تبصره 

مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود.  کلیه   در منافع و نحوه احتساب آنها با رعایت 

 .  اقالم مزبور به استثنای کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد

گذاری بر اساس شرایط قراردادها و  های اتکایی اعم از قبولی یا وااقالم مربوط به معامالت بیمه   -  ۴  تبصره 

 .  خواهد بود  های مؤسسات بیمه ذیربط یا توافق 

نمایند  مؤسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از مؤسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می   -  ۵  تبصره 

شند.  در  بابیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران میمشمول مالیاتی به نرخ دو درصد حق 

فعالیت بیمه بوده و از  گر اتکایی دارای صورتی که مؤسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع مؤسسه بیمه 
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پرداخت مالیات بر معامالت اتکایی معاف باشند مؤسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف  

گر اتکایی خارجی  م بیمه بیمه ایرانی مکلفند در موقع تخصیص حق بیمه به نا خواهد شد.  مؤسسات 

اتکایی کسر نمایند و وجوه کسر  گردو درصد آن را به عنوان مالیات بیمه   تبصرهمشمول مالیات موضوع این  

گر اتکایی و حق بیمه  شده در هر ماه را منتهی ظرف سی روز به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمه 

 .  را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند متعلق به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور

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

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

حقوقی در   سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص الشرکه یا تعداد سهم 

آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند پس از تسلیم اولین فهرست مزبور تسلیم فهرست تغییرات در  

حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم  خواهد بود.  محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص سنوات بعد کافی 

داران در مورد کارخانه ماده حکم این باشند تهران است.  نمی  خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی 

 .  و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود

دیگری برای تشخیص آن   اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه  - تبصره 

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

 .  نیستند

هایی که با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت، در هم ادغام یا ترکیب  شرکت   -   ۱۱۱ماده  

 :باشندمی مقررات زیر شوند از لحاظ مالیاتی مشمول می

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

 .  این قانون معاف است( ۴۸هزار حق تمبر موضوع ماده ) های ادغام یا ترکیب شده از پرداخت دو در شرکت 

شرکت موجود حسب مورد به  های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا های شرکت انتقال دارایی  -ب 

 .  قانون نخواهد بود ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این 

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

 .  نخواهد بودموضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون  
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شرکت جدید یا شرکت موجود باید براساس روال قبل از ادغام یا  های منتقل شده به استهالک دارایی  -د 

 .  ترکیب ادامه یابد 

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

 .  خواهد بودتعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات 

های ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب  شرکت  کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی -و 

 .  باشدمورد می

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

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

 اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم را اینجا بخوانید ( ۱۱۱) ده  مانامه اجرایی بند "ز" آیین 

و تبصره آن در مورد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری   ۹۹حکم ماده    - ۱۱۲ماده 

 .  خواهد بود

امثال آنها از ایران به  مالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کاال و  -  ۱۱۳ماده 

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

 .  در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود

 

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

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

های مقرر را به موقع  مذکور صورت های دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نخواهند بود.  هر گاه شعب یا نمایندگی 

ت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق بر اساس تعداد مسافر و  تسلیم نکنند یا صور 

 .  الرأس تشخیص داده خواهد شد محموالت علی حجم 

در مواردی که مالیات متعلق بر درآمد مؤسسات کشتیرانی و هواپیمائی ایران در کشورهای دیگر   -  تبصره 

سازمان ذیربط ایرانی، وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف   اعالم درصد کرایه دریافتی باشد با  ۵بیش از 

 .  مالیاتی آنها افزایش دهد  است مالیات شرکتهای کشتیرانی و هواپیمائی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ 
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 موظفند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر   - ۱۱۴ماده 
ً
آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکا

ای حاوی  تصمیم نسبت به انحالل شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه دار که برای اتخاذ حیت ارکان صال 

که بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی  ایصورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه 

یا  ای که حداقل حاوی امضاء نامه گردد تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.  اظهار کشور تهیه می 

امضاهای مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای اداره امور مالیاتی معتبر  

 .  خواهد بود

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

ها و مانده سودهایی که مالیات آن قباًل پرداخت  سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و حقوقی است منهای بدهی 

 .  گردیده است

ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قباًل فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به   -  ۱ تبصره 

 .  شودمیبقیه بر اساس بهای روز انحالل تعیین

های موضوع  شود، دارایی یا دارایی خص حقوقی که منحل می های شچنانچه در بین دارایی  -  ۲ تبصره 

ها وجود داشته باشد و این  الشرکه یا حق تقدم سهام شرکت فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم 

ماده  ( ۱تبصره )  و ( ۵۹ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده ) دارایی یا دارایی 

مکرر( این قانون باشند، در تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص    ۱۴۳و ماده ) (  ۱۴۳) 

های شخص حقوقی منحل شده  مذکور جزو اقالم دارایی   های حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی 

علق به  مت گردد.  مالیاتها کسر میگردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی منظور نمی 

این قانون  ( ۱۴۳های ماده ) و تبصره( ۵۹های مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده ) دارایی یا دارایی 

 . گیردتعیین و مورد مطالبه قرار می 

آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که براساس مقررات فوق در تاریخ انحالل   -  ۳ تبصره 

مکرر(این قانون باشند   ۱۴۳و ماده ) ( ۱۴۳ماده ) ( ۱تبصره )  و ( ۵۹مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده ) 

 .  در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحالل مشمول مالیات نخواهند بود 

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

این قانون تنظیم  ۱۱۵مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را بر اساس ماده ها( اظهارنامه مالیاتی شرکت 

 .  و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند 
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این  ( ۱۱۵ماده ) ( ۲شوند با رعایت تبصره ) مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می -  تبصره 

 .  گرددقانون محاسبه میاین ( ۱۰۵قانون به نرخ مذکور در ماده ) 

یات  اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عمل -  ۱۱۷ماده 

نموده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف  اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی 

تعیین و ابالغ نماید وگرنه مالیات متعلق    یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص 

 معلوم گردد اقالمی از ی میبه اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلق
ً
دارایی  گردد.  در صورتی که بعدا

شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت از اظهارنامه قید نشده در مهلت مقرر در تبصره  

 .  مطالبه خواهد شداین قانون، مالیات   ۱۱۸ ماده

مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن   تقسیم دارائی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل - ۱۱۸ماده 

 .  نیستتأمین معادل میزان مالیات، مجاز 

این قانون یا   ۱۱۴آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده  -  تبصره 

این قانون و    ۱۱۶تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده  تسلیم اظهارنامه خالف واقع و مدیران  

 و کلیه  موضوع قانون های شخص حقوقی و شرکاء ضامن ) ماده و ضامن یا ضامن  این 
ً
تجارت( متضامنا

کسانی که دارائی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارائی شخص حقوقی  

مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود بشرط آنکه  نصیب آنان شده است 

در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده   این قانون از تاریخ درج آگهی انحالل  ۱۵۷ظرف مهلت مقرر در ماده 

 .  باشد

 مالیات درآمد اتفاقی -فصل ششم 

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

  ۱۳۱  نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در مادهعنوان دیگر از این قبیل تحصیل میهر و یا به عنوان جایزه یا  

 این قانون خواهد بود 

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

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

ت ارزش معامالتی مأخذ محاسبه  برای آنها ارزش معامالتی تعیین شده است که در این صور این قانون  ۶۴ماده 

 .  مالیات قرار خواهد گرفت
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باشد  این قانون می  ۶۳در مورد صلح معوض و هبه معوض باستثنای مواردی که مشمول ماده  -  تبصره 

التفاوت ارزش عوضین که بر اساس  عبارت خواهد بود از مابه درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل 

 .  ای که از آن منتفع شده است سبت به طرف معاملهمقررات این ماده تعیین میشود ن

صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی میگردد ولی در صورتیکه ظرف    -   ۱۲۱ماده  

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

الیه از بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقلباشد.  در اینصورت اگر در فاصله ل استرداد می شده است قاب

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

ثالث اختصاص داده    العمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخصدر مورد صلح مالی که منافع آن مادام   -  ۱۲۲ماده  

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

 .  خواهد بود

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

مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود لیکن مأخذ مالیات  بق انتقال دهند قرار خواهد گرفت که ط 

التفاوت بهای مال  مابهآخرین انتقال گیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد عبارت خواهد بود از 

 .  بشرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است

العوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مکلف است  در صورتیکه منافع مالی بطور دائم یا موقت ب  -  ۱۲۳ماده 

 .  بعد پرداخت نمایدمالیات منافع هر سال را در سال 

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

 .  نخواهد بود

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

اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد ظرف سی روز از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق  این قانون تا آخر  ۱۲۳ ماده

د رسمی  در صورتی که معامله در دفاتر اسنامنافع به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند. 

 .  شودانجام و مالیات وصول شده باشد تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط می 

 :موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود -  ۱۲۷ماده 

https://dadbazar.com/
https://twitter.com/ekhtebarcom
https://www.facebook.com/ekhtebar
https://instagram.com/ekhtebar
https://telegram.me/ekhtebar
https://ekhtebar.com


 

 

 

 

www.ekhtebar.com 

40 

ها یا مؤسسات  المنفعه یا وزارتخانه های خیریه یا عام کمکهای نقدی و غیرنقدی بالعوض سازمان  -الف 

ا نهادهای انقالب اسالمی به اشخاص حقیقی غیر از مواردی که  ی دولتی و شرکتهای دولتی یا شهرداریها 

 .  مشمول مالیات فصل حقوق است

سوزی و یا حوادث  های مالی اهدائی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش وجوه یا کمک  -ب 

 .  غیرمترقبه دیگر

 .  نمایدداخت می جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصوالت کشاورزی پر   - ج 

ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و  های الف و ب طبق آئیننامهضوابط اجرائی بند  -  تبصره 

 .  شد دارائی و وزارت کشور تهیه خواهد 

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

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

 .  منظور خواهد شد

 مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف -فصل هفتم 

های  قانون مالیات ( ۱۲۹، ماده ) ( ۵۹ماده ) ( ۳و تبصره ) ( ۱۶تا ) ( ۳های گذشته موضوع مواد ) بدهی  - ۱۳۰ماده 

 .  های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بوداصالحیه و ۱۲۱/۱۳۶۶/ ۳مستقیم مصوب 

هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق   تواند بدهی مالیاتوزارت امور اقتصادی و دارایی می  -  تبصره 

ریال برای هر مؤدی در  ( ۰۰۰/۰۰۰/۱۰سقف ده میلیون )  باشد را تا  ۱۳۸۱آنها حسب مورد قبل از سال 

 مورد بخشودگی قرار دهد
ً
 .  نقاطی که مقتضی بداند کاًل یا جزئا

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ  ـ ۱۳۱ماده 

 :باشد به شرح زیر استای می جداگانه 

 ( %15)   رآمد مشمول مالیات ساالنه به نرخ پانزده درصدریال د(  ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰تا میزان پانصد میلیون ) ـ  ۱

ریال  (  ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ریال تا میزان یک میلیارد ) ( ۰۰۰/۵۰۰/ ۰۰۰نسبت به مازاد پانصد میلیون ) ـ ۲

 ( %20)  درآمد مشمول مالیات ساالنه به نرخ بیست درصد
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مالیات ساالنه به نرخ بیست و پنج  ریال درآمد مشمول  (  ۰۰۰/۱/ ۰۰۰/۰۰۰ـ نسبت به مازاد یک میلیارد ) ۳

 ( %25)  درصد

ماده  افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این %(  ۱۰ـ به ازای هر ده درصد )  تبصره 

نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از  

رخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم  شود.  شرط بنرخهای مذکور کاسته می 

 .  شده از سوی سازمان امور مالیاتی است اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعالم 

 در مقررات مختلفه -باب چهارم 
 هامعافیت -فصل اول 

تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا  های  درآمد ابرازی ناشی از فعالیت   -۱۳۲ماده  

برداری صادر یا قرارداد  ربط برای آنها پروانه بهرههای ذی وزارتخانه  از طرف ماده معدنی که از تاریخ اجرای این 

ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری  تان شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارساستخراج و فروش منعقد می 

برداری یا مجوز صادر  ربط برای آنها پروانه بهرهاشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی

یافته به مدت  سال و در مناطق کمترتوسعه برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج شود، از تاریخ شروع بهره می

 .  باشد فر مشمول مالیات می سال با نرخ صده

منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد    - الف

شده به  و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص 

شند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات  باسازمان امور مالیاتی کشور می

مؤدیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات  

 .  شودآنها با نرخ صفر محاسبه می 

که دارای بیش از پنجاه نفر    سایر مراکز موضوع این ماده  مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و  -ب

نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه  

شود.  تعداد نیروی کار شاغل و  سال اضافه می افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک ( %۵۰درصد) 

ن افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک  همچنی 

شود.  در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش  مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق می
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د، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول  مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشن 

 .  گرددشوند کاهش محسوب نمی شود.  افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می می

واقع در  ماده دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این  -پ

و سال و در صورت استقرار شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه  شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت د

 .  یابدسال افزایش می یافته، به مدت سه اقتصادی در مناطق کمترتوسعه

شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق    -ت

ر قانونی است.  اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و  کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقر 

 .  شود ای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه میحساب سود و زیان طبق نمونه

عالوه بر دوره حمایت از  ماده  های اقتصادی در واحدهای موضوع این  گذاری به منظور تشویق و افزایش سرمایه   -ث

یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد  گذاری در مناطق کمترتوسعه صفر حسب مورد، سرمایهطریق مالیات با نرخ 

 :گیردحمایت قرار می 

 :یافتهدر مناطق کمترتوسعه -۱

تا زمانی که جمع درآمد مشمول  ماده مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این 

شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با  شده برسد، با نرخ صفر محاسبه میمایه ثبت و پرداخت مالیات واحد به دوبرابر سر

 .  شود های آن محاسبه و دریافت می تبصره این قانون و ( ۱۰۵) ماده نرخهای مقرر در 

 :در سایر مناطق -۲

با نرخ صفر و  ماده مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ( %۵۰درصد) پنجاه 

های آن محاسبه  تبصره قانون مالیاتهای مستقیم و ( ۱۰۵) ماده مانده با نرخهای مقرر در باقی ( %۵۰درصد) پنجاه 

شده شود،  ثبت و پرداخت شود.  این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه  و دریافت می 

های  تبصره این قانون و  (  ۱۰۵) ماده  مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در  (  %۱۰۰یابد و بعد از آن، صددرصد) ادامه می

 .  شودآن محاسبه و دریافت می 

باشند.   این بند برخوردار می ( ۲و ) ( ۱درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزءهای ) 

گذاری  اند، درصورت سرمایه که قبل از این اصالحیه تأسیس شده ماده خاص حقوقی غیردولتی موضوع این اش

 .  توانند استفاده کنندمی ماده مجدد از مشوق این  
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منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای  ربط بهگذاری که با مجوز مراجع قانونی ذی هرگونه سرمایه 

 .  شود، مشمول حکم این بند است استثنای زمین هزینه میهای ثابت به ایجاد دارایی مذکور برای  

گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل  استثنای زمین مذکور در انتهای بند)ت(، در مورد سرمایه  -ج

 به میزان تعیین و نقل، بیمارستان 
ً
ای قانونی صادرشده از  شده در مجوزهها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری صرفا

 .  باشدصالح، جاری نمی مراجع ذی 

برای افزایش  ماده شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این درصورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت  -چ

 .  شودهای آن مطالبه و وصول می سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمه 

گذاران خارجی با مجوز سازمان  با مشارکت سرمایه ماده شده موضوع این جام گذاری انکه سرمایهدرصورتی  - ح

گذاری  مشارکت سرمایه (  %۵درصد) ازای هر پنج گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به سرمایه 

ا  به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تماده به مشوق این ( %۱۰درصد) خارجی به میزان ده 

 .  شوداضافه می( %۵۰درصد) پنجاه 

شرکتهای خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصوالت با نشان    - خ

از محصوالت تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد  ( %۲۰درصد) که حداقل بیست معتبر اقدام کنند درصورتی 

لید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این  قرارداد همکاری با واحد تو

تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل  (  %۵۰درصد) بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه ماده  

 .  باشندبرخوردار می ماده از فروش محصوالت تولیدی در مدت مذکور در این 

شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد  ماده فر مالیاتی و مشوقهای موضوع این نرخ ص -د

ها  و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان 

 .  شودوس و مسکن نمی و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نف 

جمهور در هر حال  ربط و معاونت علمی و فناوری رئیس های ذیواحدهای تولیدی فناوری اطالعات با تأیید وزارتخانه 

باشند.  همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه  برخوردار میماده از امتیاز این 

نای مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای مستقر در شعاع یکصد و بیست  اقتصادی و شهرکهای صنعتی به استث 

برخوردار  ماده شود و از مشوقهای مالیاتی موضوع این کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می

 .  باشند می

درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر  
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ای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با  نامه گیرند، مالک تعیین محدوده به موجب آیین قرار می 

ریزی  ی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامههای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادپیشنهاد مشترک وزارتخانه 

 .  رسدزیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران می کشور و سازمان حفاظت محیط

ماهه اول در هر برنامه  یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سهفهرست مناطق کمتر توسعه -ذ

ری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخصهای  ریزی کشور با همکاپنجساله، توسط سازمان مدیریت و برنامه 

رسد و تا ابالغ فهرست جدید،  تصویب هیأت وزیران می شود و بهگذاری در تولید تهیه می نرخ بیکاری و سرمایه 

ربط، مناط اعتبار برای احتساب  باشد.  تاریخ شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذی فهرست برنامه قبلی معتبر می

 .  یافته است قهای مناطق کمترتوسعه مشو

ربط أخذ  برداری از مراجع قانونی ذی پروانه بهره ماده  کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این   - ر

مالیات بر  ( %۵۰درصد) از پرداخت پنجاهماده االجراء شدن این سال پس از تاریخ الزم کرده باشند تا مدت شش 

 .  باشند.  حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیستف می درآمد ابرازی معا

ربط که از محل جذب  درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی (  %۱۰۰صددرصد)   - ز

با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات   گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد 

 .  باشد می

 شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمان  - ژ
ً
باشد.  این حکم  شده می مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفا

 .  در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است 

تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی  های معادل هزینه -س

ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش  های ذی برداری از وزارتخانه دارای پروانه بهره 

مان و آموزش پزشکی که در  های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درعالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه 

تصویب شورای  شود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت ساالنه آن به چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام می 

های تولیدی و  پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت 

مالیات ابرازی  (  %۱۰درصد) ریال نباشد، حداکثر به میزان ده ( ۰۰۰.  ۰۰۰.  ۰۰۰.  ۵میلیارد ) معدنی آنها کمتر از پنج  

عنوان  شود.  معادل مبلغ منظورشده به حساب مالیات اشخاص مذکور، به سال انجام هزینه مذکور بخشوده می 

 .  هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد 
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تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت،  الیاتی کشور بهدستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان امور م

 .  رسدمعدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می 

های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این  کلیه معافیت  - ۱ تبصره 

 .  شودء می اجرا  ۱۳۹۵از ابتدای سال ماده 

ماه پس از ابالغ قانون  و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش ماده  نامه اجرائی موضوع این  آیین   - ۲  تبصره 

های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی  توسط وزارتخانه 

 رسد وزیران میتصویب هیأت شود و بهکشور تهیه می 

قانون رفع موانع تولید  ( ۳۱) ماده های مستقیم موضوع اصالحی قانون مالیات ( ۱۳۲) ه مادآیین نامه اجرایی 

 رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را اینجا بخوانید 

صد درصد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شرکتهای تعاون روستایی، عشایری،   - ۱۳۳ماده 

 .  معاف است  های آنها از مالیات آموزان و اتحادیهکارمندی، دانشجویان و دانشکشاورزی، صیادان، کارگری،  

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

گذاری در شرکتهای تعاونی روستائی اختصاص  عمومی برای سرمایهروستائی ایران را که با تصویب مجمع 

ف خاصی که بهمین  اعتبار ردیشود پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور از محل داده می

 .  شود در وجه سازمان مذکور مسترد نمایدبینی می  منظور در قانون بودجه کل کشور پیش 

درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدائی، راهنمائی، متوسطه، فنی و   - ۱۳۴ماده 

ای کشور، دانشگاهها و مراکز  وزش فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آم ای، آموزشگاههای فنی و حرفه حرفه 

غیر انتفاعی ومهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد مؤسسات نگهداری  آموزش عالی 

 ربط معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذی 

اهها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیتهای  هستند همچنین درآمد باشگ 

 ورزشی از پرداخت مالیات معاف 
ً
 .  است منحصرا

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

عمر و زندگی از طرف مؤسسات بیمه که به موجب قراردادهای   های وجوه پرداختی بابت انواع بیمه - ۱۳۶ماده 

 .  معاف است  شود از پرداخت مالیات منعقده بیمه عاید ذینفع می 
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های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اوالد و پدر و مادر و برادر و خواهر  هزینه -۱۳۷ماده 

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

آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات الزم، معالجه  وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و

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

در کشور محل معالجه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر  

های درمانی از درآمد مشمول  های عمر و زندگی و بیمهبه مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه شخص حقیقی 

های مذکور هزینه  اص و صعب العالج عالوه بر هزینهگردد. در مورد معلوالن و بیماران خمالیات مؤدی کسر می 

دار  معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده  مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات

 .  باشد است می 

تولیدی را   اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای - مکرر ۱۳۸ماده 

در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار  

عنوان هزینه  کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به شوند و برای پرداخت از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می 

 .  شودقابل قبول مالیاتی تلقی می 

تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی  تا دو سال نمی ماده کننده از معافیت موضوع این ستفاده ا - ۱ تبصره 

میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج  نقدی، به  خارج کند.  در صورت کاهش آورده

 .  شودآورده نقدی، اضافه می 

تأمین مالی پروژه ـ طرح یا سرمایه در گردش با  کارگیری آورده نقدی برای تشخیص تحقق به - ۲ تبصره 

 .  اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است

 – ۱۳۹ماده 

ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت  موقوفات، نذورات، پذیره، کمک  - الف 

شاه چراغ«، آستان  سی )ع( » حضرت معصومه)س(، آستان حضرت احمد ابن موعبدالعظیم الحسنی )ع(، آستانه

بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است.   ها، تکایا و سایر ره(، مساجد، حسینیهمقدس حضرت امام خمینی ) 

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

ری اسالمی ایران از پرداخت مالیات  ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی سازمان هالل احمر جمهوکمک  -ب 

 .  معاف است
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های پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمٔه خدمات درمانی  ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی صندوق کمک   -ج  

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

 .  های دریافتی مربوط توسط آنها از پرداخت مالیات معاف است رما و جریمه کارکنان و کارف 

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

 .  باشدمدیریت حوزه علمیه قم میمدارس علوم اسالمی با شورای  

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

 .  باشد وزیران می نهادهای انقالب اسالمی با هیأت  

آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالیات معاف   -و 

 .  است 

 .  فقیه، خمس و زکات از پرداخت مالیات معاف استدرآمد اشخاص از محل وجوه برّیه ولی  - ز 

آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسالمی، تحقیقات   -ح 

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

های دولتی، مراسم تعزیه و اطعام،  مدارس و دانشگاه های علمیه و مدارس علوم اسالمی وو حوزه مساجد و مصالها 

کمک به مستضعفان و  آموزان و دانشجویان، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش 

مترقبه دیگر برسد، مشروط بر این که  آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیر

های مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشدو همچنین ساخت، تعمیر و نگهداری مراکز  هزینه درآمد و

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

آموزی و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلوالن جسمی و حرکتی، زنان  ههای حرفه مراقبت سالمندان، کارگا 

آموزی معلوالن ذهنی و کودکان نابینا،   سرپرست خانوار و دختران خود سرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی و حرفه 

های حمایتی بهزیستی  ن کم بینا، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازما

 .  کشور قرار گیرند، از پرداخت مالیات معاف است

قانون تشکیالت و اختیارات  ( ۱۴مفاصا حساب هایی که توسط شعب تحقیق موضوع ماده )  – تبصره 

صادر شده یا می شود اگر در مهلت مقرر مربوط   ۱۳۶۳/ ۱۰/ ۲سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 

به تسلیم اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه شود، برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی  

 .  مقرر در این قانون یا سایر قوانین، به منزله اظهارنامه مالیاتی مؤدی تلقی می شود
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  ۱۳۹۴این قانون، در صورتی که مفاصا حساب مربوط تا پایان سال  همچنین در مورد سالهای قبل از ابالغ  

 .  به سازمان امور مالیاتی ارائه شود، به منزله اظهارنامه مالیاتی خواهد بود

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

شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و  ماده امور مذکور در بند )ح( این ها صرف آن که به موجب اساسنامه آن 

 .  هزینه آنها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است 

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

 .  گرددمالی بعد منتقل می

ها  ای، احزاب و انجمن ا و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضاء مجامع حرفه هکمک   - ی  

ربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از  مجوز از مراجع ذی  های غیر دولتی که دارای و تشکل 

 .  شود، از پرداخت مالیات معاف استمیالزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز درآمد یا حق 

های  های مذهبی مربوط به اقلیت ها و هیأت ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی انجمن موقوفات و کمک  - ک 

جمهوری اسالمی ایران، مشروط بر این که رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور برسد،  دینی مذکور در قانون اساسی  

 .  ست از پرداخت مالیات معاف ا 

  های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی )دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و دستگاههای ذی فعالیت  - ل 

شوند، از پرداخت مالیات معاف  ربط(، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام می 

 .  است 

عی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع  های غیر انتفاوجوهی که از فعالیت -  ۱ تبصره 

ای و . . .  در چارچوب  های دوره سمینارها، نشر کتاب و نشریههای آموزشی، از راه برگزاری دوره ماده این 

کند، از پرداخت  می  شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت اساسنامه آنها تحصیل می

 .  اف استمالیات مع

ماده  این قانون در مورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع این ( ۲ماده ) ( ۲حکم تبصره )  - ۲ تبصره 

 .  باشد جاری می 

به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت    آیین نامه اجرایی موضوع این ماده  -  ۳  تبصره 

 .  وزیران خواهد رسیدامور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت  
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 اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم اینجا کلیک کنید  ۱۳۹ماده    ۳ تبصره  موضوع  اجرایی نامهآیین  برای مشاهده

ره( یا مقام معظم رهبری دارای  در مواردی که از طرف حضرت امام خمینی )  مفاد این ماده - ۴ تبصره 

 . گیردمیانجام باشند براساس نظر مقام معظم رهبری مجوز می 

درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات و کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی اشخاص  ـ  ۵ تبصره 

حکم شامل درآمد شرکتهای زیر   باشد.  این موضوع بندهای )ط( و )ک( از پرداخت مالیات معاف می

 مجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود 

صادرات خدمات و کاالهای غیرنفتی و محصوالت بخش کشاورزی  درآمد حاصل از  %(    ۱۰۰صد درصد ) ـ  ۱۴۱ماده  

گردد.  فهرست مواد خام و  درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می  ( %20درصد ) و بیست  

های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق  کاالهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه 

 .  رسد گانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران میبازر 

شوند و  ایران وارد می صورت عبوری )ترانزیت( به درآمد حاصل از صادرات کاالهای مختلف که بهـ ۱تبصره

 . گرددشوند مشمول مالیات با نرخ صفر می بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می 

مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران  ـ  ۲تبصره

 .  شوداالجراء می  الزم  ۱۳۸۹/  ۱۵/۱۰مصوب  

های تولیدی مربوطه از  درآمد کارگاههای فرش دستباف و صنایع دستی و شرکتهای تعاونی و اتحادیه  - ۱۴۲ماده 

 .  پرداخت مالیات معاف است 

های کاالیی پذیرفته  از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کاالهایی که در بورس ( %۱۰معادل ده درصد )  - ۱۴۳ه ماد

از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های  (  %۱۰رسد و ده درصد ) شده و به فروش می 

مالیات بردرآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در  از ( %۵شود و پنج درصد ) داخلی یا خارجی پذیرفته می 

شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت های پذیرفته  بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می 

شود.  شرکت هایی که سهام آنها برای  اند با تأیید سازمان بخشوده می شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشده 

معامله در بورس های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در  

سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت  (  %۲۰پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد ) 

 .  شوند های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می 
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ها  الشرکه شرکا در سایر شرکت الشرکه و حق تقدم سهام و سهم از هر نقل و انتقال سهام و سهم  - ۱  تبصره

شود.  از این بابت وجه دیگری  ارزش اسمی آنها وصول می ( %۴مالیات مقطوعی به میزان چهاردرصد ) 

الشرکه و حق    سهم سهام و عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد.  انتقال دهندگان  به

 .  تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند

ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی  

 .  وط به ثبت یا انتقال کنند مربپرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده 

های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به  در شرکت  -  ۲ تبصره 

ها مکلفند ظرف سی  گیرد.  شرکت درآمد مالیات دیگری تعلق نمی واهد بود و به این (  %5.  0) نرخ نیم درصد  

 .  کنندازمان امور مالیاتی کشور واریز روز از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب س 

از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای   - مکرر  ۱۴۳ماده 

ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام  ( %5. 0درصد ) خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم 

از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات  وصول خواهد شد و 

 .  بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد

کارگزاران بورس ها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول  

شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را   و به حساب تعیین

 .  به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند

قانون و تمامی درآمدهای حاصل از  گذاری در چهارچوب این  تمامی درآمدهای صندوق سرمایه   -۱  تبصره

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران  ( ۱مادۀ ) ( ۲۴گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ) سرمایه 

و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از   ۱۳۸۴مصوب 

  ۳/۲/ ۱۳۸۷ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر  

 .  باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شدمعاف می

  به استثناء سود ماده این ( ۱)  تبصره سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع  - ۲ تبصره 

گذاری صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده  الشرکه شرکتها و سود گواهیهای سرمایه سهام و سهم 

های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب  نزد سازمان جزء هزینه 

 .  شودمی
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سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس  در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که    - ۳  تبصره 

یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورسها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، از  

 .  گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شداین بابت هیچ 

خارج از مجوزهای صادره از  گونه فعالیت اقتصادی دیگری گذاری مجاز به هیچ صندوق سرمایه - ۴ تبصره 

 .  باشد سوی سازمان نمی 

نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در   - ۵ تبصره 

 .  معاف است ، این ماده ( %5.  0درصد  ) بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم 

های تحصیلی و همچنین  ریه اعم از منقول یا غیر منقول و جوایز علمی و بورس جهیزیه منقول و مه -  ۱۴۴ماده 

گردد به طور کلی و نیز درآمد ناشی از  اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین می درآمدی که بابت حق اختراع یا حق 

شند به مدت ده سال  باهای ذیصالح می فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی مراکزی که دارای پروانه تحقیق از وزارتخانه 

های فرهنگ و آموزش عالی،  ای که به پیشنهاد وزارتخانه نامهتاریخ اجرای این اصالحیه طبق ضوابط مقرر در آیین از 

امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید از پرداخت مالیات  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 

 .  باشد معاف می 

 :دریافتی به هر عنوان در مواد زیر از پرداخت مالیات معاف استسود  -  ۱۴۵ماده 

انداز کارمندان و کارگران نزد بانکهای  های مربوط به کسور بازنشستگی و پس سود متعلق به سپرده  - ۱

 .  مربوطه ایرانی در حدود مقررات استخدامی 

های ایرانی یا مؤسسات  زد بانک های مختلف نانداز و سپردههای پس سود یا جوائز متعلق به حساب  -  ۲

ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز  هایی که بانک اعتباری غیربانکی مجاز. این معافیت شامل سپرده 

 .  گذارند نخواهد بود مینزد هم 

 .  جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه   - ۳

اوردرافت( و سپرده  ایران بابت اضافه برداشت ) های خارج از های ایرانی به بانک سود پرداختی بانک  - ۴

 .  ثابت به شرط معامله متقابل

 .  سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت  - ۵
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شود، امتیازات، تسهیالت،  ها اشاره می های مستقیم به بانک در مواردی که در قانون مالیات  - تبصره 

کی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی  اعتباری غیر بانترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل مؤسسات 

 .  شوند، نیز خواهد شد اند یا می جمهوری اسالمی ایران تأسیس شده 

دار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات  های مدت کلیه معافیت   -   ۱۴۶ماده  

 .  خود باقی است   مربوط تا انقضاء مدت به قوت 

 .  مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصالحات ارضی کماکان بخشوده خواهد بود -  تبصره 

به استثنای بندهای )الف(، )ب( و )ز( آن«،  ( » ۱۳۹، ) ( ۱۳۴، ) ( ۱۳۳های مذکور در مواد ) مکررـ معافیت  ۱۴۶ماده  

 .  شودور میعنوان مالیات به نرخ صفر منظ مکرر( به  ۱۴۳ذیل ماده ) (  ۱و تبصره ) ( ۱۴۳، ) ( ۱۴۲) 

این قانون در موعد مقرر به  ( ۹۵ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده ) ـ ۱تبصره

این قانون که مطابق  (  ۱۳۹جز مورد بند )ح( ماده )   نماید به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعالم می 

  ۱۲/۱۳۹۳/ ۴مصوب  (  ۲یم بخشی از مقررات مالی دولت ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظ(  ۸۵ماده ) 

شود شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر  عمل می 

باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مؤدی مطابق احکام و  قوانین می 

شود.  حکم این تبصره در  مول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می ضوابط این قانون مش

این قانون جاری  ( ۱۳۹و بندهای )الف(، )ب( و )ز( ماده ) ( ۱۴۵و ) ( ۱۴۴خصوص مشموالن مواد ) 

صورت  این قانون به ( ۸۱باشد.  اجرای حکم این تبصره درخصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده ) نمی 

های اجرائی، اداری و حسب اعالم سازمان امور مالیاتی کشور خواهد  با ایجاد ظرفیت تدریجی و متناسب 

 .  بود

معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع این ماده از محل اعتبار جمعی ـ خرجی  ـ  ۲تبصره

عتبارات  شود.  اشود به حساب اشخاص مذکور منظور میبینی می  ساله در بودجه سنواتی پیش  که همه 

شود و در صورتی که اعتبارات مورد نیاز در یک سال مالی بیشتر  یافته تلقی می  موضوع این تبصره تخصیص 

از مبلغ مصوب در قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی ـ خرجی یاد شده و متقاباًل  

یأت وزیران و تصویب مجلس شورای  منابع مربوط، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصویب ه

 .  اسالمی قابل افزایش است
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 های قابل قبول و استهالکهزینه -فصل دوم 

های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات بشرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر  هزینه  - ۱۴۷ماده 

 مربوط به تحصیل درآمد  هائی که در حدود متعارف متکی به هزینه میگردد عبارت است از 
ً
مدارک بوده و منحصرا

بینی نشده  ای در این قانون پیش باشد.  در مواردیکه هزینهمؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر

هیأت وزیران صورت گرفته  یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن بموجب قانون و یا مصوبه 

 .  ل قبول خواهد بودباشد قاب

(  ۹۵) ماده  از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع  ـ  ۱تبصره

های  شوند.  همچنین هزینهباشند، در حکم مؤسسه محسوب می این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می 

 است قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش 

های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول  هزینه ـ ۲تبصره

های قابل قبول مالیاتی شناخته  عنوان هزینه  شود، بهمالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می 

 .  شوندنمی 

وع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود  های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضـ پذیرش هزینه۳تبصره

ریال به باال منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه  ( ۰۰۰/۰۰۰/۵۰از مبلغ پنجاه میلیون ) 

 .  )سیستم( بانکی خواهد بود 

مالیاتی قابل قبول  باشد به شرح زیر در حساب فوق می ماده هائی که حائز شرایط مذکور در هزینه -  ۱۴۸ماده 

 .  است 

 .  قیمت خرید کاالهای فروخته شده یا قیمت خرید مواد مصرفی در کاال و خدمات فروخته شده  - ۱

 :های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه بشرح زیرهزینه   - ۲

مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده  نقدی ) حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر    -الف  

 .  برای کارفرما( 

کار،  وری، پاداش، عیدی، اضافه مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهره  - ب 

بازرسان و کارکنان به  العاده مسافرت مدیران و العاده مسافرت، نصاب هزینه سفر و فوق هزینه سفر و فوق 
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ای خواهد بود که از طرف وزارت امور  نامه یران به منظور رفع حوائج مؤسسه ذیربط طبق آیینخارج از ا

 .  رسدو دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میاقتصادی 

اشی از کار  های بهداشتی و عمر و حوادث نهای بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمههزینه -ج 

 .  کارکنان 

حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و یا   -د 

 .  بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط

( %۳درصد ) وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه  - ه 

ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی  ق پرداختی ساالنه بابت پس انداز کارکنان براساس آیین نامهحقو

 .  رسدتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می کشور به 

التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور  معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه -و

خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره  وظیفه و مزایای پایان    تأمین حقوق بازنشستگی و 

 .  شودمی

 .  ها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود این حکم نسبت به ذخایری که تاکنون در حساب بانک 

 این قانون ( ۸۴) ماده  دوازدهم معافیت موضوع  پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداکثر تا سقف یک  - ز 

االجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این صورت در  کرایه محل مؤسسه در صورتیکه اجاری باشد.  مال  - ۳

 .  حدود متعارف 

 .  اجاره بهای ماشین آالت و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتیکه اجاری باشد  - ۴

 .  مخارج سوخت، برق، روشنائی، آب، مخابرات و ارتباطات - ۵

 .  ی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارائی مؤسسهوجوه پرداخت  - ۶

تهائی که بسبب فعالیت مؤسسه به شهرداریها و  االمتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیاحق  - ۷

سایر  باستثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و و وابسته به آنها پرداخت میشود.  )  ها و مؤسسات دولتیوزارتخانه 

باشد و همچنین جرائمی  دیگران و پرداخت آن میمالیاتهائی که مؤسسه بموجب مقررات این قانون ملزم به کسر از  

 . که به دولت و شهرداریها پرداخت میگردد( 
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های بازاریابی،  های فشرده، هزینههای تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح هزینه - ۸

ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به  نامهمؤسسه، براساس آیینمایشگاهی مربوط به فعالیت  تبلیغات و ن

 .  رسد تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می 

 :های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی مؤسسه مشروط بر این کههزینه - ۹

 
ً
 .  وجود خسارت محقق باشد - اوال

 
ً
 .  موضوع و میزان آن مشخص باشد - ثانیا

 
ً
طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق   -ثالثا

 .  دیگران جبران نشده باشد 

امور اقتصادی    نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر آیین 

 .  رسدو دارایی می 

های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار  هزینه - ۱۰

 .  ریال به ازاء هر کارگر

۱۱   -    
ً
 مربوط به فعالیت مؤسسه باشد ثانیا

ً
احتمال  ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این که اوال

 در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده تا زمانی که طلب وصول  غالب برای الوصول ماندن 
ً
آن باشد ثالثا

گردد یا الوصول بودن آن محقق شود. آیین نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب  

 .  رسدوزیر امور اقتصادی و دارایی می

اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد   زیان  - ۱۲

 .  پذیر است  سال یا سالهای بعد استهالک 

 بعهده مستأجر است در صورتیکه اجاری باشد هزینه  - ۱۳
ً
 .  های جزئی مربوط به محل مؤسسه که عرفا

 .  نگهداری محل مؤسسه در صورتیکه ملکی باشد های مربوط به حفظ و  هزینه  - ۱۴

 .  مخارج حمل و نقل - ۱۵

 .  های ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری هزینه  - ۱۶
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  - المشاوره  حق   -الوکاله  حق   - داللی  - العمل  های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق الزحمه حق  - ۱۷

های  افزاری، طراحی و استقرار سیستم مالی و اداری و بازرسی، هزینٔه نرم و خدمات هزینه حسابرسی - حق حضور 

 .  الزحمٔه بازرس قانونیحق های کارشناسی در ارتباط با فعالیت مؤسسه و مورد نیاز مؤسسه، سایر هزینه 

یت از  های حماهایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانکها، صندوق تعاون، صندوق ـ سود، کارمزد و جریمه ۱۸

توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری )لیزینگ( دارای مجوز از  

 .  بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد 

 ظرف یکسال از بین می  - ۱۹
ً
 .  روند بهای ملزومات اداری و لوازمی که معموال

 .  و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که بعنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد  مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین آالت - ۲۰

 برداری نشده باشد های اکتشاف معادن که منجر به بهره هزینه  - ۲۱

 .  های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت مؤسسههزینه  - ۲۲

 .  اد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول مطالبات الوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدی ماز  - ۲۳

زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای    -  ۲۴

 .  مختلف از طرف مودی 

 .  ضایعات متعارف تولید  - ۲۵

 .  یدگی ارتباط داردهای پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسذخیره مربوط به هزینه  - ۲۶

های قابل قبول مربوط به سالهای قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق  هزینه  - ۲۷

 .  مییابد

هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر پنج   - هزینه خرید کتاب و سایر کاالهای فرهنگی  -۲۸

 .  این قانون به ازای هر نفر( ۸۴موضوع ماده )   معافیت مالیاتی ( %۵درصد ) 

 ـ ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش )گارانتی( اشخاص حقوقی ۲۹

https://dadbazar.com/
https://twitter.com/ekhtebarcom
https://www.facebook.com/ekhtebar
https://instagram.com/ekhtebar
https://telegram.me/ekhtebar
https://ekhtebar.com


 

 

 

 

www.ekhtebar.com 

57 

ماده  شود و در این های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می هزینه -  ۱ تبصره 

اقتصادی و دارایی جزء  پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور 

 .  های قابل قبول پذیرفته خواهد شد هزینه 

در صورتی که دارای شغل موظف در مؤسسات  مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی  -  ۲ تبصره 

خواهند شد ولی در مؤسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند  مذکور باشند جزء کارکنان مؤسسه محسوب 

العاده  سفر و فوق حقوق و مزایای صاحب مؤسسه و اوالد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه

های قابل  این ماده آمده خواهد بود جزء هزینه ۲بند مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء ب 

 .  قبول منظور نخواهد شد 

(  ۱۵ماده ) (  ۲و ) (  ۱های تعاونی، ذخایر موضوع بندهای ) ها و اتحادیه در محاسبه مالیات شرکت   -   ۳  تبصره 

هایی  ها و اتحادیه های بعدی آن و در مورد شرکت اصالحیه و   ۳/۱۶/ ۱۳۵۰های تعاونی مصوب  قانون شرکت 

تطبیق   ۱۳۷۰/۶/۱۳که وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران مصوب

قانون اخیرالذکر  (  ۲۵ماده ) (  ۳و حق تعاون و آموزش موضوع بند ) (  ۱اند یا بدهند، ذخیره موضوع بند ) داده

 .  شودمیجزو هزینه محسوب 

کارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه    که بر اثر به   پذیر   های استهالک ـ آن قسمت از دارایی۱۴۹ماده  

های تأسیس، قابل استهالک بوده و هزینه استهالک آنها  یابد و همچنین هزینهبه تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می 

پذیر شامل    ک های استهالهای دارایی شود.  مقررات مربوط به استهالک های قابل قبول مالیاتی تلقی می جزء هزینه 

ها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه  جداول استهالک 

 .  رسدتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می  شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بهمی

های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای  ی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایـ ۱تبصره

حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهالک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز  

 .  شودبه عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی 

التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون  مابههای تجدید ارزیابی شده،  در زمان فروش یا معاوضه دارایی 

 .  شود اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می 

های تجدید ارزیابی  درمورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهالک دارایی  تبصره نامه اجرائی این آیین 

شود، به پیشنهاد وزیر  های حسابداری تهیه می شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرائی که با رعایت استاندارد 

https://dadbazar.com/
https://twitter.com/ekhtebarcom
https://www.facebook.com/ekhtebar
https://instagram.com/ekhtebar
https://telegram.me/ekhtebar
https://ekhtebar.com


 

 

 

 

www.ekhtebar.com 

58 

تصویب    به(  ۱۳۹۵/ ۱/۱االجراء شدن این قانون ) ماه از تاریخ الزم   شش امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت  

 .  رسدهیأت وزیران می 

آالت، زیانی متوجه  المنفعه شدن ماشین در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهالک یا مسلوب ـ  ۲تبصره

سه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش )در صورت فروش(  مؤس

های تجدید  یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است.  حکم این تبصره در مورد دارایی 

 .  ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است

 قرائن و ضرائب مالیاتی -فصل سوم 

 مقررات عمومی -فصل چهارم 

سال مالیاتی عبارتست از یکسال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه   -  ۱۵۵ماده 

مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها بموجب اساسنامه با سال  همان سال ختم میشود لیکن در 

مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و موعد تسلیم میکند درآمد سال مالی آنها بجای سال مالیاتی  مالیاتی تطبیق ن

 .  باشد سال مالی می   اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از 

درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد  ممیز مالیاتی مکلف است اظهارنامه مؤدیان مالیات بر  - ۱۵۶ماده 

ظرف یک سال از تاریخ انقضاء مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید.   قانونی تسلیم شده است حداکثر

الذکر  تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوق در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا 

 .  شود د مذکور را به مؤدی ابالغ نکند اظهارنامه مؤدی قطعی تلقی میبرگ تشخیص درآم

هر گاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابالغ برگ تشخیص اعم از این که به قطعیت  

الیات متعلق به آن  ای داشته و مهای انتفاعی کتمان شده مؤدی درآمد یا فعالیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود 

این قانون قابل مطالبه خواهد بود.  در    ۱۵۷ها با رعایت ماده  نیز مطالبه نشده باشد فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت 

مالیاتی  گردد سرممیز این حالت و همچنین در مواردی که اظهارنامه مؤدی به علت عدم رسیدگی، قطعی تلقی می 

ر به انضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدور جهت  بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صاد

 .  دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نمایدرسیدگی تشخیص به 

اند یا  نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده  -  ۱۵۷ماده 

 طبق مقررات این قانون 
ً
مکلف به تسلیم اظهارنامه در سر رسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج  اصوال

پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد    ن باشد و پس از گذشت سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات می 
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ماه پس از  بود، مگر این که ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه 

 .  انقضای پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره به مؤدی ابالغ شود 

به شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف هیأت  در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مؤدی مطال  -  تبصره 

گردد و در این صورت  یکن تلقی می لم مؤدی در هر مرحله که باشد کان حل اختالف مالیاتی مطالبه از غیر

سال از تاریخ صدور رأی  ظرف یک  اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده 

 .  ا از مؤدی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بودهیأت مزبور، مالیات متعلق ر 

وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع از طریق واریز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی    -  ۱۵۹ماده  

ر صورتی  گردد و دشود در موقع تشخیص و احتساب مالیات قطعی مؤدی منظور می میکشور یا ابطال تمبر پرداخت 

 .  پرداختی مسترد خواهد شد که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه 

شود که در مورد مؤدیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می  - تبصره 

 .  را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید های متعلق خارج از کشور کل مالیات 

سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مالیات و جرایم متعلق از مؤدیان و مسئوالن پرداخت مالیات   -  ۱۶۰اده م

استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی  نسبت به سایر طلبکاران به 

مانع وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه  ماده  از خدمت، حق تقدم خواهد داشت.  حکم قسمت اخیر این  

 .  نخواهد بود

در مواردی که مالیات مؤدی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا    - ۱۶۱ماده  

هیأت حل   رود ممیز مالیاتی باید با ارائه دالیل کافی ازاز پرداخت مالیات می اموال از طرف مؤدی به قصد فرار 

قرار را الزم تشخیص دهد ضمن تعیین  اختالف مالیاتی قرار تأمین مالیات را بخواهد و در صورتی که هیأت صدور 

  مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد کرد.  ممیز مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدی که نزد 

ت مؤدی و اشخاص ثالث پس از ابالغ اخطار کتبی ممیز مالیاتی  وی و یا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید در این صور

تأمین را از تصرف خود خارج کنند مگر این که معادل مبلغ مورد مطالبه تأمین دهند  حق نخواهند داشت اموال مورد

 .  مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز خواهند بود و در صورت تخلف عالوه بر پرداخت مطالبات مذکور، مشمول 

شود ادارات امور مالیاتی حق دارند  در مواردی که اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته می   -   ۱۶۲اده  م

 یا 
ً
کننده و مراجعه به یکی از آنها  به هر یک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه به همه آنها مجتمعا

 .  مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود
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ان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشموالن مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع  سازم -  ۱۶۳ماده 

 مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به  نمی تحصیل درآمد کسر و پرداخت 
ً
شود کاًل یا بعضا

الحساب پرداخت نمایند  ور علیفعالیت به ط نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم 

 .  الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شدو در صورت تخلف، علی 

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه   -  ۱۶۴ماده 

در بانک ملی افتتاح نماید تا مؤدیان بتوانند    مؤدیان به ادارات امور مالیاتی حساب مخصوصی از طریق بانک مرکزی

 به شعب یا باجه 
ً
 .  های خود را به حساب مذکور پرداخت نمایندمالیات  های بانک مزبور مراجعه و مستقیما

سوزی، بروز آفات و خشک سالی و  در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتش  -  ۱۶۵ماده 

یک منطقه کشور یا به مؤدی یا مؤدیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت  طوفان و اتفاقات غیر مترقبه دیگر به 

المنفعه جبران  ای بیمه و یا مؤسسات عام هسازمان ها یا ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداری وارده از طریق وزارتخانه 

در آن سال و  تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مؤدی نگردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی می 

مذکور از بین رفته است و  اموال آنان در اثر حوادث %۵۰سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مؤدیان که بیش از  

باشند با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را  های مالیاتی خود نمی ت بدهی قادر به پرداخ 

 .  تقسیط طوالنی نمایدبخشوده یا 

 .  توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تصویب هیأت وزیران خواهد رسید  نامه اجرایی این مادهآیین 

غرب و جنوب کشور که فهرست این مناطق بنا به پیشنهاد وزارت امور   مؤدیان مالیاتی مناطق جنگزده -  تبصره 

 :گردد، از تسهیالت مالیاتی زیر برخوردار خواهند شدوزیران اعالم می اقتصادی و دارائی و تصویب هیأت

ده  بخشو  ۱۳۷۲لغایت    ۱۳۶۸پنجاه درصد مالیات مؤدیان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور از اول سال    - الف  

 .  گرددمی

  ۱۳۶۷به ازاء هر سال اشتغال در نقاط فوق از تاریخ اجرای این اصالحیه یکسوم بدهی مالیاتی تا پایان سال  - ب 

 .  شودبخشوده می آنها بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور 

نقاط    در   ۱۳۶۷لغایت سال    ۳۰/ ۱۳۵۹/۶مالیات پرداخت شده مؤدیان موصوف بابت درآمدهای حاصل از تاریخ    - ج  

 .  در هر سال از مالیات سنوات بعد آنان در همان نقاط کسر خواهد شد مذکور حداکثر معادل یک سوم آن 
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در مواردی که مؤدی قادر به ادامه فعالیت در نقاط مذکور نباشد با ارائه دالئل مورد قبول وزارت امور اقتصادی و   -د 

 .  ه خواهد شدموصوف مؤدی بخشوددارائی تمام یا قسمتی از بدهیهای 

تواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی، تهیه و برای استفاده مؤدیان عرضه  سازمان امور مالیاتی کشور می  -   ۱۶۶ماده 

غیر قابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات مؤدی مبلغ پیش پرداخت به اضافه دو درصد  نماید قبوض مذکور با نام و 

 .  خواهد شدز بدهی مالیاتی مربوط کسر آن به ازاء هر سه ماه زود پرداخت ا

تواند نسبت به مؤدیانی که قادر به  وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می  - ۱۶۷ماده 

نیستند از تاریخ ابالغ مالیات قطعی، بدهی مربوط  پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک جا 

 .  ت سه سال تقسیط نمایدرا حداکثر به مد

دولت میتواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطالعات راجع به درآمد و دارائی مودیان   -  ۱۶۸ماده 

های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسالمی بمرحله اجراء بگذارد  موافقت نامه با دولتهای خارجی 

تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و بتصویب  های مربوط به امور مالیاتی که تا نامه قراردادها یا موافقت 

موظف است ظرف یکسال    قوه مقننه یا هیأت وزیران رسیده است تا زمانی که لغو نشده بقوت خود باقی است.  دولت 

و نظر خود را مبنی بر ادامه یا لغو آنها مستدال  های قبلی را بررسی  از تاریخ اجرای این قانون قراردادها و موافقت نامه 

 .  شورای اسالمی گزارش نمایدبه مجلس  

ـ اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعالم سازمان امور مالیاتی کشور  ۱۶۹ماده 

صورتحساب صادر و شماره اقتصادی  شوند، مکلفند برای انجام معامالت خود  نام در نظام مالیاتی می   موظف به ثبت 

ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معامالت خود را به سازمان  خود و طرف معامله را در صورتحساب 

 .  مذکور ارائه کنند

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای  

ای معادل دو درصد  مورد مشمول جریمه  یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معامالت خود، حسب   دیگران و 

شود.  همچنین عدم ارائه فهرست معامالت انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از  می   مبلغ مورد معامله%(    ۲) 

معامالتی که فهرست آنها ارائه نشده  %(  ۱)  درصد  ای معادل یک شود مشمول جریمهطریق روشهایی که تعیین می 

 .  باشداست، می 
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در صورتی که طرف معامالت اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص  ـ ۱ تبصره 

این قانون  ( ۸۱کننده نهائی کاال یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده )  حقیقی مصرف 

 .  مذکور الزامی نیستباشند درج شماره اقتصادی اشخاص 

کننده نهائی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کاالها و خدمات را متناسب با نیاز خود   مصرف 

 .  کند و از آن برای عرضه کاالها و خدمات به دیگران استفاده ننمایدبرای مصارف شخصی خریداری  

دوق فروش »صندوق ماشینی )مکانیزه( صن  موظفند از سامانه  مؤدیان مالیاتی موضوع این مادهـ ۲  تبصره

اندازی  های انجام شده بابت خرید، نصب و راه فروش« و تجهیزات مشابه استفاده کنند.  معادل هزینه 

شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده   افزاری از مالیات قطعیافزاری و سخت تجهیزات فوق اعم از نرم 

 .  و یا سالهای بعد آن قابل کسر است 

ازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین  س

های کثیراالنتشار و روزنامه رسمی کشور اعالم  کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه

 .  و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید

از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده  %(    ۱۰)   درصد   معادل ده

نامه اجرائی مربوط، برای مدت  اند مشروط به رعایت آیین صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده  از سامانه 

  ۲میزان دو درصد )  ای به موجب تعلق جریمه  تبصرهشود.  عدم اجرای حکم این دو سال اول بخشوده می 

 .  باشد فروش می %( 

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،  ماه از تاریخ الزم   شش 

 .  رسدشود و به تصویب هیأت وزیران می تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می  معدن و

 های مستقیم را اینجا بخوانید اصالحی قانون مالیات(  ۱۶۹) ماده (  ۲)  تبصره نامه اجرایی  آیین 

آن و تعیین مصادیق معامالت مشمول و حد آستانه  (  ۱ـ ترتیبات اجرائی احکام این ماده و تبصره ) ۳  تبصره 

ماه  ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش نامه   )تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدی( به موجب آیین 

از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی  

 .  رسدمی
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نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختالف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات  ـ ۴ تبصره 

 .  شودانجام می( ۱۵۷در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده ) 

ن  االجراء شدماه پس از الزم  وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش ـ  ۵ تبصره 

ها و دستگاههای اجرائی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل  این قانون سامانه انجام معامالت وزارتخانه 

 .  اندازی کند و امکان دسترسی بر خط )آنالین( سازمان امور مالیاتی را فراهم آوردها راه مناقصات و مزایده 

های مستقیم مکرر( قانون مالیات ۱۶۹واسطه عدم اجرای احکام ماده ) ـ جرائمی که مؤدیان به  ۶ تبصره 

 .  شودمحاسبه، مطالبه و وصول میماده اند، مطابق مقررات این  مرتکب شده  ۱۳۸۰مصوب سال 

های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطالعات مالیاتی، پایگاه  مکررـ به منظور شفافیت فعالیت  ۱۶۹ماده 

اتی شامل مواردی نظیر اطالعات مالی، پولی و اعتباری،  اطالعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالی 

 .  شودای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می معامالتی، سرمایه 

ها، مؤسسات و نهادهای عمومی  ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها، مؤسسات دولتی، شهرداری وزارتخانه 

ی انقالب اسالمی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و سایر  غیردولتی، نهادها 

اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطالعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات  

های ذیل را در اختیار  ات به شرح بستهآورند، موظفند اطالعتحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می 

 .  سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند

 :الف ـ اطالعات هویتی

 اطالعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی ـ ۱

 مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معامالت تجاری و عقد قراردادها ـ ۲

 :ب ـ اطالعات معامالتی اشخاص

 ها، کاالها و خدمات( معامالت )خرید و فروش دارایی ـ ۱

 تجارت خارجی )واردات و صادرات کاالها و خدمات( ـ ۲

 های تجاریـ قراردادهای مربوط به انجام معامالت و فعالیت ۳

 قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات ـ ۴
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 ه طال ـ اطالعات مربوط به خرید و فروش ارز و سک۵

 های پرداختیهای صادره و خسارت نامهاطالعات انواع بیمه ـ ۶

 ـ بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر ۷

 :ای اشخاصپ ـ اطالعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه 

 بهادار جمع گردش ساالنه )دوره مالی( نقل و انتقال سهام و سایر اوراق ـ ۱

 ساالنه )دوره مالی( انواع حسابهای بانکی جمع گردش و مانده  ـ ۲

 ها و سود آنها ـ جمع گردش و مانده ساالنه )دوره مالی( انواع سپرده۳

تسهیالت بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار  ـ ۴

 ها و نظایر آن اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت 

 ها، اموال و امالک و همچنین نقل و انتقال آنها العات دارایی ت ـ اط 

های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به  ث ـ سایر اطالعات فعالیت 

 .  موارد مزبور اضافه خواهد شد 

یت، نگهداری، انتقاالت، خدمات  کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکـ ۱تبصره

دارد باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می های مذکور میای و معامالت دارایی بیمه

 .  اطالعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند 

عالوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول   تبصرهمتخلف از مفاد حکم این  

 .  دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده خواهد بود  ای معادل یک جریمه

الین( بانک مرکزی جمهوری اسالمی    سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی بر خط )آن ـ  ۲تبصره

جمهوری اسالمی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  ایران، بیمه مرکزی، گمرک 

کنندگان مذکور بتوانند   و همچنین سایر دستگاههای اجرائی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده

 .  ی لحاظ کنندبندی، اطالعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیات با حفظ طبقه
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عالوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسؤول جبران زیانها  ماده  ـ اشخاص متخلف از حکم این  ۳تبصره

 .  و خسارات وارده به دولت خواهند بود

وزیران و حفظ  دستگاههای اجرائی که مطابق قانون نیاز به این اطالعات دارند، مجازند با تصویب هیأت ـ ۴تبصره

 .  در حد نیاز استفاده کنند بندی مربوط، از اطالعات موجود در پایگاه اطالعات موضوع این مادهطبقه

و نحوه دسترسی بر خط، تعیین حد آستانه )تعیین حداقل رقم اطالعات(،    ترتیبات اجرای احکام این مادهـ    ۵تبصره

ای است که  نامه موجب آیین  مذکور به دریافت و ارسال اطالعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص 

ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی  

 .  رسدتصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می  شود و به جمهوری اسالمی ایران تهیه می

ک کشور مکلف است بانک اطالعات ثبتی شرکتها را طراحی و سامانه اطالعاتی  ـ سازمان ثبت اسناد و امال  ۶تبصره

 .  نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید  آن را به 

الک و  ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون »سامانه ملی ام۷تبصره

ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان  گونه اسکان کشور« را ایجاد کند.  این سامانه باید به 

و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال امالک و مستغالت  

کشور فراهم سازد.  وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان  صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط  به

 .  دسترسی بر خط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند

 ـ ۸ تبصره 

االجراء شدن این تبصره، ضمن تدوین و ابالغ  ماه پس از الزم شهرسازی مکلف است ظرف حداکثر سه  و  وزیر راه ـ ۱

 ثبت اطالعات، امکان اظهار رایگان اطالعات مربوط به امالک تحت تملک و محل اقامت یا بهره دستورالعمل نحوه 

( قانون برنامه ششم توسعه را در سامانه ملی  29) ماده برداری اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع 

 .  امالک و اسکان کشور در تمام مناطق کشور فراهم کند

ام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطالعات امالک تحت تملک خود  مالکان واحدهای مسکونی تم 

  و  امالک  ملی سامانه  در  مربوطه، دستورالعمل انتشار  از پس دوماه  مدت ظرف حداکثر  برداری،  بهره   نوع تعیین  با  را

  عالی شورای مصوب  دستورالعمل اساس بر  امنیتی،  جهات دارای  مسکونی واحدهای ثبت .   کنند ثبت   کشور  اسکان 

 .  شودملی انجام می امنیت
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  نفره و بیشتر مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را )یک واحد ملکی یا استیجاری یا رایگان( سرپرستان خانوارهای تک ـ  ۲

اسکان کشور  این تبصره، در سامانه امالک و  (  ۱حداکثر ظرف مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در بند) 

تواند یکی از واحدهای تحت تملک خود را در شهری غیر از  ثبت نمایند.  عالوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار می 

شهر محل اقامتگاه اصلی، به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید.  در صورتی که اقامتگاه اصلی خانوار، تحت تملک  

تواند حداکثر یک واحد دیگر از واحدهای تحت تملک خود را در همان  یکی از اعضای خانوار باشد، خانوار مذکور می

ههای موضوع این بند مشمول مالیات مندرج  شهر محل اقامتگاه اصلی به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید.  اقامتگا

ائی مربوط به  نامه اجر شوند.  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است آیینمکرر( این قانون نمی  ۵۴در ماده ) 

ماه پس از  تعیین و شناسایی خانوار اعم از مشمولین و غیرمشمولین دریافت یارانه و اتباع خارجی را ظرف مدت دو

های کشور و امور خارجه تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران  االجراءشدن این تبصره، با همکاری وزارتخانه الزم

ماعی مکلف است اطالعات مربوط به خانوارهای کشور را در اختیار وزارت راه  برساند.  وزارت تعاون، کار و رفاه اجت 

 .  و شهرسازی قرار دهد 

های خاص در صورت اقامت در شهری غیر از  آموزان، شاغالن و مبتالیان به بیماری ـ دانشجویان، طالب، دانش۳

پرداخت حق بیمه برای شاغالن و گواهی   اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته از جمله گواهی 

مکرر( این قانون را   ۵۴) ماده اشتغال به تحصیل، امکان ثبت یک واحد مسکونی دیگر، معاف از مالیات موضوع 

، با همکاری  تبصره االجراءشدن این دارند.  وزیر راه و شهرسازی مکلف است ظرف مدت دوماه پس از الزم

 .  بند را تهیه و ابالغ نماید  این  موضوع  اسناد  سنجی   صحت  ائی این بند شامل نحوهنامه اجر دستگاههای مربوطه آیین 

واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل از جمله گردشگری و زیارتی، مؤسسات یا شرکتهای فعال  ـ ۴

ثبت اطالعات در  که مجوز از دستگاه مربوطه دارند و ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند، به شرط  

سامانه امالک و اسکان کشور و در صورت اطالع سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی، از مالیات  

 .  مکرر( این قانون معاف هستند ۵۴موضوع ماده ) 

نها هر  بردار آواحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاهای کشور که مالک و بهره ـ    ۵

 مشمول  
ً
یک جداگانه در سامانه ملی امالک و اسکان کشور ثبت نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی شده و صرفا

مکرر( این قانون خواهد شد و واحدهای   ۵۴مالیات سال اول موضوع ماده ) ( %۲۰ای معادل بیست درصد) جریمه

بردار آنها هر یک جداگانه درسامانه ملی  و بهره مسکونی واقع در شهرهای باالی یکصد هزار نفر جمعیت که مالک 

مکرر( این قانون محسوب و مشمول   ۵۴امالک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی موضوع ماده ) 

برداران واحد  شده توسط خود یا بهره شوند.  مالکان واحدهای مسکونی مکلفند اقامت اعالم مالیات مربوطه می 
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ه مذکور را تأیید کنند؛ در غیر اینصورت، واحدهای مذکور در حکم خانه خالی تلقی شده و حسب  مسکونی در سامان

شوند.  در صورت عدم اعالم  مکرر( این قانون یا جریمه موضوع این بند می  ۵۴مورد مشمول مالیات موضوع ماده ) 

ات خارج شود.  در صورت احراز تخلف مالک  تواند با ارائه اسناد مثبته از شمول این مالی بردار یا ساکن، مالک می بهره 

به نحوی که منجر به عدم تشخیص یا تشخیص غلط خانه خالی گردد، مالک عالوه بر پرداخت مالیات مندرج در  

ای طراحی شود  شود.  سامانه باید به گونهای معادل مالیات متعلقه میمکرر( این قانون، مشمول جریمه  ۵۴ماده ) 

صورت  آزمایی نماید، در غیر این مستأجر مبنی بر داشتن یا نداشتن اقامتگاه اصلی را راستی   که مالک بتواند ادعای

مسؤولیتی متوجه موجر نخواهد بود.  در صورتی که مالک بخواهد واحد مسکونی خود را به فردی که اقامتگاه اصلی  

  ۵۴خانه خالی موضوع ماده )  دیگری در سامانه برای او تعریف شده است اجاره دهد، واحد مسکونی وی در حکم 

مکرر( این قانون یا جریمه موضوع این   ۵۴مکرر( این قانون تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده ) 

 .  این قانون خارج است ( ۵۳شود و واحد مذکور از شمول مالیات موضوع ماده ) بند می 

ماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت  مکلفند حداکثر ظرف مدت یکماده  ـ کلیه اشخاص مشمول موضوع این   ۶

را در سامانه امالک و اسکان کشور ثبت نمایند، در غیر این  یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود، اطالعات جدید  

مکرر( این   ۵۴ای معادل مالیات سال اول ماده ) صورت به ازای هر ماه تأخیر، واحد مسکونی جدید، مشمول جریمه 

 .  این تبصره هستند ( ۱شود.  واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، مشمول حکم بند ) قانون می 

این ماده، دستگاههای اجرائی مکلفند خدمات خود از قبیل (  ۱پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره ) ـ پس از  ۷

معیشتی، ای و کمک های حمایتی، یارانه افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست 

مدارک مانند گواهینامه رانندگی،  تعویض پالک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و  

نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه  گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابالغیه، ثبت 

 با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج
ً
شده مربوط به اقامتگاه  دانشجویی و امثال آن را صرفا

االجراء  ماه پس از الزم الک و اسکان کشور ارائه کنند.  همچنین حداکثر ظرف مدت شش اصلی آنان در سامانه ام

دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضالب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی  شدن این تبصره، کلیه ارائه

نی یکتا و به نام مالک یا  را بر اساس اطالعات مندرج در سامانه امالک و اسکان کشور، مطابق با کدپستی یا نشا

 .  بردار صادر نمایند بهره 

ـ وزارت نیرو مکلف است تعرفه برق شمارشگر)کنتور(هایی که ساکنان آنها در سامانه امالک و اسکان کشور،   ۸

 .  اند را با باالترین پلکان قیمتی محاسبه نماید خوداظهاری نکرده 
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ل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه  رسان مکلفند محـ کلیه دستگاههای اجرائی و خدمت ۹

پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطالعات مکان اقامت اشخاص حقیقی  تعامل

شود، استعالم نمایند و اخذ هرگونه اطالعات  سازمان ثبت احوال کشور و سامانه امالک و اسکان کشور تعیین می

شود.  تبادل اطالعات موضوع  اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامی مربوطه معرفی می مشابه از 

 .  باشد این ماده بین دستگاههای اجرائی، رایگان می 

عنوان مالک در سامانه امالک و اسکان کشور، حق مالکیت برای اشخاص ایجاد  ـ ثبت اطالعات اشخاص به۱۰

فاده در دستگاههای اجرائی یا محاکم قضائی نیست.  مرجع رسیدگی به  کند و مبنای مالکیت جهت است نمی 

اعتراض مالک واحد مسکونی نسبت به خالی بودن آن یا عدم امکان انتقال به دلیل رأی قضائی از جمله انحصار  

مکلف    این قانون است.  در این موارد، نماینده وزارت راه و شهرسازی(  ۲۴۴وراثت، هیأت حل اختالف موضوع ماده ) 

 .  است مستندات سامانه امالک و اسکان کشور را در جلسه هیأت حل اختالف مالیاتی ارائه کند

های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطالعات  وزیر راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارتخانه ـ  ۱۱

امور مالیاتی کشور و سایر دستگاهها به سامانه    های اجرائی این تبصره شامل تعیین نحوه دسترسی سازمان نامهآیین 

این تبصره، سازوکار شناسایی امالک غیرقابل انتقال موضوع بند  ( ۷امالک و اسکان کشور، مصادیق خدمات بند ) 

های  نامهمالیات متعلقه و سایر آیین ( %۵این تبصره، تشویق گزارشگری مردمی به میزان حداکثر پنج درصد ) ( ۱۰) 

 .  االجراء شدن این قانون تهیه و ابالغ نمایدداکثر ظرف مدت دوماه پس از الزم مرتبط را ح

بار گزارش پیشرفت اجرای آن را به  ماه یک وزیر راه و شهرسازی موظف است در سال اول اجرای این تبصره هر دو

در وزارت راه و   های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.  معاون یا مدیران مربوطه کمیسیون 

شهرسازی، سازمان امور مالیاتی کشور و دیگر کارکنان دستگاههای اجرائی که از اجرای این تبصره استنکاف  

 د.  شون نمایند، به انفصال موقت درجه شش موضوع قانون مجازات اسالمی محکوم می 

های موضوع این قانون بین مأموران  مالیات مرجع رسیدگی به هر گونه اختالف که در تشخیص  - ۱۷۰ماده 

باشد، مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این  اختالف مالیاتی میتشخیص و مؤدی ایجاد شود هیأت حل 

 .  قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد

دوره خدمت یا آمادگی به  کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در  -  ۱۷۱ماده 

 .  نماینده مؤدیان مراجعه نمایند توانند به عنوان وکیل یا خدمت نمی 
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صد درصد وجوهی که به حسابهای تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن   - ۱۷۲ماده 

غیر نقدی بالعوض  وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمکهای شود و همچنینبه صورت بالعوض پرداخت می

دانشگاهها، مراکز آموزش عالی  اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس، 

و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاههای تربیتی و آسایشگاهها و مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی )ره( 

های آموزش و  دولتی( طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه اکز فرهنگی و هنری) و جمعیت هالل احمر و کتابخانه و مر 

شود از درآمد  دارایی تعیین می پرورش، فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و 

 .  باشدمشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می

بموقع اجراء گذاشته میشود و مقررات آن شامل کلیه مالیاتها و   ۱۳۶۸این قانون از اول فروردین سال  -  ۱۷۳ماده 

سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده و  مالیات بر درآمدهائی است که 

ل مالی که در اول اجرای این قانون خاتمه مییابد  ساهمچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به  

 .  خواهد بود و کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها ملغی است 

قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب   ۸با اجرای این قانون وصول عوارض تخلیه موضوع ماده  -  تبصره 

 .  منتفی است ۱۳۵۲سال 

درآمدهایی که تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیاتهای مستقیم موضوع این قانون به سبب   مالیات بر  -  ۱۷۴ماده 

باشد به عنوان بقایای مالیاتی تلقی و از نظر تعیین و تشخیص درآمد  می   ۱۳۴۵و بعد از  ۱۳۶۸تعلق آنها قبل از سال  

نونی زمان تحصیل درآمد و از لحاظ  احکام قاهای مالیاتی و تکالیف مؤدیان و مرور زمان تابع مشمول مالیات و نرخ 

 .  رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون خواهد بود

باشد  می   ۱۳۴۶هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال  مالیات   -   ۱  تبصره 

 .  نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود و تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت 

و اصالحات   ۱۳۴۵قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه  ۱۸۰انتقاالت موضوع ماده  -  ۲ تبصره 

انون  دهنده بعد از اجرای این قگرفته است در صورت فوت انتقال  بعدی آن قبل از اجرای این قانون صورت  

االرث  از وضع سهم االرث ورثه مربوط اضافه و مالیات متعلق طبق مقررات مربوط در این قانون پس به سهم 

 .  پرداختی قبلی وصول خواهد شد

های مندرج در این قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزارت امور  کلیه نصاب  -  ۱۷۵ماده 

 .  وزیران قابل تعدیل است ب هیأتاقتصادی و دارایی و تصوی
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تواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر به صورت قطعی  سازمان امور مالیاتی کشور می  -  ۱۷۶ماده 

 .  و یا تشخیص وصول نماید

ایی به  توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دار  نامه اجرایی این مادهآیین 

 .  شودموقع اجرا گذارده می 

 وظایف مؤدیان -فصل پنجم 

های موضوع این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند  مودیان مالیاتی میتوانند اظهارنامه  -   ۱۷۷ماده  

مذکور    ممیزی مالیاتی حوزه محل سکونت تسلیم نمایند.  در اینصورت ممیز مالیاتی به تفکیک با اخذ رسید به دفتر

باید مراتب را در پرونده مودی منعکس نموده و اظهارنامه تسلیمی را ظرف سه روز برای اقدام به حوزه مالیاتی ذیربط  

تسلیم آن به دفتر  ارسال دارد.  تسلیم اظهارنامه به ممیز مالیاتی حوزه محل سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم 

 به دفتر   ماده ممیز مالیاتی مربوط خواهد بود.  حکم این 
ً
شامل مواردی نیز که مودی اظهارنامه خود را اشتباها

 .  شهرستان مربوط تسلیم نماید خواهد بود  ممیزی حوزه دیگری در 

هر گاه آخرین روز مهارت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی   - ۱ تبصره

باشد مصادف با تعطیل یا تعطیالت رسمی یا عمومی گردد اولین  می به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن 

تعطیل یا تعطیالت مزبور بر حسب مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق  روز بعد از 

 .  مذکور محسوب خواهد شد 

ارند و همچنین  تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مودیانی که در خارج از ایران اقامت د - ۲ تبصره 

چنانچه دارای نماینده در ایران باشند   خارج از کشور است، مؤسسات و شرکتهائی که مرکز اصلی آنها در 

 .  بعهده نماینده آنها خواهد بود 

 به اداره امور   - ۳ تبصره 
ً
صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتبا

 .  دمالیاتی محل اعالم نماین 

مالیات قطعی و نیز  ( %۱۰درصد )  ای معادل ده عدم انجام دادن تکلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه 

های مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی  معافیتموجب محرومیت از کلیه تسهیالت و 

پروانه یا مجوز فعالیت    ی ربط خواهد بود.  این حکم در مورد صاحبان مشاغلی که برای آنها از طرف مراجع ذ

 .  صادر گردیده است، نخواهد بود
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در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم   -  ۱۷۸ماده 

تسلیم به  گردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ باشد به وسیله اداره پست واصل می میآن 

 .  مربوط تلقی خواهد شدمراجع 

های متعددی برای سکونت خود داشته باشد مکلف است یکی از آنها را به  در صورتی که مؤدی محل  - ۱۷۹ماده 

های سکونت مؤدی را محل  تواند هر یک از محل معرفی نماید وگرنه اداره امور مالیاتی می   عنوان محل سکونت اصلی 

 .  د سکونت اصلی تلقی نمای

هر شخص حقیقی ایرانی که با ارائه گواهی نمایندگیهای مالی یا سیاسی دولت جمهوری اسالمی ایران    -  ۱۸۰ماده  

یکسال مالیاتی خود در یکی از کشورهای خارج بعنوان مقیم مالیات پرداخته است  در خارج ثابت کند که از درآمد 

 :شد مگر در یکی از موارد زیره خواهد از لحاظ مالیاتی در آن سال مقیم خارج از کشور شناخت 

 .  در سال مالیاتی مزبور در ایران دارای شغلی بوده باشد  - ۱

 در ایران سکونت داشته باشد - ۲
ً
 یا متناوبا

ً
 .  در سال مالیاتی مزبور الاقل ششماه متوالیا

 .  باشدتوقف در خارج از کشور بمنظور انجام مأموریت یا معالجه یا امثال آن بوده    - ۳

اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتیکه درآمدی از خارج کشور تحصیل نموده   -  تبصره 

درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را در اظهارنامه یا ترازنامه و حساب  و مالیات آنرا به دولت محل تحصیل  

پرداختی آنها در خارج از کشور و  مالیات    سود و زیان خود حسب مورد طبق مقررات این قانون اعالم نمایند

یا آن مقدار مالیاتی که به درآمد تحصیل شده در خارج کشور با تناسب به کل درآمد مشمول مالیات آنان  

 .  هر کدام کمتر باشد از مالیات بر درآمد آنها قابل کسر خواهد بودتعلق می گیرد  

مؤدیان اعم از دستی و ماشینی )مکانیزه( با هدف نظارت بر   به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک ـ ۱۸۱ماده 

اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد  

شود.  واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به  می

م هیأتهای بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل  اعزا

شود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و  می

طالعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی  کند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اماشینی )مکانیزه( اقدام می 

 .  دهدربط انتقال می دهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذیقرار می 
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ربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مؤدی  اداره امور مالیاتی ذی 

 .  عودت نماید 

شامل کلیه دفاتر، اسناد و مدارک   بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده ـ ۱تبصره

 .  های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده استو سوابق مالی مربوط به مالیات

از کتمان   چنانچه در بازرسی هیأتهای موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی ـ ۲تبصره

ربط  واقعیت درمورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذی 

 .  شوداعالم می 

عمل آورند و کلیه  های الزم را به همکاری  ـ مؤدیان مالیاتی موظفند با هیأتهای موضوع این ماده ۳تبصره

ات نگهداری اعم از دستی و ماشینی )مکانیزه( و دستورالعمل  دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالی و تجهیز 

کار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیأتها قرار دهند.  مؤدیان مزبور درصورت استنکاف، عالوه بر شمول  

های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم  مجازات مقرر در این قانون، از معافیت 

 .  شوندمی

ماه از  نامه اجرائی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه آیین ـ ۴صرهتب

 به ( ۱/۱/۱۳۹۵االجراء شدن این قانون ) تاریخ الزم 
ً
تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و   مشترکا

 .  رسددادگستری می 

 وظایف اشخاص ثالث -فصل ششم 

باشند و همچنین هر کس  مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران می کسانی که  -  ۱۸۲ماده 

که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این  

ق مقررات قانونی اجرای  وصول بدهی طب اند در حکم مودی محسوب و از نظر  ای شناخته شده قانون مشمول جریمه 

 .  وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد 

گیرد مالیات بر نقل و انتقال قطعی ملک باید  در مواردی که انتقال ملک به وسیله اداره ثبت انجام می  -  ۱۸۳ماده 

سند انتقال اقدام    ذکر شماره مفاصا حساب صادره از اداره امور مالیاتی ذیصالح درقباًل پرداخت شود و اداره ثبت با 

 .  به انتقال ملک خواهد نمود 
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ها و مؤسساتی را که در طول ماه به ثبت  ادارات ثبت مکلفند در آخر هر ماه فهرست کامل شرکت  - ۱۸۴ماده 

ها و مؤسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی  شرکت رسند و تغییرات حاصله در موردمی

اداره امور مالیاتی محل اقامت مؤسسه ارسال  های آن به اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره ده به ثبت رسان

 .  دارند 

در کلیه مواردی که معامالت مربوط به فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم   -  ۱۸۵ماده 

اد رسمی مکلفند فهرست خالصه معامالت هر ماه  گیرد صاحبان دفاتر اسن صورت می این قانون به موجب سند رسم 

 .  محل تسلیم نمایند را تا پایان ماه بعد در مقابل اخذ رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط در 

صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع    -  ۱۸۶ماده  

گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی  صالحیتدار منوط به ارائه 

مالیاتهای مزبور با مؤدی  باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئوالن امر نسبت به پرداخت قطعی شده می 

 .  مسئولیت تضامنی خواهند داشت

صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر    اعطای تسهیالت بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین  -  ۱  تبصره 

 :ذیل خواهد بودهای  مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی 

 .  گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده  - ۱

های مالی ارائه شده به بانکها و  ای از صورت گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه - ۲

 .  اری سایر مؤسسات اعتب 

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  به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می  -  ۲ تبصره 

وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در  را مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل 

تشخیص و وصول  ای که در امرهای صنفی و مجامع حرفه حدود اعتبارات مصوب بودجه ساالنه به تشکل 

از شمول مالیات و کلیه   نمایند پرداخت نماید.  وجوه پرداختی به استناد این ماده مالیات همکاری می 

   . مقررات مغایر مستثنی است
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ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی  ۳تبصره

اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضای  

انجام معامالت غیرواقعی  هیأت مدیره مؤسسات و شرکتها که به علت صدور اسناد )صورتحساب( مبتنی بر 

اند را به همراه مشخصات آنان  در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته

 .  به اداره ثبت شرکتها اعالم کند

اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا مؤسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت  

ایر شرکتها و مؤسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ  مدیره آن شرکت و س

 .  مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند 

نیز اداره ثبت   در تخلف صدور اسناد )صورتحساب( مبتنی بر انجام معامالت غیرواقعی مندرج در این ماده

سسه به نام اشخاص یادشده و همچنین ثبت عضویت آنها در  شرکتها موظف است از انجام ثبت شرکت یا مؤ

 .  سال خودداری کند مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و مؤسسات به مدت سههیأت

سال فاقد فعالیت  سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را که طی پنجـ  ۴تبصره

اعالم کند.  سازمان مذکور مکلف است از تاریخ اعالم  شوند به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تلقی می 

سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هر گونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به أخذ مفاصاحساب مالیاتی  

 .  سازمان امور مالیاتی کشور کند

ل و ششم باب سوم  در کلیه مواردی که معامالت موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول او -  ۱۸۷ماده 

گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ  صورت می این قانون به موجب اسناد رسمی

موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتی محل  سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و 

مورداعالم و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا  وقوع ملک و یا محل سکونت مؤدی حسب 

 .  مورد نموده و شماره و مرجع صدور آنرا در سند معامله قید نمایندفسخ سند معامله حسب 

های مالیاتی مربوط به مورد  گواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعالم دفترخانه، پس از وصول بدهی 

مالیات بر درآمد اجاره امالک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل،  مله از مؤدی ذیربط، از قبیلمعا

شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی امالک حسب مورد صادر خواهد  مالیات

 .  شد
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ونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل  چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختالف باشد پر  -  ۱ تبصره 

رسیدگی خواهد شد و اگر مؤدی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی  اختالف مالیاتی موضوع این قانون 

قبول مؤدی و اخذ سپرده یا  و صدور رأی از طرف مراجع حل اختالف داشته باشد با وصول مالیات مورد 

االختالف گواهی  اق بهادار، وثیقه ملکی و. . .  معادل مبلغ مابه تضمین معتبر از قبیل سفته، بیمه نامه، اور 

 .  انجام معامله صادر خواهد شد

ها، وجوه مربوط به حق واگذاری محل در صندوق  در مواردی که به موجب احکام دادگاه  - ۲ تبصره

تعالم از اداره  در موقع پرداخت به ذینفع مکلفند ضمن اسگردد، مسئوالن دادگستری و امثال آن تودیع می

 .  نمایندمالیاتی کشور واریز امور مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را کسر و به حساب سازمان امور 

ـ دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی )بالعزل( نسبت به اموال منقول  ۳تبصره

نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف مدت یک  نمایند، موظفند یک  و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام می 

ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.  مستنکف از حکم این تبصره، عالوه بر جریمه و مجازات  

 .  این قانون، مسؤول جبران زیان و خسارت وارده به دولت است ( ۲۰۰مقرر در ماده ) 

االجراء شدن این قانون  سال از تاریخ الزم مهلت یک   سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف ـ  ۴تبصره

با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و امالک نسبت به اعالم میزان بدهی  (  ۱/۱/۱۳۹۵) 

صورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام  ملک مورد انتقال و امکان أخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به

ت اسناد و امالک کشور مکلف است امکان دسترسی برخط به سامانه ثبت الکترونیک  کند.  سازمان ثب 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور را برای سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرای مفاد این ماده فراهم  

 .  کند

موجب این قانون  های منقول و غیرمنقول که به پس از اجرای مفاد این ماده ثبت نقل و انتقال اموال و دارایی 

برای آنها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال، ممنوع است.   

 .  متخلف، در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد 

در صورتی که پس از اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و  

ر، سازمان امور مالیاتی کشور بدهی مالیاتی ملک مورد معامله را از طریق سامانه مذکور اعالم  امالک کشو

 
 

الیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مالیاتی ملک مورد معامله مسؤولیتی نخواهند  نکند منتقل

 .  داشت 
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مدت شش ماه از تاریخ  شود و ظرف های مذکور تهیه می نامه اجرائی این ماده با همکاری سازمان آیین 

 .  رسدتصویب رئیس قوه قضائیه می به ( ۱/۱/۱۳۹۵االجراء شدن این قانون ) الزم

متصدیان فروش و ابطال تمبر مکلفند بر اساس مقررات این قانون به میزان مقرر در روی هر وکالتنامه  - ۱۸۸ماده 

 جهت تمبر مصرفی باید  تمبر باطل و میزان آنرا در دفتری
ً
وسیله هر یک از وکال نگهداری شود ثبت و گواهی  اختصاصا

به اداره امور مالیاتی ارائه شود وگرنه از موجبات  نمایند.  دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی به حساب مالیاتی وکیل 

 .  عدم قبول دفتر وکیل از نظر مالیاتی خواهد بود 

 تشویقات و جرایم مالیاتی -فصل هفتم 

اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و   -  ۱۸۹ماده 

های حل اختالف مالیاتی پرداخت کرده باشند و معادل پنج درصد اصل  و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول هیأت زیان 

ه عنوان جایزه خوش حسابی از  این قانون ب ۱۹۰از مزایای مقرر در ماده مالیات سه سال مذکور عالوه بر استفاده 

 .  شدهای جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد محل وصولی 

 .  جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود 

های پرداختی مؤدی تا سررسید مقرر به عنوان جایزه خوش حسابی از  معادل چهار درصد از مالیات  - ۱۹۰ماده 

هر گاه مالیات پس از حداکثر چهار ماه از سررسید مقرر پرداخت شود مشمول  کسر خواهد شد و بدهی مالیاتی او 

بود و در صورت تقسیط و پرداخت اقساط  ای معادل ده درصد مالیات پرداخت نشده تا سررسید مقرر خواهد جریمه

مقررات ایی که به موجب هشامل مالیات ماده در سررسید مقرر نصف جریمه مذکور بخشوده خواهد شد.  حکم این 

 .  نمایند نخواهد بود این قانون اشخاص دیگر به عنوان مالیات مؤدی پرداخت می

این قانون هر گاه مؤدی برگ تشخیص صادره را قبول و یا با ممیز کل توافق    ۲۳۹در موارد مذکور در ماده    -   ۲  تبصره 

آن اقدام کند از هشتاد درصد جرائم مقرر در این قانون  مالیات متعلقه یا ترتیب پرداخت نماید و یا نسبت به پرداخت 

 .  معاف خواهد بود

چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات   -  3 تبصره 

بیش از یک  نسبت به مدت زمان  در ماه موضوع این ماده  ( %5. 2و نیم درصد   ) از یک سال تجاوز نماید، جریمه دو 

بود.  سازمان امور مالیاتی کشور مکلف  سال مذکور تا تاریخ ابالغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مؤدی نخواهد 
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است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ  

 .  اعتراض آنان صورت پذیردتسلیم 

یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دالیل ابرازی مبنی بر  تمام  -  ۱۹۱ماده 

تکالیف مقرر و یا در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص  خارج از اختیار بودن عدم انجام 

 .  باشدمیو موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن 

موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به  در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به ـ ۱۹۲ماده 

تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل  

صاحبان مشاغل موضوع این قانون و  مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و %(  ۳۰درصد )  بخشودگی معادل سی 

 .  باشدمالیات متعلق برای سایر مؤدیان می %(  ۱۰درصد )  ده

 .  های غیرواقعی نیز جاری استهای تسلیمی و یا هزینه شده در اظهارنامه حکم این ماده در مورد درآمدهای کتمان 

لیاتی در مورد نحوه تنظیم و  ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مؤدیان ما تبصره 

های کثیراالنتشار و سایر وسایل ارتباط  مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه 

 .  جمعی به اطالع عموم برساند 

قانونی هستند  نسبت به مؤدیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر    -   ۱۹۳ماده  

ای معادل بیست درصد مالیات  سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه  در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب 

 .  برای هر یک از موارد مذکور متعلق خواهند بود

عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از   -  تبصره 

 .  فیت مقرر در سال مربوط خواهد شدمعا

این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد، در   ۱۵۸ماده مودیانی که اظهارنامه آنها در اجرای مقررات  - ۱۹۴ماده 

مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از پانزده درصد اختالف داشته   صورتیکه درآمد مشمول مالیات

م مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابالغ مالیات مشخصه  باشد عالوه بر تعلق جرای

 .  ها نیز محروم خواهند شدهای مقرر در قانون مالیات قطعی از هر گونه تسهیالت و بخشودگی 
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این   ۱۱۴ماده جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع  -  ۱۹۵ماده 

اظهارنامه خالف واقع بترتیب عبارتست از دو درصد و یک درصد سرمایه پرداخت  قانون ظرف مهلت مقرر با تسلیم 

 .  شده شخص حقوقی در تاریخ انحالل 

جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارائی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی   -  ۱۹۶ماده 

مالیات متعلق خواهد بود  %  ۲۰این قانون معادل  ۱۱۸ماده تأمین مقرر موضوع سپردن  شخص حقوقی یا قبل از 

 .  که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول میگردد

نسبت به اشخاصی که بشرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا   -  ۱۹۷ماده 

تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا بر خالف واقع تسلیم   در صورتیکه از باشند، مشخصات راجع به مودی می 

کل  %   ۱پرداختی و در خصوص پیمانکاری حقوق  %   ۲۰نمایند جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از 

 مسوول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود
ً
 .  مبلغ قرارداد و در هر حال با مودی متضامنا

تهای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی  ـ در شرک۱۹۸ماده 

هایی که  طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات  غیردولتی به

باشند  یصال آن می موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ا اشخاص حقوقی به 

و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.  این مسؤولیت مانع  

 .  از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست

موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر    ـ هر شخص حقیقی یا حقوقی که به ۱۹۹ماده  

صورت تخلف از انجام وظایف مقرره عالوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد   است در 

%(    ۵/۲درصد ) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم  %(    ۱۰درصد )   ای معادل دهداشت، مشمول جریمه 

 .  د مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بو

موضوع  %(  ۵/۲درصد )  کننده وجوه پرداخت شود، در این صورت جریمه دو و نیم چنانچه مالیات توسط دریافت 

این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مؤدی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد  

 .  شد

ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده  تکلیف و یا وظیفه در هر مورد که به موجب مقررات این قانون  -  ۲۰۰ماده 

های متعلق مربوط،  مسئولیت تضامنی سردفتر با مؤدی در پرداخت مالیات یا مالیات  است در صورت تخلف عالوه بر
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ت  به مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز با رعای  آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار   %۲۰ای معادل،  مشمول جریمه 

 .  مقررات مربوط محکوم خواهد شد 

هرگاه مؤدی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد    -   ۲۰۱ماده  

باشد و برخالف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا  مالیات مالک عمل می و مدارکی که برای تشخیص 

ها و  حساب سود و زیان خودداری کند عالوه بر جریمه متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه وبرای سه سال 

 .  محروم خواهد شدهای قانونی در مدت مذکور ها و بخشودگیهای مقرر در ا ین قانون از کلیه معافیت مجازات 

تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که  کشور می وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی  - ۲۰۲ماده 

  ربط از بیست برداری از مراجع قانونی ذی میزان بدهی قطعی آنها از برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره 

ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص  (  ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد )   ( %20درصد ) 

 ریال و سایر اشخاص ( ۰۰۰/۲/ ۰۰۰/۰۰۰سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد ) %(  ۱۰درصد )  ز دهحقیقی تولیدی ا

است از کشور جلوگیری نماید.  حکم این ماده در مورد مدیر  ریال بیشتر (  ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰حقیقی از یکصد میلیون ) 

مالیات بر درآمد  ز یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم ا

باشد و  هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف است به کسر و ایصال آن می شخص حقوقی یا مالیات 

مزبور مکلف به اجرای  مدیریت آنان بوده نیز جاری است.  مراجع ذیربط با اعالم وزارت یا سازمان مربوط به دوران 

 .  باشند می  این ماده

مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به  در صورتی که  -  تبصره 

تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع  همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می 

 .  قضایی اقدام نماید 

 ابالغ -فصل هشتم 

باید به شخص مودی ابالغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد.  هر گاه بخود  اوراق مالیاتی بطور کلی  - ۲۰۳ماده 

مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به یکی از بستگان یا مستخدمین او  مودی دسترسی پیدا نشود اوراق 

ابالغ کافی   اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق موردابالغ گردد مشروط بر اینکه بنظر مأمور ابالغ سن ظاهری این 

 .  بوده و بین مودی و شخصی که اوراق را دریافت میدارد تعارض منفعت نباشد

هر گاه مؤدی یا در صورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگها استنکاف   -۱ تبصره 

ن از گرفتن  مذکور در محل نباشند مأمور ابالغ باید امتناع آنانمایند یا در صورتی که هیچ یک از اشخاص 
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اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل  

ابالغ شده قانونی تلقی و تاریخ  اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق  . سکونت یا محل کار مؤدی الصاق نماید

 .  شودابالغ به مؤدی محسوب می 

تواند برای ابالغ اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده  تی کشور می سازمان امور مالیا  -  ۲  تبصره

به شخص مؤدی یا بستگان و مستخدمین او در محل ابالغ و در  نماید.  مأمور پست باید اوراق مالیاتی را 

  کنند، مأمور پست نسخه ثانی رسید اخذ کند و چنانچه مؤدی یا اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع 

کند و نسخه اول را  این موضوع را در نسخ اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می 

 .  دهدمی به اداره مالیاتی عودت 

پانزده روز   هرگاه هیچ یک از اشخاص یاد شده در محل نباشند، مأمور پست با قید تاریخ مراجعه، عبارت » 

 مراجعه 
ً
خواهد شد« را در اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده  پس از این تاریخ مجددا

صورت عدم حضور اشخاص  دهد.  مأمور پست در مراجعه بعدی در کند و نسخه اول را عودت می الصاق می 

کند و نسخه اول را به اداره  فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می 

شوند از تاریخ الصاق، ابالغ شده محسوب  دهد.  اوراقی که بدین ترتیب الصاق میمی الیاتی عودت م

 .  شودمی

 .  مأمور ابالغ باید مراتب را در نسخه اول و دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضاء نماید  -  ۲۰۴ماده 

 .  محل و تاریخ ابالغ با تعیین روز و ماه و سال بحروف و عدد - الف 

 .   نام کسی که اوراق به او ابالغ شده با تعیین اینکه چه نسبتی با مؤدی دارد - ب 

 .  این قانون  ۲۰۳نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد تبصره ماده   - ج 

قائم  اگر مودی یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت باشد اوراق مالیاتی باید به رئیس یا  - ۲۰۵ماده 

 .  یا مؤسسه ابالغ گردد مقام رئیس یا رئیس دفتر آن اداره

اگر مودی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری   -  ۲۰۶ماده 

 .  دارند ابالغ شود  که از طرف شرکت حق امضاء 

 .  این قانون و تبصره آن در مورد شرکتهای تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری است  ۲۰۳مقررات ماده    -  تبصره
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در مواردیکه مودی محلی را بعنوان محل کار یا سکونت یا محل ابالغ اوراق مالیاتی معرفی کند و در غیر    -  ۲۰۷ماده  

بالغ شود و در پرونده دلیل و اثری  اوراق مالیاتی در محلی بعنوان محل کار یا سکونت مودی ااینمورد در صورتیکه 

نشانی ایراد نکرده باشد مادامیکه محل دیگری بعنوان محل  حاکی از اطالع مودی از این موضوع بوده و به این 

 .  سکونت یا کار اعالم نکند ابالغ اوراق مالیاتی بهمان نشانی، قانونی و صحیح است

د اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار حوزه اداره  در مواردی که نشانی مؤدی در دست نباش  -  ۲۰۸ماده  

ترین محل به حوزه اداره امور  در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه کثیراالنتشار نزدیک امور مالیاتی محل و اگر 

آگهی در حکم ابالغ به مآگهی می های کثیراالنتشار مرکز مالیاتی یا یکی از روزنامه  ؤدی محسوب خواهد  شود.  این 

 .  شد

در متن اوراق مالیاتی ابالغ شده باید عالوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تکلیف    -   ۱  تبصره 

 .  قانونی مودی درج شده باشد 

این قانون مشخص نباشد   ۲۰۷در مورد مودیان مالیات مستغالت که نشانی آنها طبق ماده  - ۲ تبصره

این قانون به محل مستغلی که مالیات آن مورد مطالبه   ۲۰۳ذکور در تبصره ماده اوراق مالیاتی بترتیب م

 .  است ابالغ خواهد شد 

نامه دادرسی مدنی راجع به ابالغ، جز در مواردیکه در این قانون مقرر گردیده است در  مقررات آئین  - ۲۰۹ماده 

 .  خواهد شدمورد ابالغ اوراق مالیاتی اجرا 

 مالیاتوصول  -فصل نهم 

هر گاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابالغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره   - ۲۱۰ماده 

کند ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب  برگ اجرایی به او ابالغ می امور مالیاتی به موجب 

 .  دپرداخت آنرا به اداره امور مالیاتی بده 

در برگ اجرائی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارک تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ   - ۱ تبصره 

 .  گرددپرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج  

آن قسمت از مالیات مورد قبول مودی مذکور در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی بعنوان مالیات   -  ۲ تبصره 

 .  اجرائی قابل وصول استعملیات  قطعی تلقی میشود و از طریق 
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هر گاه مؤدی پس از ابالغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کاًل پرداخت نکند یا ترتیب    -   ۲۱۱ماده  

پرداخت آن را با اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه ده درصد بدهی  

 .  توقیف خواهد شد قول یا غیر منقول و مطالبات مؤدی  از اموال من 

 .  باشدصدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجرائیات اداره امور مالیاتی می 

 :توقیف اموال زیر ممنوع است -  ۲۱۲ماده 

 .  بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفهدو سوم حقوق حقوق  - ۱

لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مودی و افراد تحت تکفل او الزم است و همچنین  لباس و اشیاء و  -  ۲

 .  النفقه مودیواجب آذوقه موجود و نفقه اشخاص  

 .  ابزار و آالت کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای تأمین حداقل معیشت مودی الزم است  - ۳

 .  محل سکونت به قدر متعارف - ۴

ش مالی که برای توقیف در نظر گرفته میشود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مودی بوده  هر گاه ارز  -   ۱  تبصره 

فروخته خواهد شد و مازاد مسترد میشود مگر اینکه مودی اموال   و قابل تفکیک نباشد تمام مال توقیف و 

 .  بالمعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید

  که در یک خانه زندگی می نمایند از اثاثهر گاه مودی یکی از زوجین باشد  - ۲ تبصره 
ً
البیت آنچه عادتا

متعلق به شوهر شناخته میشود مگر آنکه خالف ترتیب فوق   مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقیه

 .  معلوم شود

توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرایی نباید موجب   - ۳ تبصره 

 .  حد تولیدی گرددتعطیلی وا

تواند  ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب اداره امور مالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مؤدی می - ۲۱۳ماده 

ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی  الزحمه با تودیع حق 

 .  اموال وسیله ارزیاب رسمی به عمل آید 

کلیه اقدامات الزم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیر منقول    -  ۲۱۴ماده  

باشد در مورد فروش اموال غیر منقول در صورتی که پس از انجام  به عهده مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی می 
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حاضر نشود مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی به استناد  امضای سند تشریفات مقرر و تعیین خریدار، مالک برای 

اداره ثبت اسناد و امالک مکلف به  مدارک مربوط از اداره ثبت محل تقاضای انتقال ملک به نام خریدار خواهد کرد و 

 .  اجرای آن است 

آ -  ۲۱۵ماده  که نوبت دوم آن بدون  گهی ) در مورد اموال غیر منقول توقیف شده در صورتی که پس از دو نوبت 

تواند مطابق ارزیابی  خریداری برای آن پیدا نشود و سازمان امور مالیاتی کشور می شود( حداقل قیمت آگهی می 

هزینه متعلقه از مال مورد توقیف، تملک و بهای آنرا به  کارشناس رسمی دادگستری معادل کل بدهی مؤدی به عالوه

 .  حساب بدهی مؤدی منظور نماید 

در صورتی که مؤدی قبل از انتقال مال مذکور به نام سازمان امور مالیاتی کشور و یا دیگری،   -  ۱ تبصره 

سازمان امور مالیاتی کشور با دریافت بدهی مؤدی به اضافه ده درصد   حاضر به پرداخت بدهی خود باشد 

 .  نمایدهای متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف می بدهی و هزینه

در صورتی که مال به تملک سازمان امور مالیاتی کشور درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش   -  ۲ تبصره 

 .  در شرایط مساوی اولویت با مؤدی استداشته باشد و مؤدی درخواست نماید 

مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرائی راجع به مطالبات دولت از اشخاص، اعم از حقیقی    -   ۲۱۶ماده  

باشد هیأت حل اختالف مالیاتی خواهد بود.  به  اجرائی مالیاتها قابل مطالبه و وصول می   حقوقی که طبق مقررات یا  

 .  االجراء است صادر خواهد شد.  رأی صادره قطعی الزم شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی  

اکی از این باشد که وصول مالیات قبل از  در مورد مالیاتهای مستقیم در صورتیکه شکایت ح -  ۱ تبصره 

هر گاه هیأت حل اختالف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن   قطعیت، بموقع اجرا گذارده شده است 

درآمد مشمول مالیات  صدور رأی به بطالن اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام الزم صادر یا نسبت به  

 .  رأی صادره از هیأت حل اختالف قطعی است  مودی رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد.  

در مورد مالیاتهای غیر مستقیم هر گاه شکایت اجرائی از این جهت باشد که مطالبه مالیات   - ۲ تبصره 

شکایت نیز هیأت حل اختالف مالیاتی خواهد بود و رأی هیأت مزبور  قانونی نیست مرجع رسیدگی به این 

 .  است االجراء در این باره قطعی و الزم 
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مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آندسته  

مقررات مخصوص بخود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد  از مالیاتهای غیر مستقیم که طبق 

 .  بود

که یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرایم   به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود - ۲۱۷ماده 

باستثنای مالیات بر درآمد شرکتهای دولتی( در حساب مخصوص در خزانه منظور  میگردد ) موضوع این قانون وصول  

مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول  نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور 

این ماده بعنوان پاداش  عالیت مؤثری مبذول داشته و یا میدارند خرج نماید.  وجوه پرداختی به استناد مالیات ف

 .  وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است 

وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است که در هر ششماه گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی  

 .  درآمد را به کمیسیون امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای اسالمی تقدیم نمایدطبقات و سطوح مختلف  بین 

های امور اقتصادی و دارائی و دادگستری  آئیننامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه  - ۲۱۸ماده 

 .  د شداقتصادی و دارائی بموقع اجراء گذارده خواه تصویب و توسط وزارت امور 

 سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی -باب پنجم 
 مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها -فصل اول 

شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور   -   ۲۱۹ماده 

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و  ( ۵۹الف( ماده ) موجب بند ) شود که به مالیاتی کشور محول می 

تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری    فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ایجاد گردیده است.  نحوه انجام دادن 

این قانون  های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در از صالحیت 

ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور  ه موجب آیین نامه ب

 .  وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید مالیاتی کشور، به تصویب 

 قانون را اینجا بخوانید  ۲۱۹ماده امه اجرایی  نمتن کامل آیین 

سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات  ـ  ۱تبصره

نام،  های اجرائی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت و روشهای ماشینی )مکانیزه(، ترتیبات و رویه 

، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابالغ  نحوه ارائه اظهارنامه

https://dadbazar.com/
https://twitter.com/ekhtebarcom
https://www.facebook.com/ekhtebar
https://instagram.com/ekhtebar
https://telegram.me/ekhtebar
https://ekhtebar.com
https://www.ekhtebar.com/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%db%b2%db%b1%db%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7/


 

 

 

 

www.ekhtebar.com 

85 

کند.  حکم  صالح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعالم می اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی 

اق مالیاتی و  شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابالغ اور  تبصرهاین 

 .  پرداخت مالیات نیست 

منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از  سازمان امورمالیاتی کشور مجاز است بهـ ۲تبصره

استثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول  های خود بهفعالیت 

نامه اجرائی است  نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین  مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند.  

االجراء شدن این  ماه از تاریخ الزمشود و ظرف مدت شش که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می 

 .  رسدتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می به (  ۱۳۹۵/ ۱/۱قانون ) 

ماده  ( ۵، تبصره ) ( ۱۰۳ماده ) ( ۲، تبصره ) ( ۸۸، ماده ) ( ۸۶، ماده ) ( ۵۳ماده ) ( ۹ـ در تبصره ) ۳تبصره

های  عبارت »تا پایان ماه بعد« حسب مورد جایگزین عبارت ( ۱۴۳ماده ) ( ۲و تبصره ) ( ۱۲۶، ماده ) ( ۱۰۹) 

 .  شود روز« می روز« و »منتهی ظرف سی  روز«، »ظرف سی »ظرف ده 

 :شوداصالحات عبارتی زیر در این قانون انجام می   -  ۲۲۰ماده 

وزارت امور اقتصادی و دارایی«  سازمان امور مالیاتی کشور« جایگزین عبارت » در مواد ذیل عبارت »  - ۱

 .  گرددمی

،  ( ۱۵۸ذیل آن، مواد ) ( ۲و تبصره ) ( ۱۵۴و ) ( ۱۱۴، ) ( ۸۰، ) ( ۵۷، ) ( ۴۱، ) ( ۴۰، ) ( ۳۹، ) ( ۲۹، ) ( ۲۶مواد ) 

، تبصره  ( ۱۹۱و ) ( ۱۸۶، ) ( ۱۷۶، ) ( ۱۶۹، ) ( ۱۶۶، ) ( ۱۶۴،) ( ۱۶۳، ) ( ۱۶۰و تبصره ذیل آن، مواد ) ( ۱۵۹) 

 .  ( 230) ذیل آن و تبصره ماده ( ۲و ) ( ۱های ) و تبصره ( ۲۱۵، ماده ) ( ۲۰۳ذیل ماده ) ( ۲) 

مأموران مأمور تشخیص«، » های » ها و عبارت اداره امور مالیاتی« جایگزین واژهدر موارد زیر عبارت »  - ۲

دفتر ممیزی حوزه مالیاتی«،  حوزه مالیاتی«، » حوزه«، »سرممیز مالیاتی«،» »ممیز مالیاتی«، تشخیص«، » 

 :شوداداره امور اقتصادی و دارایی« می دفتر ممیزی« و » »

و تبصره ذیل  ( ۳۹ماده )  (،۳۸ماده ) ( ۳و ) ( ۲های ) و تبصره ( ۳۵)  (،۳۴)  (،۳۱(، ) 29)  (،۲۷)  (، ۲۶مواد ) 

مواد    (، ۱۰۹ماده ) (  ۵تبصره )   (، ۱۰۲و ) (  ۸۸مواد )   (،۸۷ماده ) (  ۲و) (  ۱های ) تبصره   (، ۸۰و ) (  ۷۲آن مواد ) 

  (، ۱۷۰)   (، ۱۶۴)   (، ۱۶۲) (،۱۶۱)   (،۱۵۶آن، مواد ) (  ۲و تبصره ) (  ۱۵۴و ) (  ۱۲۶)   (،۱۱۷)   (،۱۱۴)   (،۱۱۳) 
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  (، ۲۱۳)   (، ۲۱۱، ) ( ۲۱۰)   (، ۲۰۸)   (، ۱۸۸و تبصره ذیل آن، مواد ) (  ۱۸۶و ) (  ۱۸۵)   (، ۱۸۴)   (،۱۸۳)   (،۱۷۹) 

 .  ( 249) و( ۲۳۳)  (،۲۳۲و تبصره ذیل آن، مواد ) ( ۲۳۰و ) ( ۲۲۹، ) ( ۲۲۷) (،۲۱۴) 

عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب   -۲۲۶ماده 

د مقرر قانونی تسلیم شده  رسیدگی به ترازنامه و حساب و سود و زیان آنها که در موعسود زیان هستند موجب عدم

این صورت درآمد مذکور در ترازنامه یا حساب سود  این قانون نخواهد بود.  در غیر  ۱۵۶است در مهلت مذکور در ماده  

 .  و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود

ه یا  شود در صورتی که به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامبه مؤدیان مالیاتی اجازه داده می  - تبصره 

محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائه مدارک الزم ظرف یک ماه از تاریخ  حساب سود و زیان تسلیمی از نظر 

یا حساب و زیان اصالحی  انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه

 .  باشد مه مؤدی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می را حسب مورد تسلیم نماید.  و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنا

شود و همچنین  در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب و سود و زیان مؤدی حسب مورد قبول می  - ۲۲۷ماده 

هایی داشته است که درآمد آنرا  صدور برگ تشخیص، چنانچه ثابت شود مؤدی فعالیت الرأس و پس از تشخیص علی 

اند مالیات باید با محاسبه  تشخیص از آن مطلع نبودهو یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ  کتمان نموده است

 .  قانون مطالبه شود این   ۱۵۷التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده  های مذکور تعیین و مابه درآمد ناشی از فعالیت 

 مودی   در مواردیکه اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود -  ۲۲۸ماده 
ً
و زیان مودی مورد قبول واقع نشود و یا اساسا

قانونی تسلیم نکرده باشد، مالیات مودی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه  اوراق مزبور را در موعد مقرر 

 .  خواهد شد

به کلیه دفاتر   توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مؤدی اداره امور مالیاتی می   -   ۲۲۹ماده 

 به  و رسیدگی نمایند و مؤدی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها می و اسناد و مدارک مربوط مراجعه
ً
باشد وگرنه بعدا

قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه  نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنکه 

 .  خارج از حدود اختیار مؤدی میسر نبوده است آنها در مراحل قبلی به عللی 

مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختالف برای تشخیص درآمد واقعی مؤدی به اسناد و مدارک  ماده حکم این 

 .  نمایندارائه شده از طرف مؤدی استناد

در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثناء اشخاص مذکور در   - ۲۳۰ماده 

اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل  این قانون موجود باشد   ۲۳۱ماده  
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ا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی که  ی یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطالعات مربوط به درآمد مؤدی 

مرجع ثبوت   شد. در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند 

استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالح قضایی است که با اعالم دادستانی انتظامی  

 .  به موضوع رسیدگی خواهند نمود  از نوبت   مالیاتی و خارج

در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارک مورد درخواست اداره امور مالیاتی   - تبصره

تواند اشخاص ثالث را از طریق دادستان کل کشور مکلف به ارائه  میمالیات، سازمان امور مالیاتی کشور 

 .  عقیب قضایی موضوع مانع اقدامات اداره امور مالیاتی نخواهد بود اسناد و مدارک مذکور بنماید.  ت

 از وزارتخانه در مواردی که    -   ۲۳۱ماده  
ً
های دولتی و نهادهای  ها، مؤسسات دولتی، شرکت ادارات امور مالیاتی کتبا

م را در زمینه  سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اطالعات و اسناد الز ها و انقالب اسالمی و شهرداری 

رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه   فعالیت و معامالت و درآمد مؤدی بخواهند مراجع مذکور مکلفند

نماید که در  اطالعات الزم را در اختیار آنان بگذارند مگر این که مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعالم 

شود و در غیر این  وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری می  این صورت با موافقت وزیر مسئول و تأیید

امر با اعالم دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و  صورت به تخلف مسئول 

یی است و  مورد اسناد و اطالعاتی که نزد مقامات قضا حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد.  ولی در

 .  خواهد بود مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور 

های اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطالعات  ها و مؤسسه در مورد بانک  -  تبصره 

های  ها و مؤسسه یی مطالبه خواهد کرد و بانک اقتصادی و دارامربوط به درآمد مؤدی را از طریق وزیر امور 

 .  اعتباری غیر بانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند

اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطالعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به   -  ۲۳۲ماده 

فشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز  اآورند، محرمانه تلقی و از دست می 

 .  خواهد شد خودداری نمایند و در صورت افشاء طبق قانون مجازات اسالمی با آنها رفتار 

اند  اداره امور مالیاتی مکلف است نسبت به مؤدیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده  -  ۲۳۵ماده 

 .  تقاضای مؤدی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مؤدی تسلیم کند پنج روز از تاریخ وصول  حداکثر ظرف 
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 ترتیب رسیدگی -فصل دوم 

برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دالیل و اطالعات کافی و به نحوی تنظیم   -  ۲۳۷ماده 

ور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد.   درآمدهای حاصل از آن بط گردد که کلیه فعالیتهای مربوط و 

تشخیص بطور خوانا قید نمایند و مسوول  کنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ  امضاء 

تشخیص مالیات  مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود.  و در صورت استعالم مودی از نحوۀ  

گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مودی اعالم نمایند و هر گونه توضیحی  مکلفند جزئیات  

 .  خصوص بخواهد به او بدهند را در این 

شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض  در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابالغ می   -  ۲۳۸ماده  

 یا به وسیله وکیل تام از تواند ظرف سی روز باشد می 
ً
االختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و  تاریخ ابالغ شخصا

 
ً
تقاضای رسیدگی مجدد نماید.  مسؤول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست  با ارائه دالیل و اسناد و مدارک کتبا

اشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که  مراجعه نب  مؤدی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ 

را ظهر برگ   دالیل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آنرا رد و مراتب 

تشخیص درج و امضاء نماید و در صورتی که دالیل اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و  

قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضاء ممیز کل و مؤدی خواهد رسید و هر  نظر او مورد قبول مؤدی 

تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد باید مراتب را  گاه دالیل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ 

 در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیأت حل اخ
ً
 .  ارجاع نماید تالف مستدال

    -  ۲۳۹ماده  
ً
در صورتی که مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابالغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتبا

را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختالف موجود  اعالم کند یا مالیات مورد مطالبه

رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول  این قانون  ۲۳۸ه شرح ماده بین خود و اداره امور مالیاتی را ب

 اعتراض ننماید و یا در مالیات مختومه تلقی می 
ً
ماده  مهلت مقرر در گردد و در مواردی که مؤدی ظرف سی روز کتبا

 .  ات قطعی است مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالی 

این قانون ابالغ   ۲۰۸و ماده  ۲۰۳در مواردیکه برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ماده  - تبصره 

اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات  ماده شده باشد و مودی بشرح مقررات این 

 به برگ  ز از  شناخته میشود در اینصورت و همچنین در مواردیکه مودی ظرف مهلت سی رو
ً
تاریخ ابالغ کتبا

 .  تشخیص اعتراض کند پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختالف مالیاتی ارجاع میگردد
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در موقع طرح پرونده، در هیأت حل اختالف مالیاتی نماینده اداره امور مالیاتی باید در جلسات   - ۲۴۰ماده 

 .  خیص دالیل کافی اقامه کند و توضیحات الزم را بدهدهیأت شرکت کند و برای توجیه مندرجات برگ تشمقرر

اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده    -   ۲۴۲ماده  

  باشد، وجه قابل استرداد را از محل مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می   است و همچنین در مواردی که

 .  وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی پرداخت کند

مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و    -   تبصره 

های جاری به مؤدی پرداخت  باشد و از محل وصولی دریافت تا زمان استرداد میدر ماه از تاریخ  ( %1.5) نیم درصد 

های پرداختی در صورتی که اضافه بر  الحساب های تکلیفی و علی نسبت به مالیات  تبصرهشد.  حکم این خواهد 

مدت مزبور  مالیات متعلق باشد در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود از تاریخ انقضاء 

 .  جاری خواهد بود

اداره امور مالیاتی آن را وارد نداند  در صورتی که درخواست استرداد از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و    -   ۲۴۳ماده  

اداره یاد شده از هیأت حل اختالف مالیاتی درخواست رسیدگی  تواند ظرف سی روز از تاریخ اعالم نظر مؤدی می 

جدید نظر است و در صورت صدور رأی به استرداد  اختالف مالیاتی در این مورد قطعی و غیر قابل تکند رأی هیأت حل 

 .  این قانون ملزم به اجرای آن خواهد بود ۲۴۲مالیات اضافی اداره مربوط طبق جزء اخیر ماده 

 مرجع حل اختالف مالیاتی -فصل سوم 

مرجع دیگری  های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون  مرجع رسیدگی به کلیه اختالف   -   ۲۴۴ماده  

مالیاتی است.  هر هیأت حل اختالف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل   بینی شده، هیأت حل اختالف پیش

 :خواهد شد

 .  یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور   - ۱

د  یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته با شرط وثاقت و امانت.  در صورتی که قاضی بازنشسته واج -  ۲

درخواست سازمان امور مالیاتی کشور،   شرایطی در شهرستانها یا مراکز استانها وجود نداشته باشد بنا به

 . رئیس قوه قضائیه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیأت معرفی خواهد نمود

ی یا مجامع  یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسم - ۳

اسالمی شهر به انتخاب مؤدی در صورتی که برگ تشخیص مالیات  های صنفی یا شورای ای یا تشکل حرفه 
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قانونی مؤدی انتخاب خود  ابالغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت  

یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین   را اعالم ننماید سازمان امور مالیاتی باتوجه به نوع فعالیت مؤدی

 .  نفر را انتخاب خواهد کرد نمایندگان مزبور یک  

های مزبور  های حل اختالف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رأی هیأت جلسات هیأت  -  ۱ تبصره 

 .  نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردداالجرا است، ولی با اکثریت آراء قطعی و الزم

ها به عهده سازمان  های حل اختالف مالیاتی و مسؤولیت تشکیل جلسات هیأت اداره امور هیأت   -  ۲  تبصره 

ای که بنا به  نامه های حل اختالف براساس آییناعضاء هیأت الزحمه باشد و حق امور مالیاتی کشور می 

محل اعتباری  خواهد رسید از پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی 

 .  شود قابل پرداخت خواهد بود بینی میکه به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیش 

نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت از بین کارمندان سازمان مذکور که دارای حداقل ده    -   ۲۴۵ماده  

مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند    سال آن را در امور  سال سابقه خدمت بوده و الاقل شش 

 .  انتخاب خواهند شد 

وقت رسیدگی هیأت حل اختالف مالیاتی در مورد هر پرونده، جهت حضور مؤدی یا نماینده مؤدی و   -  ۲۴۶ماده 

وز تشکیل جلسه هیأت نباید کمتر  باید به آنها ابالغ گردد.  فاصله تاریخ ابالغ و ر نیز اعزام نماینده اداره امور مالیاتی 

 .  از ده روز باشد مگر به درخواست مؤدی و موافقت واحد مربوط

عدم حضور مؤدی یا نماینده مؤدی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیأت    -  تبصره 

 .  و صدور رأی نخواهد بود

طعی و الزم االجراء است.  مگراین که ظرف مدت بیست  آراء هیأت های حل اختالف مالیاتی بدوی ق  - ۲۴۷ماده 

این قانون و تبصره های آن به مؤدی، از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا  (  ۲۰۳روز از تاریخ ابالغ رأی براساس ماده ) 

مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختالف مالیاتی تجدید  

 .  ر احاله خواهد شد.  رأی هیأت حل اختالف مالیاتی تجدید نظر قطعی و الزم االجراء می باشدنظ

مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد برآن اعتراض   -۱ تبصره 

 .  خود را در مدت مقرر تسلیم کند
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تی نباید قباًل نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر  نمایندگان عضو هیأت های حل اختالف مالیا  -۲  تبصره 

 .  داشته یا رأی داده باشند

در صورتی که رأی صادره هیأت بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض تجدیدنظر خواهی   - ۳ تبصره 

 .  قرارگرفته باشد در مرحله تجدیدنظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد

قطعی هیأت های حل اختالف مالیاتی به استثناء مواردی که رأی هیأت حل اختالف   آراء  -۴ تبصره 

این  (  ۲۵۱مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مؤدی یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت می یابد برابر مقررات ماده ) 

 .  قانون قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود 

تی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مؤدیان مالیاتی از آراء هیأت های حل  سازمان امور مالیا  - ۵ تبصره 

اختالف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذی ربط تسلیم شده  

است را یک بار به هیأت های حل اختالف مالیاتی تجدید نظر به منظور رسیدگی و صدور رأی مقتضی احاله  

 .  ایدنم

در مواردی که شکایت مؤدیان مالیاتی از آراء هیأت های بدوی از طرف هیأت حل اختالف   - ۶ تبصره 

مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آراء هیأت های تجدیدنظر از طرف شعب شورای عالی  

رأی مورد شکایت    تفاوت مالیات موضوع(  %۱مالیاتی مردود اعالم شود، برای هر مرحله معادل یک درصد) 

و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می گیرد که مؤدی مکلف به پرداخت  

 .  آن خواهدبود

رأی هیأت حل اختالف مالیاتی بایستی متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودی بوده    -  ۲۴۸ماده  

 .  مشمول مالیات، جهات و دالیل آن توسط هیأت در متن رأی قید شود  تعدیل درآمد و در صورت اتخاذ تصمیم به 

های حل اختالف مالیاتی مکلفند مأخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رأی قید و در صورتی  هیأت  -  ۲۴۹ماده 

رأی را   اداره امور مالیاتی مربوط، به موضوع رسیدگی و باشند با درخواست مؤدی یا که در محاسبه اشتباهی کرده

 .  اصالح کنند

در مواردی که هیأت حل اختالف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را رد و یا این که تشخیص اداره امور   -  ۲۵۰ماده 

ای از رأی خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی  مکلف است نسخه مالیاتی را تعدیل نماید 

 .  احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف اقدام نمایدتا در صورت   نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال کند
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توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ رأی قطعی هیأت حل اختالف  مؤدی یا اداره امور مالیاتی می  -  ۲۵۱ماده 

مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعالم دالیل کافی به شورای عالی  مالیاتی، به استناد عدم رعایت قوانین و 

 .  مالیاتی شکایت و نقض رأی و تجدید رسیدگی را درخواست کنند

های غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل  های قطعی موضوع این قانون و مالیات در مورد مالیات   - مکرر  ۲۵۱ماده  

 به مدارک و دالئل کافی 
ً
ای  از طرف مؤدی شکایت و تقاض طرح نباشد و به ادعای غیر عادالنه بودن مالیات مستندا

تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب  تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می 

 .  جهت رسیدگی ارجاع نمایدخود 

تا تاریخ تصویب    ۱۳۶۸باشد.  حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات  االجرا می رأی هیأت به اکثریت آرا قطعی و الزم

 .  بود این اصالحیه نیز جاری خواهد 

 شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن -فصل چهارم 

که از بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و  شورای عالی مالیاتی مرکب است از بیست و پنج نفر عضو  - ۲۵۲ماده 

مالی، حسابداری و حسابرسی که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا  مجرب در امور حقوقی، اقتصادی، 

مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و  باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور های مذکور میمعادل در رشته 

 .  شوند دارایی منصوب می

حداقل پانزده نفر از اعضاء شورای عالی مالیاتی باید از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی   - ۱ ه تبصر 

حداقل شش سال سابقه کار در مشاغل مالیاتی باشند انتخاب   و یا سازمانها و واحدهای تابعه آن که دارای 

 .  شوند

اء رسمی است و تصمیمات آن با  جلسات شورای عالی مالیاتی با حضور حداقل دوسوم اعض -  ۲ تبصره 

 .  خواهد بودرأی حداقل نصف به عالوه یک حاضرین معتبر 

دوره عضویت اعضای شورای عالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر   - ۲۵۳ماده 

این قانون.    ۲۶۷ مادهبه موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع نیستند مگر به تقاضای خودشان یا 

شورای عالی مالیاتی از بین اعضاء شورا  انتصاب مجدد اعضاء پس از انقضای سه سال مذکور بالمانع است.  رییس 

کشور و حکم وزیر امور  که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد، به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی

 .  شوداقتصادی و دارایی منصوب می
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 .  شورایعالی مالیاتی دارای هشت شعبه و هر شعبه مرکب از سه نفر عضو خواهد بود - ۲۵۴ه ماد

 .  رئیس و اعضاء شعب از طرف رئیس شورایعالی مالیاتی منصوب میشود

 :وظایف و اختیارات شورایعالی مالیاتی به شرح زیر است -  ۲۵۵ماده 

اجرای این قانون در مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی  های مربوط به  ها و بخشنامهتهیه آئین نامه  -  ۱

گردد و یا در مواردی که شورای عالی مالیاتی  کشور ارجاع میو دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی 

 .  داند پس از تهیه به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد کندتهیه آن را ضروری می 

به منظور پیشنهاد و اعالم نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و  بررسی و مطالعه  -  ۲

مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها به وزیر امور اقتصادی و  همچنین پیشنهاد اصالح و تغییر قوانین و 

 .  سازمان امور مالیاتی کشوردارایی یا رئیس کل 

سازمان امور  الیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل اظهار نظر در مورد موضوعات و مسائل م  -  ۳

نماید، در موارد  مالیاتی ارجاع میمالیاتی کشور حسب اقتضاء برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالی 

عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس    موضوع این بند نظر اکثریت اعضای شورای 

 .  االتباع است ازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه مأموران و مراجع مالیاتی الزم کل س

های حل اختالف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات  رسیدگی به آراء قطعی هیأت - ۴

 .  مؤدی یا اداره امور مالیاتی واقع شده باشد موضوعه یا نقض رسیدگی مورد شکایت 

هر گاه از طرف مؤدی یا اداره امور مالیاتی شکایتی در موعد مقرر از رأی قطعی هیأت حل اختالف   -  ۲۵۶ماده 

 ادعای نقض قوانین و مقررات  مالیاتی واصل شود که ضمن آن با اقامه دالیل
ً
 یا تلویحا

ً
و یا ارائه اسناد و مدارک صراحتا

شکایت را جهت رسیدگی به یکی از شعب  ی مالیاتی موضوعه یا ادعای نقض رسیدگی شده باشد رییس شورای عال

 .  مربوط ارجاع خواهد نمود 

 از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی 
ً
های قانونی  شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفا

 به جهات و اسباب و دال و مطابقت مورد با قوانین و 
ً
یل قانونی رأی  مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستندا

 به مقتضی بر نقض آراء هیأت 
ً
جهات و اسباب و دالیل قانونی رأی مقتضی بر نقض آراء  های حل رسیدگی و مستندا

اعتبار است و نظر اقلیت  های حل اختالف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید، رأی شعبه با اکثریت مناطهیأت

 .  باید در متن رأی قید گردد
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گردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت  در مواردی که رأی مورد شکایت از طرف شعبه نقض می   -  ۲۵۷ماده  

ارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یک هیأت بیشتر نباشد به هیأت حل اختالف  حل اختالف مالیاتی دیگر 

 به  جاع می استان باشد ارترین شهری که با محل مزبور در محدوده یکمالیاتی نزدیک 
ً
شود.  مرجع مزبور مجدا

مقتضی موضوع مالیاتی بر طبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رأی 

 .  االجراستشود قطعی و الزم دهد.  رأیی که بدین ترتیب صادر می می

گردد ی توسط دیوان عدالت اداری نقض می های حل اختالف مالیاتدر مواردی که آراء صادره از هیأت   حکم این ماده

 .  جاری خواهد بودنیز

در مواردیکه رأی هیأتهای حل اختالف مالیاتی نقض میشود شورایعالی مالیاتی موظف است یک   -  تبصره 

رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف  نسخه از رأی هیأت را برای 

 .  نماید   اقدام به تعقیب

های مختلف اتخاذ شده باشد حسب  هرگاه در شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویه -  ۲۵۸ماده 

سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس شورای عالی مالیاتی هیات  ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل 

شعبه یک نفر از اعضای آن شورا    رؤسای شعب و در غیاب رئیس عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و  

به انتخاب رئیس شورا تشکیل خواهد شد و موضوع مورد اختالف را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام  

نماید در این صورت رأی هیات عمومی که با دو سوم آرای تمام اعضا قطعی است برای شعب شورای  صدور رأی می به

 .  االتباع است اختالف مالیاتی و مأموران مالیاتی در موارد مشابه الزم الی مالیاتی و هیأتهای حل ع

هر گاه شکایت از رأی هیأت حل اختالف مالیاتی از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و مؤدی به میزان   -  ۲۵۹ماده 

فی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معر مالیات مورد رأی وجه نقد یا 

 .  مانداالجرا می رأی شورای عالی مالیات موقوف قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید رأی هیأت تا صدور 

 هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و وظایف و اختیارات آن -فصل پنجم 

 رات آندادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیا -فصل ششم 

دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای حداقل    -   ۲۶۳ماده  

سال آنرا در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور  ده سال سابقه خدمت بوده و شش 

 .  شودایی به این سمت منصوب می امور اقتصادی و دار مالیاتی کشور و حکم وزیر 
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تواند به تعداد کافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود  دادستان انتظامی مالیاتی می  -  تبصره 

 .  را به آنان تفویض نماید

 :وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است -  ۲۶۴ماده 

مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در  مأموران رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات  - الف 

وصول مالیات دخالت  های حل اختالف مالیاتی و همچنین سایر مأموران که طبق این قانون در امر هیأت

 .  دهند و تعقیب آنها دارند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام می 

 .  اعمال و رفتار افراد مذکور تحقیق در جهات اخالقی و   - ب 

های  نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت اعالم نظر نسبت به ترفیع مقام مأموران مالیاتی و  -پ 

 .  حل اختالف مالیاتی 

 .  بینی شده است اقامه دعوی علیه مودیان و مأموران مالیاتی که در این قانون پیش  - ت 

 :رسیدگی و تحقیق خواهد بود جهات ذیل موجب شروع   -  ۲۶۵ماده 

 .  شکایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون  - الف 

 .  گزارش رسیده از مراجع رسمی - ب 

مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و یا هیأت   - پ 

 .  رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شود

 .  مشهودات و اطالعات دادستانی انتظامی مالیاتی - ت 

را مورد رسیدگی قرار میدهد و حسب مورد  ماده دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در این  - تبصره 

و یا ادعانامه تنظیم و به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری تسلیم پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر 

شود هیأت   د صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری اعالم مینماید و در موار 

 نسبت به رسیدگی اقدام  
ً
مذکور در صورتیکه قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد رأسا

 .  خواهد نمود
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أموران مالیاتی و نمایندگان  هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه مـ ۲۶۶ماده 

باشند.  حداقل یکی از اعضای هیأت باید دارای  اختالف مالیاتی می  سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل 

 .  سال سابقه در امور مالیاتی باشد  بیش از ده 

أت عالی  ـ در کلیه مواد این قانون عبارت »هیأت رسیدگی به تخلفات اداری« جایگزین عبارت »هی  تبصره 

 .  شودانتظامی« می 

تخلفات انتظامی اعضاء شورای عالی مالیاتی و اعضاء هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به دستور وزیر   -  ۲۶۷ماده 

اداری مرکب از یکی از رؤسای شعب دیوان عالی کشور به معرفی رییس  امور اقتصادی و دارایی در دادگاه اختصاصی 

گیرد ان محاسبات و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار می دیوان عالی کشور، رییس کل دیو 

مربوط رسیدگی و رأی بر برائت یا محکومیت صادر خواهد  که بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات 

 .  االجرا است نمود.  این رأی قطعی و الزم 

قررات مالیاتی به سبب معامالتی که در دفتر اسناد رسمی انجام  در مواردی که به موجب قوانین و م -  ۲۶۸ماده 

دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور به وسیله دادستانی  شود تکالیفی به عهده صاحبان می

اتر  دار مذکور در قانون دفمرجع صالحیت انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد.  محاکمه و مجازات سردفتر متخلف در 

نماینده  تواند از وجود اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی مالیاتی عالوه بر تسلیم ادعانامه می 

 .  اداره امور مالیاتی برای ادای توضیحات الزم در مرجع مزبور استفاده نماید 

قوانین و مقررات مالیاتی  تخلف اعضاء هیأتهای حل اختالف مالیاتی در انجام تکالیفی که بموجب  -  ۲۶۹ماده 

اختالف گذارده شده است، با اعالم دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات   بعهده هیأتهای حل 

این قانون به   ۲۴۴ماده  ۳نیز نمایندگان موضوع بند مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.  در مورد قضات بازنشسته و 

 .  خواهند شد   تظامی در محاکم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم تخلف آنان با اعالم دادستانی ان

امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختالف در موارد  مجازات تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان  -  ۲۷۰ماده 

 :زیر عبارت است از

هر گاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران تشخیص و یا   - ۱

عضو هیأت حل اختالف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون  نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی 

میزان واقعی تشخیص  توجه به اسناد و مدارک مودی و بدون تحقیقات کافی درآمد مودی را کمتر یا بیشتر از 
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اند عالوه بر جبران خسارات وارده به میزانی که شورایعالی مالیاتی تعیین مینماید متخلف به مجازات  داده

 .  ماه و حداکثر پنجسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد اداری حداقل سه  

تی مشمول مرور زمان یا غیر قابل  در مواردی که مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالیا - ۲

این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست،   ۱۵۸ماده که در اجرای  هایی وصول گردد جز در مورد اظهارنامه

مجازات   مقصر به موجب رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری از خدمت مالیاتی برکنار و حسب مورد به 

 .  ری محکوم خواهد شدمتناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات ادا

 نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص می 
ً
دهد متخلف مسئولیت  ضمنا

های حقوقی دادگستری یا عنوان دعوای جبران  مالیاتی در دادگاه   مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی 

انتظامی مالیاتی مورد  تهم وسیله دادستانی ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجوه سوء نیت م

 .  تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت

 مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیأت رسیدگی به  
ً
مأموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجددا

ادن  شوند و در مواردی که با دچهار سال محکوم می  تخلفات اداری به انفصال از خدمات دولتی از یک الی 

 وسایل تعقیب مؤدیانی را که بی 
ً
موجب  تقصیرند فراهم سازند به گزارش خالف واقع در امر مالیاتی تعمدا

ها خارج از نوبت به  شوند.  دادگاه های دادگستری به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می حکم دادگاه 

 .  این جرایم رسیدگی خواهند نمود

این قانون   ۲۳۹و  ۲۲۷و  ۱۵۶خواهد بود که در موارد مذکور در مواد این حکم شامل مأموران مالیاتی نیز 

ای که باشد، بابت فعالیت دیگر مؤدی اعم از این که از  هر مرحله به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص در 

زمان مالیاتی موضوع  همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور 

 .  این قانون مطالبه مالیات نمایند  ۱۵۷و  ۱۵۶واد م

تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردیکه مقررات خاصی برای آن در این قانون    -  تبصره

 .  رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بودبینی شده است مطابق قانون  پیش  

ماه هر سال نسبت به اعالم آن گروه یا گروههایی از  ایان دیسازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پـ ۲۷۲ماده 

اشخاص حقیقی و حقوقی که عالوه بر شرکتهای موضوع بندهای )الف( و )د( ماده واحده »قانون استفاده از خدمات  

براساس نوع و یا حجم   ۱۳۷۲عنوان حسابدار رسمی« مصوب سال صالح به ای حسابداران ذی تخصصی و حرفه 

ها ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو  فعالیت آن
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ماه پس از مهلت انقضای ارائه    جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه 

های کثیر  المی ایران و یکی از روزنامهباشند را از طریق مقتضی )درج در روزنامه رسمی جمهوری اس اظهارنامه می 

تواند  االنتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط( به اطالع این گروه از اشخاص برساند.  عالوه بر آن سازمان یاد شده می 

صورت موضوع شمول    نماید، که در این ماده  اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این  

آگاهی آنها برسد.  اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور   باید با ابالغ کتبی تا پایان دی  اشخاص یادشده ماه هر سال به 

خواهند بود.  در صورت ارائه  ماده شود، مشمول حکم این که سال مالی آنها بعد از اعالم سازمان یادشده آغاز می 

  ( %20درصد )  تعلق جریمه معادل بیست  در مهلت مقرر، عالوه بر ماده نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این 

 .  مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد

های حسابرسی و  و مطالب مذکور در گزارش ماده شده به شرح این صورتهای مالی حسابرسی ـ ۱تبصره

تواند برای تشخیص درآمد  مقررات این قانون تنظیم شده باشد، می بازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب  

 .  مشمول مالیات اشخاص یاد شده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد 

تواند حسابرسی صورتهای مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی  سازمان امور مالیاتی کشور می ـ ۲تبصره

زمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی  اشخاص حقیقی و حقوقی را به سا

الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، بر عهده  ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حق 

 .  سازمان امور مالیاتی کشور است

ه شروع سال مالی آنها  خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی ک  ۱۳۸۱تاریخ اجرای این قانون از اول سال    -   ۲۷۳ماده  

نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد.    به بعد باشد  ۱۳۸۰از اول فروردین ماه 

مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه  از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام 

اداره  قانون چگونگی ( ۱۳نگی جمهوری اسالمی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده ) اقتصادی، اجتماعی و فره

قانون    ۱۳۷۴/ ۲۱/۱و استفساریه مصوب    ۶/۱۳۷۴/ ۷صنعتی جمهوری اسالمی ایران مصوب    -مناطق آزاد تجاری  

عمومی به آنها مستلزم    حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقرراتگردد.  این اخیرالذکر لغو می 

 .  باشدذکر نام یا تصریح نام است نیز می

های درجه شش  مورد، به مجازات شود و مرتکب یا مرتکبان حسب موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می ـ ۲۷۴ماده 

 :گردندمحکوم می

 تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خالف واقع و استناد به آن ـ ۱
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 اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن اختفای فعالیت  ـ ۲

(  ۱۸۱) ماده  ـ ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطالعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای  ۳

مکرر( به   ۱۶۹و ) ( ۱۶۹بر ارسال اطالعات مالی موضوع مواد ) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی

 سازمان امور 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  عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات ـ  ۴

 شده  مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین 

تنظیم معامالت و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معامالت و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخالف  ـ  ۵

 واقع

ـ خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطالعات درآمدی و   ۶

 سال متوالی  ای در سههزینه 

 انی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی ـ استفاده از کارت بازرگ۷

های مندرج در قانون ارتقای سالمت نظام اداری و  اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت ـ ۱تبصره

 .  مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست  ۰۸/۱۳۹۰/ ۰۷مقابله با فساد مصوب 

ائی از طریق دادستانی  اعالم جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قض ـ ۲تبصره

 .  پذیردانتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می 

ماه تا دو سال به یکی از    ـ چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش۲۷۵ماده  

 :شودهای زیر محکوم می مجازات 

 ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی ـ ۱

 برخی از اسناد تجاری   ممنوعیت از اصدارـ ۲

 .  باشد ـ مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسؤولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی   تبصره 

چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان  ـ ۲۷۶ماده 

عاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند  بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی م 
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شوند.  مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسالمی تعیین  به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می 

 .  شودمی

قانون، مسؤول  این  (  ۲۷۶تا ) (  ۲۷۴های مقرر در مواد ) ـ مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی عالوه بر مجازات۲۷۷ماده  

این قانون مطالبه نشده باشد و  ( ۱۵۷های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده ) پرداخت اصل مالیات و جریمه

 .  باشندهمچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی می 

ها و مناطقی هر یک از استان ـ رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در ۲۷۸ماده 

دهد.  در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف  که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می 

 .  است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را برای آنها تأمین نماید

شده در پایگاه اطالعات هویتی، عملکردی و  بت استفاده از اطالعات ثـ هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء ۲۷۹ماده 

مکرر( این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول  ۱۶۹دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده ) 

بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا  درآمدهای مالیاتی یا افشای اطالعات مزبور جرم است و مرتکب عالوه  

این   های قانونی مربوط به شود.  سایر مجازاتازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می پنج سال، به مج

 .  شودصالح تعیین می نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی ماده با اقامه دعوی توسط ذی

این   های مستقیم موضوعاز کل درآمدهای حاصل از مالیات%(  ۱درصد )  تواند معادل یک ـ دولت می ۲۸۰ماده 

شود، در قالب ردیف مشخصی در قوانین بودجه ساالنه در اختیار وزارت  داری کل کشور واریز می قانون را که به خزانه 

های شهرهای زیر  ها و شهرداری کشور قرار دهد تا پس از مبادله موافقتنامه، به نسبت شاخص جمعیت به دهیاری 

 .  دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت پرداخت شود

ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور  ها و مؤسسات وابسته به شهرداری ات سازمان مالی 

سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است با نرخ صفر  ( %۱۰۰عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و صد درصد ) 

 .  باشد می

استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری  ، به ( ۴/۱۳۹۴/ ۳۱تاریخ اجرای این قانون )مصوب ـ ۲۸۱ماده 

باشد.  لیـکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع  می  ۱۳۹۵برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال 

شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب  و بعد از آن شروع می  ۱۳۹۴/ ۱/۱این قانون که سال مالی آنها از ( ۹۵ماده ) 

 .  باشندو نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون می ( ۲۷۲رسیدگی و مقررات ماده ) 
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، احکام مالیاتی  ۳۱/۴/۱۳۹۴های مستقیم مصوب  االجراء شدن قانون اصالح قانون مالیاتاز تاریخ الزم ـ  ۲۸۲ماده  

 :شودقوانین زیر لغو می 

 ۶/۱۳۹۲/ ۱۲قانون نظام صنفی کشور اصالحی مصوب ( ۷۱( و ) 29مواد ) ـ ۱

قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقـویت آن در  ( ۱۷ماده ) ـ ۲

 ـ ۱/۵/۱۳۹۱های مستقـیم ـ مصوب  قانون مالیـات ( ۱۰۴امـر صـادرات و اصالح ماده ) 

قانون برنامه  (  ۱۱۳بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصالح ماده )   قانون تنظیم (  ۶ـ ماده ) ۳

 ۱۳۸۲/ ۲۴/۵سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب  

قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب  (  ۶و ماده ) (  ۱استثنای مذکور در بند)ج( ماده ) ـ  ۴

۱۳۸۶ 

 ۱۳۸۴قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  ( ۶۶ماده ) ـ  ۵

قانون فوق مشتمل بر دویست و هفتاد و یک ماده و دویست و یازده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ سوم  

شصت و شش مجلس شورای اسالمی بتصویب رسیده است با توجه به عدم وصول نظر  سیصد و  اسفند ماه یکهزار و 

 .  شورای نگهبان در مهلت قانونی ابالغ میگردد

 اکبر هاشمی  - رییس مجلس شورای اسالمی 
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